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אבי גרינצייג

אין לו אלא 
עידית

לפני פחות מחודש, היה ראש הממשלה 
הצליח  הוא  העולם.  גג  על  בנט  נפתלי 
הממשלה,  את  ולייצב  תקציב  להעביר 
היו חריקות פה ושם - אבל בגדול העסק 
קיומה  את  הבטיחה  הקואליציה  עבד. 
הכנסת  במליאת  נפילה  שום  כי  ונראה 
יצליחו  לא  אבידר  אלי  סטייל  מחאה  או 

־לשבש את מצב הרוח המרומם של הכו
כב הבינלאומי החדש. כטוב לבו, הרשה 

־לעצמו ראה"מ לשחק במגרש של הגדו
לים ולהמריא בעיצומה של השבת למסע 

תיווך נוצץ ופוטוגני בין מוסקבה לקייב.
ומי  עלבונה,  את  תובעת  השבת  אבל 

־שחלם על פסגת שלום בין פוטין לזלנס
קי, מנסה נואשות לתווך בין אחמד טיבי 
מאוויר  התלהבות  מרוב  עבאס.  למנסור 
הפסגות, הזניח בנט את היסודות, הוא לא 
השקיע זמן ומשאבים בתחזוקת התשתית 
'ימינה', הרעועה גם כך,  המפלגתית של 

־וזה התפוצץ לו בשבוע שעבר, בקול תרו
עה רמה.

)הטור המלא בעמ' 20-21(

ינסו  הטרור  ארגוני  החשש: 
לבצע פיגועים בחג הפסח

ופתח  חמאס  ארגון  האיסלאמי,  הג'יהאד 
השטח  את  להבעיר  כדי  ידיים  משלבים 
בחודש הרמדאן ⋅ ארגון הג'יהאד האיסלמי 
הטרור  ארגוני  שאר  את  אחריו  שגורר 
האיראנים  ידי  על  נדחף  חמאס,  ובראשם 
 ⋅ עזה  גזרת  כולל  הגזרות  כל  את  לחמם 
על  הוכרז  האיסלאמי  הג'יהאד  בארגון 
של  מורחב"  "גיוס  ועל  הכוננות"  "העלאת 
לוחמיו ומפקדיו ⋅ באזור ג'נין ושכם הוקם 
אל- פלוגות  בין  הפעולות  לתיאום  חמ"ל 
הזרוע  אל-אקצא,  חללי  גדודי  לבין  קודס 

הצבאית של תנועת פת"ח | עמ' 12

השב"כ: בימים האחרונים סיכלנו בכל יום שני פיגועי טרור

מוסף חג
פסח תשפ"ב

הלל נרצה
אחרי עשרות הפקות, 
המפיק החסידי ר' יוסף 
משה כהנא לא נח ושוקד 

בקדחתנות על הפרויקט 

הבא. ראיון

 ביד חזקה
ליוסי רוזנשטיין, בוגר ישיבת 

חברון שהפך לאחד מציירי 

האמנות היהודים הגדולים 

בדור הנוכחי, יש פרויקט 
שאפתני במיוחד

לראות את עצמו
מיקי שפיצר, בוגר ישיבות 

ליטאיות, תושב ביתר עלית, 

מספר בראיון מיוחד על 
שליחות יהודית מסביב 
לעולם עם מצלמה

 
והגדת לתלמידך
רק מקריאת המילים "פרעה 

בפיג'מה באמצע הלילה", 
אתם כבר מזמזמים את 
המנגינה. סיפורו של המלמד 

שהפך לרבה' של ילדים בכל 

העולם. ראיון מרתק עם 'רבי 

אלתר' 

בצאת ישראל
המסלולים, הטיולים 
והאתרים המובילים 
המומלצים ליציאה עם 
המשפחה בחול המועד

26

32

36

40

ברוך שמסר 
עולמו לשומרים

הצצה מרתקת ללוחות 
הזמנים הקפדניים של 

נשיא מועצת גדולי התורה 

מרן ראש הישיבה הגר"ג 
אדלשטיין שליט"א, 
לשיעורים היומיים 

הנמסרים למעלה משבעה 
עשורים ברציפות בהיכל 

הישיבה, לחתירה העקבית 
לאמת ולענייניות, למתן 

הבכורה לשכלתנות מבלי 
לוותר על הרגש במינון 

הנכון, לשיקולים של מחיר 
מול תמורה, לראיית פני 
העתיד ולדאגה האבהית 

ליתומים ואלמנות

8

8 מי יודע
אבי גרינצייג בשיחה עם שמונה מיועצי התקשורת 

והאסטרטגיה הבכירים והמוכרים בישראל, המנתחים את 

הסיטואציה הפוליטית ואת עתידו של נתניהו, חושפים 

סיפורים פיקנטיים מהעבר ומחפשים פתרון ל'תיק 
ההסברה' החרדי 

44

14

לגליון זה
מצורף

 חיילים בליל הפיגוע בת"א | צילום: שמעון ברוך

פלסטינים 
השחיתו את 

קבר יוסף
100 פלסטינים התפפ -כ
רעו בלילה שבין שבת 
פלראשון בקבר יוסף שב
שכם ⋅ הפורעים שברו 

את המצבה שעל הקבר, 
הציתו חדרים במתחם 

פוהסבו נזקים רבים נו
ספים למתחם ⋅ שר 

הביטחון בני גנץ: "אירוע 
השחתת קבר יוסף הוא 

חמור ביותר" | עמ' 8

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל פסח כשר ושמח



אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

 www.iclimb.co.il
02-6482264possibleNever

Sometimes Difficult

בואו לטפס
בקיר טיפוס

הגבוה ביותר
בירושלים!

welcome to theexperienceexperience

ניתן 
לערוך 

ימי
 הולדת!

ניתן לערוך 
אירועים 
לקעמפים
 וקבוצות!

חנות 
לציוד טיפוס 

מקצועי!

ההרשמה 
לחוגי הטיפוס

 בעיצומה!

ניתן להרשם
 לשיעורים 

פרטיים! מתקני כוח וכושר

טיפוס בולדר

טיפוס בהובלה

טיפוס באבטחה אוטומטית



תהיו בטוחים שזה

אמישראגז מאחלת ללקוחותיה ולכל בית ישראל
פסח כשר ושמח

שמח!אביבחג





*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת

ביקור רופא 
דיגיטלי / טלפוני

עם הרופא 
האישי שלכם

מוקד לרפואה דחופה 
דיגיטלי / טלפוני

לאחר שעות
פעילות המרפאה

פנייה מקוונת
לרופא האישי

ללא צורך
להגיע למרפאה

מאוחדת פארם
רשת בתי מרקחת 

תרופות ועוד
עם שליח עד הבית

מוקד הריון ולידה 
זמין גם מהבית!

מעטפת מובילה לאימהות 
עם צוות אחיות ומיילדות 

מנהלי קשרי קהילה
בכל הארץ 

זמינים עבורכם 
לכל פנייה ובקשה

שעות פעילות מרפאות מאוחדת ובתי המרקחת 

בערבי חג ובימי חול המועד בין השעות: 8:00-12:00

 לקוחות מאוחדת, גם בחג הפסח הבעל״ט צוותי הרפואה, 
 המרפאות ומוקדי החירום זמינים לשירותכם ביום ובלילה 

מקרוב ומרחוק בכל דרך שתבחרו.

לאחר שעות הפעילות, אנו זמינים עבורכם במוקד 3833* עם מגוון שירותים:

המרכז הרפואי רוטשילד - יום א' ו-ג׳, ט"ז בניסן )17.4( י"ח בניסן )19.4(  בין השעות: 16:00-19:00
מרפאת כפר גנים - יום ב', י"ז בניסן )18.4( בין השעות: 16:00-19:00

מרפאת אם המושבות - יום ג', י"ח בניסן )19.4( בין השעות: 16:00-19:00
מרפאת הדר גנים - יום ד', י"ט בניסן )20.4( בין השעות: 16:00-19:00

אחה"צ:

 זמינים עבורכם גם בשעות הלילה, בשבת ובחג!
 המרכז הרפואי רוטשילד א'- שבת וחג 19:00-23:00

מרפאת הדר גנים שבת וחג 10:00-13:00
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@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

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל חמו )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

עיריית פתח תקוה ערכה טקס קריאת 
שם בחורשה לזכר הנספים באסון 

החל ביצוע פרויקט 
שדרוג כביש 40

מאת: אלי כהן

שם  קריאת  טקס  התקיים  שעבר  בשבוע 
לחורשה בשכונת נווה עוז, לזכר הנספים באסון 
רמי  העיר  ראש  במעמד  נערך  הטקס  הכרמל. 
הגב'  לשעבר  ח"כ  ברקת,  ניר  ח"כ  גרינברג, 
בוקר  ליאור  ניצב  תת  של  אלמנתו  בוקר,  נאווה 
שניספה באסון, גונדר משנה אריאלה כליף ראש 
מחלקת פרט בשב"ס, טפסר משנה אלון שבתאי 
רפ"ק  והצלה,  כבאות  פ"ת  אזורית  תחנה  מפקד 

משפחה  בני  ישראל,  משטרת  נציג  קראוס  יניב 
ואורחים.

זכרם  את  להנציח  בחרה  תקוה  פתח  עיריית 
שלה נספים באסון הכרמל הנורא דווקא בחורשת 
עצים זו, ברח' יפה נוף, המסמלת את השורשיות, 

והקשר של האדם, העץ והאדמה.
ראש העיר פ"ת רמי גרינברג אמר: "השריפה 
שפרצה בכרמל הייתה השרפה הגדולה והחמורה 
ביותר בתולדות מדינת ישראל. אסון כבד שגבה 
את חייהם של 44 בני אדם אמיצים וגיבורים. גם 
מבקשים  אנו  הכבד  האסון  לאחר  שנה   11 כיום 

להנציח את הנספים ולהוכיח בכך שאנו זוכרים, 
לא שוכחים, ולעולם לא נשכח את גבורתם ואת 
מאמציהם לכבות את השריפה העצומה שאיימה 
חלקם.  את  כילתה  ואף  סביב  בישובים  לפגוע 
עבורנו את  זו מסמלת  הנספים בחורשה  הנצחת 
לקיום  לאדמה,  שורשי  הכה  הישראלי  הקשר 

שלנו כאן בארץ ישראל ולהמשכיות".
תשע"א  חנוכה  א'  בכסלו,  כ"ה  חמישי  ביום 
2 בדצמבר 2010 פרצה שריפת יער בהר הכרמל 
שכונתה ברבות הזמן "אסון הכרמל"  - השרפה 
הגדולה והחמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל.

אדם,  בני  וארבעה  ארבעים  נספו  זו  בשריפה 
שלושים ושבעה מהם צוערי קורס קציני שירות 
לפנות  שנשלחו  הקורס,  ומפקדי  הסוהר  בתי 
אסירים מכלא "דמון" והאוטובוס בו ישבו נשרף. 
כבאים,  שלושה  אותם,  שהוביל  האוטובוס  נהג 
שלושה קציני משטרה ונער מתנדב נספו באסון 
הכבד. שריפה נוראית זו כילתה יער, חורש ובתי 
מגורים בשטח נרחב בפארק הכרמל והיישובים 
עבודה  לאחר  ימים  שלושה  בחלוף  רק  סביבו.  

מאומצת של "לוחמי האש" שכחה האש.

מאת: אלי כהן

יחל  ישראל  נתיבי  חברת  באמצעות  התחבורה  משרד 
 40 כביש  פרויקט  במסגרת  בעבודות  הקרובים  בחודשים 
הקיים )לא כביש עוקף 40( בקטע שבין צומת שעריה לצומת 
סגולה, לטובת הוספת נת"צ לכל כיוון, שדרוג מתקני הרחוב, 
חדשנית,  תאורה  הצבת  תשתיות,  הטמנת  המדרכות,  חידוש 

פיתוח נופי משמעותי והקמת שביל אופניים לאורך התוואי.
מטרת הפרויקט לשדרג ולשפר את כביש 40 הקיים ולבצע 
נתיבי תחבורה ציבורית מבלי לפגוע בהיקף הנתיבים הקיים 
יחודשו  הפרויקט  במסגרת  הפרטיים.  הרכב  כלי  לשימוש 
היתר, פחים  בין  ריהוט רחוב חדש הכולל,  יותקן  המדרכות, 
וספסלי רחוב חדשים וכן עמודי תאורה חדשים ועוד. כמו כן, 
יושם דגש רב על פיתוח נופי באמצעות שתילת מאות עצים 
חדשים וצמחיית נוי באופן נרחב לאורך תוואי הפרויקט וכן 

יוקם שביל אופניים לאורך התוואי.
 - גנים  )צומת  מקטעים  בשני  יבוצע  המדובר  הפרויקט 
יחסית  זמן  בהפרשי  שיוקמו  שעריה(   – גנים  צומת  סגולה, 
מקבילים במטרה לצמצם את משך זמן העבודות. הן יתבצעו 
התנועה  הסדרי  יפורסמו  תחילתן  ולקראת  מתוגבר  באופן 

הרלוונטיים.
ראש העיר רמי גרינברג: "פתח תקווה היא העיר המובילה 
והדבר  המונים  תחבורת  וקידום  התשתיות  שדרוג  בתחום 
אופניים,  שבילי  נתצ"ים,  ביותר  היתר,  בין  ביטוי,  לידי  בא 

גשרי הולכי רגל ומערכת תחבורה ענפה שכוללת את הרכבת 
 2 וקידום  מרכזיים,  קווים   2 ב  בקרוב  לפעול  שתחל  הקלה 
קווים נוספים של הרכבת התחתית -מטרו והוספת קווי רכבת 
רגילה עם תחנה נוספת במזרח העיר ובדרומה. כמו כן, אנחנו 
באזורים  ומחלפים  הציבורית  לתחבורה  מסופים  מקדמים 
חיי  איכות  למען  זה,  חשוב  נושא  לקדם  נמשיך  הנדרשים. 
איכות הסביבה  ולמען  בדרכים  העוברים  בטיחות  התושבים, 
והחיים ופחות זיהום אויר. אני מודה לשותפים בנתיבי ישראל 
ישדרג  קידום הפרויקט החשוב אשר  על  ובמשרד התחבורה 

את הציר בצורה משמעותית לרווחת התושבים".
מרכז  פרויקטי  אגף  מנהל  שטרסר,  צחי  הבכיר  המהנדס 
הפרויקט  "מטרת  ישראל   נתיבי  בחברת  ציבורית  ותחבורה 
הציבורית  התחבורה  חיזוק  את  לאפשר  ובראשונה  בראש 
המרחב  שדרוג  על  גם  דגש  שימת  תוך  בה  השימוש  ועידוד 
העירוני. אני מאמין גדול בשימוש בתחבורה הציבורית וחברת 
נתיבי ישראל נדרשת לבצע פרויקטי פיתוח להקמת פרויקטי 

מאת: אלי כהן

בימים  מקמת  העירייה 
אלו תכנון לשני גשרי הולכי 
רגל חדשים: גשר מעל דרך 
עוז  נווה  את  שיחבר  רבין 
ואזורי הבילוי;  לפסגת הדר 

בין  חיבור  שיצור  כוכבא  בר   – פיינשטיין  באזור  גיסן  מעל  נוסף  גשר 
שכונת אם המושבות ופארק הירקון למרכז העיר ושכונת קרול. הגשרים 
יאפשרו להולכי הרגל ובכללם גם לתלמידים, חצייה בטוחה אל מבני 

חינוך, ספורט ותרבות.
בשלבי  נמצאים  שחלקם  גשרים  למספר  מצטרפים  אלו  גשרים   
גיסין  תכנון מתקדמים וחלקם בביצוע: הגשר הנבנה בימים אלו מעל 
בין שכונות אם המושבות ונווה גן, הגשר מעל הרב מלכה שמחבר את 
נווה גן לפארק הגדול, ארבעת גשרי הולכי הרגל )גלוסקא, רות, שלמה, 
חיבור  לצור  כדי   40 כביש  מעל  ישראל  נתיבי  ע"י  שמקודמים  הושע( 
4 שמחבר את אזור  בין שכונות המזרח למערב, גשר נוסף מעל כביש 
העסקים פארקטק )קרית אריה( לתחנת הרכבת הקלה ממזרח. אלו בנוסף 

לגשרים הקיימים בעיר, ברח' ראשון לציון ושני גשרים בז'בוטינסקי.
דואגים  תנופת הפיתוח, אנחנו  כלל  "לצד  גרינברג:  רמי  ראש העיר 
העיר  מרכז  בין  ובעיקר  השונים  העיר  חלקי  בין  קישוריות  ליצירת 
במערב   40 ציר  על  הממוקמות  השכונות  בין  וכן  הצפוניות  לשכונות 
הגשרים  השונים,  העיר  חלקי  בין  הקישוריות  מלבד  העיר.  ובמזרח 
יאפשרו ניידות בטוחה למוסדות חינוך ועוד. נמשיך לקדם נושא חשוב 

זה למען איכות החיים בעיר ובטיחות העוברים בדרכים".

ראש העיר רמי גרינברג אמר בטקס חנוכת החורשה: "הנצחת הנספים בחורשה זו מסמלת עבורנו את הקשר הישראלי הכה שורשי לאדמה, לקיום 
שלנו כאן בארץ ישראל ולהמשכיות"

חברת נתיבי ישראל החלה בביצוע פרויקט שדרוג כביש 40 הקיים )לא קשור לכביש עוקף 40 שנמצא 
בדיונים תיכנוניים( שיכלול סלילת נתיב העדפה לתחבורה ציבורית ושדרוג כל הרחוב, כולל מדרכות, 

תאורה, שבילי אופניים ועוד

גשר מעל דרך רבין שיחבר את נווה עוז לפסגת הדר ואזורי 
הבילוי; גשר נוסף מעל גיסן באזור פיינשטיין – בר כוכבא שיצור 

חיבור בין שכונת אם המושבות ופארק הירקון למרכז העיר 
ושכונת קרול

שני גשרים חדשים 
להולכי רגל
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גל טרור: פלסטינים חיללו את קבר יוסף
מאת: מנדי קליין

שבת  שבין  בלילה  התפרעו  פלסטינים  כ-100 
לראשון בקבר יוסף שבשכם. הפורעים שברו את 
המצבה שעל הקבר, הציתו חדרים במתחם והסבו 

נזקים רבים נוספים למתחם.
שר הביטחון בני גנץ אמר כי "אירוע השחתת 
קבר יוסף הוא חמור ביותר. מדובר בפגיעה קשה 
בחופש הפולחן באחד המקומות הקדושים ביותר 
דווקא  כולו,  היהודי  העם  וברגשות  יהודי,  לכל 

בעיצומו של החג הקדוש למוסלמים".
תדאג  "ישראל  כי  ואמר  גנץ  השר  הוסיף  עוד 
לתקן את המתחם, להחזירו לקדמותו במהירות, 
לא  כזה  שמקרה  כדי  האמצעים  בכל  ולפעול 
חריף  מסר  הבוקר  העברתי  זאת,  לצד  יחזור. 

את  לתגבר  שנדרשת   - הפלסטינית  לרשות 
ולפעול מול  הכוחות שלה במקום באופן מיידי, 
הפורעים והמחבלים שפוגעים ביציבות, בביטחון 

ובמקומות הקדושים".
ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הגיב 
גם הוא לחילול מתחם הקבר ואמר: "זהו מעשה 
אחד  את  הרסו  ממנו.  יזדעזע  שלא  יהודי  שאין 
משם  ורק  אך  היהודי,  לעם  הקדושים  המקומות 
שמדינת ישראל הפקירה את המקום 'לשמירתה' 

של הרשות הפלסטינית העבריינית".
ראש המועצה דגן נמצא עדכן תוך כדי האירוע 
את אנשי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים. 
לדאעש,  הפלסטינית  הרשות  את  השווה  דגן 
וקרא להחזיר את שמירת צה"ל על מתחם הקבר. 
"ההשחתה הלילה של קבר יוסף היא עוד חציית 

של  שפלה  רמה  על  המעידה  אדום  קו 
אלימות ערבית ואיבוד ההרתעה מצידם", 
"אנחנו  שומרון.  האזורית  במועצה  אמרו 
חריף  גינוי  ודורשים  מהמקרה  מזועזעים 
חייב  צה"ל  המדיניים.  הגורמים  מכל 
לחזור לאתר קבר יוסף ולשמור על המקום 

הקדוש".
גם שר החוץ יאיר לפיד התייחס לאירוע: 
פגיעה  היא  הקדושים  במקומות  "פגיעה 
חג  בעת  יוסף,  בקבר  פגיעה  העמים.  בלב 
של אחווה וקדושה היא מזעזעת. זו פגיעה 
ברגשות  אלא  עצמו  בקבר  רק  לא  חמורה 
העמוקים של העם היהודי. נמצה את הדין 
אני  יוסף.  קבר  את  ונשקם  הפוגעים  עם 

קבר יוסף שנהרס במוצאי שבת קורא לכולם להוביל לרגיעה ושקט".

בפסח הזה כולנו בחברון

מאת: אלי כהן

רוצים  אנחנו  הטיול  אחרי  לנפש.  וגם  לגוף  גם  חוויה  מעניק  טוב  טיול 
דברים  ראינו  גם  נהנינו,  שגם  ולדעת  מרוממת,  בהרגשה  הביתה  לחזור 
מעניינים, גם התחברנו לסביבה ולארץ,  וגם יצאנו ממנו ברמה קצת יותר 
גבוהה ממה שהגענו אליו – בידע, בהבנה, במפגש משמעותי. זוהי החוויה 

לה תזכו בחברון עיר האבות.
בפסח השנה אתם מוזמנים לחגוג שוב בחברון כבשנים עברו. הביקור 
כולל חוויה ותפילה במערת המכפלה, ביקור מרתק במוזיאון "לגעת בנצח" 
בבית הדסה, טיול באתרי תל חברון, שנפתח לקהל, והשתתפות בשמחת חג 
אמיתית – בתפילת "הלל" מלאה שמחה וניגון )ביום שלישי( או בהופעה 
ביני  ישראל,  חיים   – והמשמחים  האהובים  מהאמנים  כמה  עם  מקפיצה 

לנדאו, מוטי וייס, אלייצור, הראל טל ועוד )ביום שני(.
כדאי מאד לבקר בתל חברון. זה  הוא מקומה של העיר חברון הקדומה - 
שנבנתה לפני אלפי שנים. התל כולל נקודות היסטוריה, טבע ונוף ייחודיות:  
חומות הענקים – החומות המרשימות בנות אלפי שנים, שהתגלו בחפירות, 
וממחישות את המתואר בתנ"ך. הבית היהודי מימי המלך חזקיהו; קבר רות 
הגבוה  הגג  בראש  העיר המדהימה  וישי במבנה העתיק המקסים; תצפית 
עתיקים  זית  עצי  לטבול(;  לקפוץ  אפילו  )אפשר  אברהם"  "מעיין  בתל; 
ענקיים,  טהרה  מקוואות  ובה  שנה,  אלפיים  בת  יהודית  עיר  ויפהפיים; 
ושמן  יין  ייצרו  בה  קדום,  תעשיה  אזור  כולו;  ובעולם  בארץ  מהגדולים 
את  ימחישו  מגוונות,  בתחפושות  שחקנים  ועוד.  המקדש;  לבית  בטהרה 

סיפורי התנ"ך וקהילת חברון העתיקה.
מוזלים  הנחה  במחירי  בנצח" שיפתח  "לגעת  מוזיאון  על  לפסוח  אסור 
אתכם  יפנקו  גם  וכמובן  מגוונות,  אורקוליות  מצגות  בו  יוצגו  במיוחד, 

בכיבוד כשר לפסח כמו כן פעילות לילדים לאורך כל היום בתל חברון.
ביישוב היהודי בחברון ממתינים לכם ויקבלו את פניכם בשמחה בחול 

המועד פסח ובכל ימות השנה.

השנה, בחול המועד פסח אתם מוזמנים לחגוג שוב בעיר האבות חברון 
⋅ הביקור כולל חוויה ותפילה במערת המכפלה, ביקור מרתק במוזיאון 

"לגעת בנצח" בבית הדסה, טיול באתרי תל חברון, שנפתח לקהל, 
והשתתפות בשמחת חג אמיתית – בתפילת "הלל" מלאה שמחה וניגון 

ביום שלישי, או בהופעה מקפיצה עם מיטב האמנים ביום שני 

דירת הזוג הצעיר עלתה באש

מאת: אלי כהן

ורעייתו  מוסיוף  ישי  נכנסו  חודשים  חמישה  לפני  רק 
הזוג  עברו  נישואיהם  לאחר  מיד  לחופה.  מתחת  אל  יעל 
להתגורר ביחידת דיור ברחוב ברסלב 16 בבני ברק. שריפה 
שפרצה בדירה בשבוע שעבר, כילתה את כל תכולת הדירה 

ובני הזוג נותרו ללא כל.
בני המשפחה שנרתמו לסייע לבני הזוג מספרים כי הזוג 

הצעיר נשארו ללא כלום. כל מה שהיה בבית, כולל ריהוט 
חדש, כל הנדוניה, הבגדים ואפי' חלק מספרי הקודש עלו 
באש. אפי' סט המחזורים שהכלה קיבלה לחתונה נשרפו 

עוד לפני החג הראשון שלהם כזוג צעיר.
את  להעביר  מוזמנים  הזוג,  לבני  לסייע  המעוניינים 
ישי  המשפחה:  של  הבנק  לחשבון  היישר  תרומותיהם 
מוסיוף, יעל מוסיוף – בנק 52 – פאג"י, סניף 188 חשבון 

.701284

שריפה שפרצה ביחידת דיור ברח' ברסלב בבני ברק כילתה את כל תכולת הדירה ובני הזוג 
שנישאו רק לפני 5 חודשים נותרו חסרי כל

מאות מתנדבים חילקו ערכות חג 
לקשישים, חולים וניצולי שואה

מאת: אלי כהן

להביא  ירפא"  "ורפא  החסד  בארגון  מאומצת  פעילות 
את שמחת החג לנדכאים, כאשר מאות מתנדבים התפרסו 
חולים,  קשישים,  לגלמודים,  להם,  לסייע  הארץ,  ברחבי 
ניצולי שואה ומשפחות נזקקות והביאו להם את ערכת החג 
שמשון"  "זרע  פסח  של  הגדה  לערכות  צורפו  היתר  ובין 
ואת  בספריו  הלומדים  לכל  ישועות  מבטיח  שהמחבר 

הקונטרס "בשבילי נברא העולם".
כמו"כ חולים וגלמודים שלא יכלו לצאת מבתיהם זוכו 
מזון  ברכישת  המתנדבים  לעזרת  זכו  ואף  מזון  בתלושי 

ברשימת המצרכים שהם הגישו לפי שווי התלושים.
חיים  הרב  ירפא"  "ורפא  החסד  הארגון  ויו"ר  מייסד 
על  שהודיע  אברכהן,  יצחק  ממר  אלה  בימים  נפרד  מילר 
לאחר  "שופרסל"  חברת  כמנכ"ל  מתפקידו  התפטרותו 
החברה  תרומת  על  לו  והודה  משגשגת  עשייה  של  שנים 
לו  ואיחל  הארץ  ברחבי  הנזקקים  לטובת  מזון  בתלושי 

בהצלחה בהמשך דרכו.
חיים  הרב  שיזם  המיזם  כי  ציינו  בשטח  המתנדבים 
מילר ״קצת תשומת לב – מציל חיים״ צובר תאוצה ומניב 
תוצאות והמוני בית ישראל קבלו על עצמם לעקוב ברחבי 
הארץ ובכל שכונה ושכונה אחר גלמודים, חולים, קשישים 
רצוף  למעקב  וזקוקים  בביתם  לבדם  הנמצאים  ונדכאים 

ומדובר בהצלת חיים.

לציבור  בקריאה  יצאו  ירפא"  "ורפא  החסד  ארגון  רבני 
זקנים,  אבות, במושבי  בבתי  ולבקר  חוה"מ  ימי  את  לנצל 
במוסדות לצרכים מיוחדים ולו בשביל לאחל לשוהים שם 
דקות  מספר  עמם  ולשוחח  לשמחה"  ומועדים  שמח  "חג 

ולשמחם בימי החג.
וחולים במקומות אלה  זקנים, קשישים  אין לתאר כמה 
ולו  להם  מביאים  שמחה  וכמה  השנה,  כל  לבד  נמצאים 

בביקור אצלם.
הרופאים  טובי  דברי  את  לשנן  חייבים  ומאידך, 
חולים,  בבתי  חולים  ואצל  אצלם  שהביקור  והפרופסורים 
לרופא  רשות  ניתן  שלרופא  ומכאן,  מרפא  להם  מביאה 
לרפאות, ואם ביקור אצל חולה, קשיש או גלמוד מביא לו 

גם מרפא אין לך מצוה גדולה מזו.

מייסד ויו״ר הארגון הרב חיים מילר נפרד ממנכ"ל "שופרסל" שעזב את תפקידו והודה לו על תרומת תווי קניה של 
החברה לארגון ⋅ המיזם "קצת תשומת לב – הצלת חיים" צובר תאוצה ומניב תוצאות ⋅ הציבור נקרא לנצל את ימי חול 

המועד לבוא ולשמח נדכאים בכל אתר ואתר

פעילות מאומצת בארגון החסד "ורפא ירפא"

הרב חיים מילר מתברך אצל מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל



בהשתתפות
רמי גרינברג ראש העיר
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רגעים קסומים של חסד

מאת: יחיאל חן

ביום  התקיים  במיוחד  ומרומם  מרגש  מעמד 
שני השבוע במועצה תמר, במהלכו הונחה אבן 
ארגון  קסומים" של  "רגעים  מרפא  לבית  הפינה 
המלח,  לים  בסמיכות  הממוקם  לילד",  "חיים 
במחלות  וחולים  פיברוזיס  סיסטיק  חולי  עבור 

ריאה.
 CF חולי  עבור  נועד  שיוקם  החדש  המרכז 
לאקלים  זקוקים  החולים  ריאה.  מחלות  וחולי 
של  הגבוהים  החמצן  אחוזי  ולריכוז  היבש 
ידוע  זה  אזור  לנשימה.  אויר  כמו  המלח  ים 
פסוריאזיס,  לחולי  גם  הרפואיות  בסגולותיו 

אטופיק דרמטיטיס ודלקות פרקים.
יו"ר ארגון "חיים לילד" הרב סקלר עמל מזה 
ואכן  הזה.  והמיוחד  המיוחל  לרגע  להגיע  שנים 
הסכם  נחתם  מאמץ  שנות   7 לאחר  ה',  ברוך 
הקצאת הקרקע עם מנכ"ל מקרקעי ישראל מחוז 
הקצאת  תמר.  האזורית  המועצה  ובכירי  דרום 
ותורמים,  נדיבים  של  בסיועם  תאפשר,  הקרקע 
להקים את המרכז החדש, שבו יהיו חדרי ארוח 

במבנה מפואר ורחב ידיים.
במעמד המיוחד השתתפו רבנים, חברי כנסת, 
משפחות  ובני  ומומחים  רופאים  ציבור,  אישי 
החולים, שהגיעו לציון היום המיוחד של הנחת 
ובני  שהחולים  המרכז  להקמת  הפינה  אבן 

משפחותיהם כה מייחלים לסיום בנייתו.
האורחים  הוזמנו  האירוע  תחילת  לפני  עוד 
תוצרת  למהדרין,  עשיר  מכיבוד  ליהנות 

הקייטרינג של השף יוסי הבלין מביתר עילית.
לילד  נחמן הרמן, אב  את האירוע הנחה הרב 
נמצאים  "אנחנו  כי  להדגיש  שביקש    CFחולה
היום ב'רגעים קסומים' מקום שיתן הרבה רגעים 
זאת  אומר  ואני  לכאן,  שיבואו  לאלה  קסומים 

מניסיון".
ראשון הנואמים כובד יו"ר ארגון 'חיים לילד' 
הביא  החולים  של  "הצורך  סקלר:  ראובן  הרב 
חסד,  של  הזה  הגרנדיוזי  הפרויקט  אל  אותנו 
מצאנו  המלח.  ים  גדת  על  הרפואית  הקריה 
שותפים לרעיון את ראשי מינהל מקרקעי ישראל 
מחוז דרום, חברי המועצה ואת סגל אנשי המקצוע 
שלה ובראשם את ראשי המועצה האזורית תמר, 
הממשלה  במשרדי  וטובים  רבים  עם  יחד  אשר 
מהיכולת  נלהבו  רחב,  יהודי  לב  עם  ואנשים 

לעזור לאנשים שכה הרבה סובלים.
נשמות  שלוש  מרחפות  הזה,  החסד  על 

יקרות של ילדים קטנים. זה סיפורה מלא הכאב 
את  המלווה  קוריאט  מזל  הגב'  של  והאמונה 
הפרויקט הקדוש הזה מתחילתו, ללא לאות וללא 
שלושת  נשמת  לעילוי  הנבנה  פרויקט  שעות, 

ילדיה שנפטרו ממחלת הסיסטיק פיברוזיס".
ראש  את  סקלר  הרב  הזמין  דבריו  בסיום 
הפינה  אבן  את  לצקת  ונגר,  ניר  מר  המועצה 

ולחתום על מגילת היסוד.
צור  בן  יואב  הרב  ח"כ  דברים  נשא  לאחמ"כ 
שאמר: "לפני שבאתי לכאן חשבתי על המטרה 
אוויר  לנשום  האפשרות  על  התכנסנו,  שלשמה 
ללא  פעולה  זה  רובנו  עבור  קושי.  כל  ללא  נקי 
מחשבה כלשהי. אנו רגילים לנשום. ואם נדמיין 
שאנו שמים 10 מסכות על הפנים, הרי שנתקשה 
ריאות  חולה  כמה  כולנו  נבין  כך  אולי  לנשום. 
החובה  מוטלת  עלינו  וכמה  לנשום  מתקשה 

לסייע ככל הניתן לסובלים במחלה קשה זו".
תמר  האזורית  המועצה  ראש  ונגר,  ניר  מר 
בדבריו:  אמר  דברים  לשאת  שהוזמן  המלח  ים 
"המועצה מברכת ושמחה להיות שותפה בהנחת 
אבן הפינה לפעילות התומכת ברווחתם והארכת 
מברך  אני   .cf-מ הסובלים  ילדים  של  חייהם 
כספא  המלח  ים  אזור  את  המחזקת  היוזמה  על 
עלו  הבריות.  את  המרפא  בעולם  הגדול  הטבעי 
עוסקים  שאנחנו  ראשונה  פעם  זו  והצליחו!. 
CF ולכן  בחסד נטו לכל הילדות והילדים חולי 
הדבר הכי חשוב להגיד זה תודה! תודה לך הרב 
סקלר שלאורך כל השנים אתה עושה את העשייה 

הזאת ומאפשר לנו להיות שותפים שלך".
פינדרוס  יצחק  הרב  ח"כ  כובד  לאחמ"כ 
הרב  של  הפעילות  את  "פגשתי  בדבריו:  שאמר 
וגם  בירושלים  גם  עיר,  כראש  בביתר  גם  סקלר 
ידיד קרוב ששלושה מילדיו חולים שנסעו  אצל 
הציל  ממש  וזה  בשוויץ  הרפואי  הנופש  למחנה 

את חייהם".
ילדים  מחלקת  מנהל  גולדברט  אביב  פרופ' 
וראה בבית החולים סורוקה בבאר שבע, מומחה 
1 בארץ בנושא מחלות ריאה בילדים כיבד  מס' 

אף הוא את נוכחות באירוע.
והצלה,  כבאות  נציבות  רב  הדוברים,  אחרון 
הרב חיים פרל אמר בדברי הברכה כי כבר לפני 
עשר שנים הוא שמע על החלום הגדול של הרב 
סקלר ושל הגב' קוריאט להקים את הבית מרפא 
רחבת הידיים הזו. והנה החלום מתגשם אל מול 
לאחל  רוצה  אני  ומיוחד.  ייחודי  דבר  זה  עינינו. 
רפואה  ושתהיה  בעמלכם  הברכה  שתשרה  לכם 

שלמה לחולים.

בהשתתפות רבנים ואישי ציבור התקיים מעמד מרומם של הנחת אבן הפינה למרכז 
הרפואי "רגעים קסומים" של "חיים לילד" בסמיכות לים המלח

במעמד הנחת אבן הפינה 

לייזר סיטי – מקום 
הבילוי לכל המשפחה 

בחוה"מ

מאת: אלי כהן

מגפת  בשל  וודאות  אי  של  שנתיים  אחר 
הקורונה, אנו שמחים לבשר לכולכם שסניף לייזר 
סיטי פתח תקווה נפתח מחדש!! כמה חיפשנו, 
למצוא  מנת  על  בזבזנו  זמן  וכמה  חרשנו  כמה 
ליצור  נוכל  שבו  ביותר  המתאים  המקום  את 
אחרי  ובסוף  המושלמת,  החוויה  את  עבורכם 
וכמובן  קשה  ועבודה  מחשבה  סבלנות,  הרבה 
מספקת, הצלחנו לאתר את המקום שהתאים לנו 
כמו כפפה ליד - אז המיקום? טוב יותר מקודמו, 
המתחם? יפה ברמות, וזירת משחק הלייזר טאג 

אתם שואלים?? הזירה הכי טובה בארץ!!!
לרגל הפתיחה המחודשת, נשמח לארח אתכם, 
ולתת לכם  הלקוחות שכל כך התגעגענו אליהם 
לתת,  יודעים  שאנחנו  ביותר  הטוב  השירות  את 
ממש כמו בסניף הקודם. זהו חג הפסח הראשון 
בשנתיים וחצי האחרונות ששוב יש אווירה של 
לצאת ולבלות עם המשפחה )תודה לאל(, ממש 
דאגנו  כך,  לצורך  אז  הקורונה  לפני  שהיה  כמו 

בשבילכם להטבה נהדרת ומפנקת.
לאן  מחפשים  אתם  הפסח,  בחג  שנה  כמידי 
בחופש.  הבית  כשבני  משפחתית  לחוויה  לצאת 

לבית  קרוב  כאן  רחוק.  ללכת  צריך  לא  השנה 
במתחם האקסטרים היוקרתי 'לייזר סיטי' בפתח 
תקווה, חווית לייזר טאג עוצרת נשימה מותאמת 

למגזר הדתי חרדי.
בני  לכל  המתאים  מהנה  במשחק  מדובר 
המשפחה, מילדים בני 7 ועד 120, כל המשפחה 
משחק  ומשחקים  חדשניים,  לייזר  רובי  מקבלת 
ענקי,  חשוך  מבוך  בתוך  מאתגר,  לייזר-טאג 
הכולל רמפות, חלונות, מכשולים, פינות מסתור, 

ואווירה מלאת אדרנלין.
מחכים לכם ומצפים לראותכם להרמת כוסית 

במתחם החדש ולבלות ממש כמו פעם.
אלה מכם שעדין לא יצא להם לבלות אצלנו, 
האטרקציות  מאחת  ליהנות  נפלאה  הזדמנות  זו 
וממוזג  מקורה  במתחם  בארץ  ביותר  השוות 

בחוויה שלא תשכחו.
כולנו,  את  אלה שמלווים  פשוטים  לא  בימים 
אנו רוצים לאחל לכל עם ישראל חג שמח, פרנסה 
טובה ובריאות איתנה לכולם, מי יתן ונדע ימים 

שקטים יותר.
אוהבים אתכם, צוות לייזר סיטי פתח תקווה.

כתובתנו החדשה, עמל 37 קריית אריה, פ"ת. 
שעות פתיחה לחול המועד 09:00-02:00.

מתחם האקסטרים היוקרתי 'לייזר סיטי' עובר לקרית אריה בפתח תקווה, ואתם מוזמנים 
לחוויית לייזר טאג ומשחקי מציאות מדומה עוצרי נשימה, מותאמים למגזר הדתי חרדי 

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

« שעות עבודה 9:00-17:00
« עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il



אוהבת ילדים? 
רוצה להיות חלק ממשפחה גדולה ומפנקת?

הגעת למקום הנכון!

מעונות חדשים נפתחים במקפ"ת
 ואנו קולטים גננות וסייעות

לעבודה בסביבה חמה ונעימה,
למשרה מלאה או חלקית.

מרכזים קהילתיים פתח תקוה

לפרטים נוספים: 052-3353425
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מאת: חיים רייך

טרור  פיגועי  ארבעה  אחרי  פוסק.  אינו  הנוכחי  הטרור  גל 
ניסיונות  וכמה  ובת"א,  ברק  בבני  בחדרה,  שבע,  בבאר  מחרידים 
שהשילוב  חוששים  הביטחון  במערכת  נוספים,  במקומות  פיגוע 
בין ימי הרמדאן וחג הפסח יגרום למוטיבציית יתר לארגוני הטרור 

להוציא לפועל פיגועים בימים אלו.
במשטרת מחוז ירושלים נערכים בכוננות שיא לקראת ימי חול 
ובייחוד  החג,  במהלך  בעיר  לטייל  מגיעים  רבבות  כאשר  המועד 

בימי ברכת כהנים המתקיימת ברחבת הכותל המערבי.
בכל  הארגון  מסכל  האחרונים  שבימים  השבוע  פרסמו  בשב"כ 
היא  ההערכה  הפלסטיניים.  הארגונים  של  טרור  פיגועי  שני  יום, 
ביתר  יימשכו  ישראל  שטח  בתוך  פיגועים  לבצע  שהניסיונות 
שביצע  המחבל  הדיווחים,  אחד  ע"פ  המועד.  חול  בימי  גם  שאת 
באזור  ימים  כמה  להסתתר  תכנן  בת"א,  חמישי  ביום  הפיגוע  את 

ולהוציא לפועל פיגוע נוסף בליל הסדר.
הג'יהאד  ארגון  הוא  הטרור  פיגועי  גל  מאחורי  שעומד  מי 
ובראשם  הטרור  ארגוני  שאר  את  אחריו  לגרור  שמנסה  האיסלמי 
חמאס. הארגון, כך על-פי המידע שבידי כוחות הביטחון, נדחף על 

ידי האיראנים לחמם את כל הגזרות ואף את גזרת עזה.
בהודעה שפרסם הג'יהאד האסלאמי הכריז הארגון על "העלאת 
הכוננות" ועל "גיוס מורחב" של לוחמיו ומפקדיו. המזכיר הכללי 
מדובר  כי  הבהיר  נח'אלה,  זיאד  האסלאמי,  הג'יהאד  ארגון  של 
בעימות ישיר מול ישראל והדגיש כי בכל רגע המצב עלול להסלים 

לכדי "עימות מקיף", לדבריו.
האיומים  רמת  את  העלו  האסלאמי  ובג'יהאד  בחמאס  בכירים 
והודיעו כי האלימות עלולה לפרוץ בבל רגע ברצועת עזה ובשטחי 

יו"ש. הדוברים חזרו והדגישו כי חודש הרמדאן ידוע בכך שהוא 
חודש הג'יהאד, השהאדה והכיבושים הגדולים באסלאם.

נאמר:  החמאס  של  הרשמי  התקשורת  כלי  שפרסם  בכתבה 
"מנהיג תנועת חמאס בחו"ל, ח'אלד משעל, אמר כי חודש רמדאן 
הקרוב יהיה תקופה קשה הצופנת בחובה הפתעות, מכיוון שהאויב 
פשיטותיו  את  ממשיך  בעודו  תמורה,  ללא  שקט  לכפות  מנסה 
וכי היא  ידה של ההתנגדות על ההדק  כי  ותוקפנותו. הוא הדגיש 
ירושלים  מוכנה לחזור על סבב ההסלמה ברצועת עזה בימי חרב 

)שומר החומות(".
גם בארגון חמאס מיהרו להצטרף לקריאות. בהודעה שפרסמה 
תנועת חמאס נאמר כי "בחסות חודש הג'יהאד והניצחונות, ובזמן 
זוכרים את ציוני הדרך של העימות עם האויב ואת השגת  בו אנו 
הניצחון עליו בחודש העצום הזה – שהאחרון שבהם היה מערכת 
למען  ניצחון  עמנו  רשם  שבה  החומות(,  )שומר  ירושלים  חרב 
ירושלים - אנו בתנועת חמאס מעודדים את המוני עמנו להמשיך 
הלחימה  בחזית  להתייצב  בו,  ולשהות  אל-אקצא  למסגד  להגיע 

וההתנגדות".
אחמד אל-מודלל, בכיר בג'יהאד הפלסטיני, נשא דברים במהלך 
עראבה  בכפר  מחבלים  שלושה  חיסול  לאחר  ברפיח  צבאי  מפגן 
ישראל.  תחומי  בתוך  פיגוע  לבצע  בדרכם  שהיו  ג'נין,  שבמחוז 
המערכה  את  שיצית  הוא  בג'נין  עראבה  אדמת  על  "הדם שנשפך 

הבאה".
בתוך  מקורות  מפי  דווח  אל-יום',  'ראי  הערב  החדשות  באתר 
תנועת הג'יהאד הפלסטיני כי הזרוע הצבאית של התנועה, פלוגות 
שכולל  מה  ישראל,  עם  לעימות  שיא  בכוננות  נמצאת  אל-קודס, 
כוחות  עם  לעימות  והיערכות  טווח  ארוכות  רקטות  משגרי  הכנת 
ושכם  ג'נין  באזור  הדיווח,  פי  על  המערבית.  בגדה  ישראליים 
שבגדה המערבית הוקם חמ"ל לתיאום הפעולות בין פלוגות אל-

קודס לבין גדודי חללי אל-אקצא, הזרוע הצבאית של תנועת פת"ח.
ברשות  בכיר מאוד  קצין  על מעצר של  דווח  ביום שני השבוע 

הפלסטינית בשכם על ידי צה"ל בעקבות פיגוע הירי בשכם.
בימים מתוחים אלו, במערכת הביטחון מעלים כוננות ומבקשים 
וטול  רמאללה  בחברון,  פועל  צה"ל  דרוכים.  להיות  מהתושבים 
בני  ג'נין אחר  ביום ראשון מצוד באזור  ניהלו  כרם. כוחות צה"ל 
משפחתו של רעד חאזם, שרצח שלושה ישראלים בפיגוע הירי בתל 
אביב ביום חמישי האחרון. במסגרת מרדף אחר רכב שבו לפי מידע 
גלגלי  לעבר  יריות  נורו  המחבל  של  מאחיו  שניים  שהו  מודיעיני 
הרכב ולפי צה"ל "זוהו פגיעות", אולם השניים לא נעצרו. אביו של 
המחבל, שנמלט אף הוא מכוחות הביטחון, טען במקביל כי ברכב 

נוסעים בנו ואשתו.
ג'נין אחר הרכב החשוד החל לאחר שבתצפיות  המרדף באזור 
שביצע צה"ל - בעקבות מידע מודיעיני - זוהו שני אחיו של המחבל 
יוצאים מבית בכפר דיר רזאלה. למקום הוקפץ כוח של סיירת גולני 
ללכוד אותם, ואז השניים החלו להימלט במכוניתם תוך שהלוחמים 
יורים לעבר הרכב. אין נפגעים בקרב החיילים, ובצה"ל לא יודעים 
נמסר  כך  הפעילות,  במהלך  לעברם.  מהירי  נפצעו  השניים  אם 
מצה"ל, ירו הכוחות לעבר חשוד נוסף שירה לעברם מאופנוע. לפי 

צה"ל, זוהתה פגיעה בחשוד.
המכפלה  במערת  הרכב,  לעבר  צה"ל  לוחמי  ירו  שבג'נין  בזמן 
בידוק  בעמדת  מג"ב  קצין  דקרה  מחבלת  דקירה:  פיגוע  אירע 
במקום. הוא נשרט קלות - וחיסל אותה בירי. הקצין פונה לקבלת 

טיפול רפואי כשמצבו קל.
מוצאי  שבין  בלילה  יוסף  קבר  של  ההשחתה  לאחר  שני,  בליל 
שניים  ונורו.  יוסף  לקבר  יהודים  רכב  כלי  נכנסו  לראשון,  שבת 

מהנוסעים ברכב נפצעו קל עד בינוני.

החשש במערכת הביטחון: 
ארגוני הטרור ינסו לבצע 

פיגועים בפסח
הג'יהאד  ארגון   ⋅ השטח  את  להבעיר  כדי  ידיים  משלבים  ופתח  חמאס  האיסלאמי,  הג'יהאד 
האיסלמי שגורר אחריו את שאר ארגוני הטרור ובראשם חמאס, נדחף על ידי האיראנים לחמם 
את כל הגזרות כולל גזרת עזה ⋅ בארגון הג'יהאד הפלסטיני הוכרז על "העלאת הכוננות" ועל "גיוס 
ג'נין ושכם הוקם חמ"ל לתיאום הפעולות בין פלוגות אל- ⋅ באזור  מורחב" של לוחמיו ומפקדיו 

קודס לבין גדודי חללי אל-אקצא, הזרוע הצבאית של תנועת פת"ח

השב"כ: בימים האחרונים סיכלנו בכל יום שני פיגועי טרור

חיילים בליל הפיגוע בת"א | צילום: שמעון ברוך 

פורעים ערבים מתעמתים עם כוחות הביטחון בשער שכם | צילום: דוברות המשטרה 

שר החוץ יאיר לפיד עם המפכ"ל ובכירי המשטרה בשער שכם | צילום: בועז אופנהיים, לע"מ



את החיים שלהם לא נוכל לשנות.
ליל סדר חגיגי כן נעשה להם!

פנו עוד היום לתרומת קימחא דפסחא ליתומים, 
אלמנות, נזקקים, קשישים וניצולי שואה

www.naomi.org.il או באתר

קבלת קהל
בחול המועד

פסח
מיום ראשון 17.4.22 לא תהיה קבלת קהל
ולא יינתן מענה טלפוני במשרדי העירייה.

חוזרים לעבודה סדירה ביום ראשון 24.4.22 

קריית המוזאונים
פתוח לקהל הרחב בימים ראשון – רביעי

14:00 – 10:00 ,17-20/4

סיורים מודרכים 17.4.22 ו – 19.4.22
במוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה,

בשעה 11:15
במוזאון פתח תקוה לאמנות, בשעה 12:00 

הפנינג משפחות יום שני 18.4.22 סדנאות יצירה,
הצגת ילדים מבית תיאטרון פפיון
מתאים בעיקר לילדים בני 4 – 12

המוזאונים יהיו סגורים בערבי חג וחג
15-16/4 ו - 21-22/4.22

גן החי
פתוח לקהל הרחב בימים

שישי, ערב חג 15/4, 09:00 - 13:00
שבת, חג 16/4, 09:00 - 16:00

ראשון - רביעי, חוה”מ 17/4 - 20/4 09:00 - 16:00
חמישי - שישי, ערב חג וחג 09:00 - 13:00

שבת, אסרו חג 23/4, 09:00 - 16:00

חג שמח!

מוקד 106 יפעל כרגיל 24 שעות ביממה



י"ג ניסן תשפ"ב 1414/4/22 בפתח-תקוה

"כללית ונציגיה עוסקים בצרכי ציבור באמונה"

מאת: מנדי קליין

החרדי  המגזר  מנהל  בהובלת  כללית  משלחת 
הגיעה  בלושטיין  נחמיה  הרב  דן-פ"ת  במחוז 
לביקורים מיוחדים אצל רבני בני ברק הגאון רבי 
שמואל  רבי  הגאון  והפוסק  לנדא  אייזיק  יצחק 
בהתרחבות  אותם  לעדכן  כדי  שטרן  אליעזר 
ברק.  בני  לתושבי  המותאמים  הבריאות  שירותי 
חברי המשלחת הציגו בפניהם את חוברת כשרות 
ידי  על  אלו  בימים  המתפרסמת  לפסח  התרופות 

כללית בכל ריכוזי המגזר החרדי
שיוצאת  לפסח  המאושרות  התרופות  חוברת 
לאור מידי שנה על ידי כללית, הגיעה לשולחנם 
ע"י  שהופקה  החוברת  את  ברק.  בני  רבני  של 
כללית, מסרו מנהל המגזר החרדי במחוז דן-פ״ת 
יחזקאל  והרב  בלושטיין  נחמיה  הרב  כללית  של 
פקשר שסקרו בפני הרבנים הגאונים את פעילות 

כללית בבני ברק ובכלל גוש דן.
הביקור המיוחד נפתח בלשכתו של רבה הראשי 
של העיר הגאון יצחק אייזיק לנדא. הרב בלושטיין 

ברק,  בני  רבני  עם  השנה  לאורך  בקשר  שעומד 
הבריאות  שירותי  את שדרוג  העיר  רב  לפני  סקר 
מהוספת  החל  היבטים  במגוון  ברק  בני  לתושבי 
צוות רפואי עם רופאים מהמומחים בתחומם וכן 
הרחבת מעטפת השירותים המותאמים המוענקים 
לפני  הציג  לפקיבקר  הרב  ברק.  בני  לתושבי 
מערך  לשיפור  כללית  פעולות  את  לנדא  הגרי"א 
הכשרות והדת בכל השנה, בדגש על כשרות בתי 

החולים והמתקנים של כללית בפסח.
נחמיה  לרב  לנדא  הגרי"א  אמר  בדבריו 
לפתחו  שהגיעו  רבות  מפניות  כי  בלושטיין 
יש  שבכללית  לכך  מודע  הוא  העיר,  מתושבי 
אוזן קשבת לצרכי הציבור והוא נכון להיות חלק 
מבוטחי  למען  לעזור  שאפשר  מה  בכל  ושותף 
המסורה  ההנהלה  של  לצידה  ולעמוד  כללית 
של כללית במחוז דן ובעיר בני ברק. הרב לנדא 
התרשם מעבודת האיסוף המדוקדקת של רשימת 
התרופות המאושרות וציין גם את התוכן האיכותי 

הנלווה לחוברת התרופות. 
לביתו  כללית  משלחת  הגיעה  הסיור,  בהמשך 

שערי  וגאב"ד  ברק  בני  העיר  מערב  רב  של 
נציגי כללית  הוראה הרב שמואל אליעזר שטרן. 
לקראת  כללית  היערכות  את   הרב  בפני  סקרו 
וכן הציגו בפני הפוסק את השירותים  חג הפסח 
לאחרונה  פתחה  שכללית  החדשניים  הרפואיים 
בבני והסביבה לטובת תושבי העיר, תוך התאמה 
של השירותים לאורך החיים של התושבים בעיר 

התורה.
בסיום הפגישה אמר הגרש"א שטרן כי "כללית 
ומביאים  באמונה  ציבור  בצרכי  עוסקים  ונציגיה 
מזור ומרפא ראוי ומותאם גם למטופלים היראים 

לדבר השם".
המגזר  מנהל  בלושטיין  נחמיה  הרב  לדברי 
בקשר  עומדים  "אנו  פ״ת:   – דן  במחוז  החרדי 
ברק.  בבני  הקהילות  ורבני  העיר  רבני  עם  רציף 
רבני העיר מודעים למאמצי כללית לטובת הנגשת 
ההקפדה  את  ומעריכים  בעיר  שירותים  והתאמת 
המיוחדת של כללית בנושאים של רפואה והלכה. 
ההנהגה  עם  הקשר  את  לחזק  תמשיך  כללית 
התורנית של העיר, על מנת לשדרג ולהרחיב את 

הטובים  השירות  ופתרונות  המותאמים  המענים 
ביותר לציבור החרדי".

הפעילות  משיאי  אחד  את  מציין  הפסח  "חג 
של מחלקת הדת והכשרות של כללית" אמר הרב 
פועלת  "כללית  כללית  של  רבה  לפקיבקר  מנחם 
להגביר את מערך הכשרות לאורך כל ימות השנה 
ובפסח אנו אף מקפידים יותר, על מנת שיהיה לכל 
השיטות ולפי כל החומרות כדי שכל יהודי שמגיע 
לבית חולים יוכל לקבל את השירות הראוי ובשיא 
ההתמודדויות  את  העיר  לרבני  הצגנו  הכשרות. 
בבתי החולים וגם את חוברת התרופות הכשרות 
שאנו עמלים עליה חודשים ארוכים יחד עם נציגי 

בד"צ העדה החרדית".
החרדית  המחלקה  מנהל  קונסקי  אברהם  הרב 
בכללית אמר: "רבני העיר בני ברק מסייעים רבות 
היום.  סדר  על  העולות  הלכתיות  בהתייעצויות 
פועלת  בישראל  הגדול  הבריאות  כארגון  כללית 
מלאה  בצורה  השירות  את  ולשפר  להנגיש  כדי 
טוב  הכי  את השירות  לקבל  יוכל  אדם  כדי שכל 

לצרכיו".

רבה של בני ברק הגרחי״א לנדא והפוסק הגרש״א שטרן הביעו את קורת רוחם מפעילות כללית בבני ברק ומחוברת התרופות 

נציגי כללית אצל הגרש"א שטרן  נציגי כללית אצל הגרחי''א לנדא 

"הקבלת פני רבו ברגל"

  בס"ד

כבוד הראשון לציון הרב הראשי לישראל

מרן הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

יקבל את פני העולים לרגל בחג הפסח התשפ"ב
במוצאי שבת קודש ויו"ט ראשון של פסח,

ט"ו בניסן התשפ"ב )16.4.22(
במסגרת שיעורו השבועי,

בבית הכנסת "תפארת ירושלים" לעדת היזדים 
רח' אדוניהו הכהן 26, ירושלים

החל מהשעה 21:30
הרב המקדים: הרה״ג ר' שמואל רבינוביץ שליט״א

 רב הכותל והמקומות הקדושים.

השיעור יועבר ברדיו ובלויין לכל חלקי הארץ.
ניתן להאזין ברדיו מורשת של קול ישראל בתדרים

FM 93-וברדיו קול חי 92.8 ו | FM 104.8 | 105.1 | 105.3 | 90.8

תזכו לשנים רבות נעימות וטובות בברכת חג פסח כשר ושמח

משרה 101

משרה 103

משרה 102

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

בעל/ת יכולות ניהול מוכחות קריאטיביות ואהבה לעיצוב

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרושים/ות

תמיד רצית להיות חלק מתחום התקשורת?

InDesign, illustrator, Photoshop ,שליטה בתוכנות
יתרון: ניסיון בעיתונים ועיצוב מודעות מסחריות 

 הכרה עם עולם הדפוס 
 יחסי אנוש מעולים, אנרגיה ויצירתיות 
 חריצות, אחראיות ומוסר עבודה גבוה

 יכולת עבודה בתנאי לחץ  עבודה במשרה מלאה 
 זמינות מיידית

office@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו

מעוניינים להשתלב בעבודה בתחום העיתונות?

דרישות התפקידים:





  * מהמדיחים  /  מכונות   הכביסה   המשתתפים   במבצע   בלבד .  את   ההטבה   ניתן   לאסוף   מסניפי   הרשת   הקרובים   ללקוח. 15 חבילות   פיניש   ברכישת   מדיחי   כלים   המשתתפים   במבצע  / 9  חבילות   קולון   ברכישת   מכונות
כביסה   המשתתפים   במבצע  .  את   החבילה   הראשונה   מקבלים   במיידית   וכל   30   יום   ניתן   לאסוף   חבילה   חדשה .  כמות   המספיקה   לשנתיים   מבוסס   על   סקר   בנושא   הרגלי   צריכה   מוצרי   ניקוי   למדיח   בוצע   באמצעות
פאנל   הצרכנים  -  ipanel   מרץ   2021   שבו   נמצא   שהצריכה   הממוצעת   לשבוע   היא  . 3.7   כמות   המספיקה   לשנה   שלמה   מבוסס   על   סקר   שעשה   מכון   I-Focus   ספטמבר   2020   שבו   נמצא   שהשימוש   השבועי   הממוצע

במכונות   כביסה   הינו   5   פעמים   בשבוע .  במידה   ולקוח   מבטל   את   העסקה   הוא   צריך   להחזיר   את   מארזי   הניקוי   שקיבל ,  אריזות   שלמות   ולא   פתוחות . 

בתוקף עד- 21.4.22 או/ו עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יום | ט.ל.ח. | מינימום 50 יחידות מכל פריט | בכפוף לתקנון 
המבצע המופיע בחנויות | מינימום 5 פריטים שונים ברשת שעליהם מקבלים את ההטבה המקסימלית | פירוט המוצרים וסכום ההטבה של המוצרים המשתתפים במבצע מוצגים 

בסניפים | מימוש ההטבה לקונים בחנויות הרשת יתבצע בקניה חוזרת בחנויות הרשת | המחירים אינם כוללים הובלה | אין כפל הנחות ומבצעים * השרות הטוב ביותר בישראל מבין 
רשתות החשמל ע"פ סקר של מכון גאוקרטוגרפיה מרץ 2022

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

 בר מים 
פרימיום כסוף 
PREMIUM
1050

₪599

מתנה₪100

במקום ₪699

מכונת כביסה
פתח עליון

קריסטל
WMT1006

₪1,480

מתנה₪200

פאנל הפעלה בעברית ובאנגלית

מתנה
קפסולות ג׳ל קולון 

לשנה שלמה!
בשווי 269 ₪בשווי 400 ₪

₪ במקום 1,590

₪1,949 מתנה
טבליות פיניש 

לשנתיים!
בשווי 373 ₪בשווי 400 ₪

מדיח כלים 
רחב בוש

 צבע נירוסטה, 70 מעלות 
לניקוי שומן קשה, פונקציית 
הדחה חצי כמות Half Load
מנוע EcoSilence חזק 
ועמיד, צג גדול במיוחד

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

מתנה₪200

SMS25AI05E
₪ במקום 2,490

מקפיא 6 מגירות
אלקטרה

₪999

מתנה₪100

במקום ₪1,290

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

6451

₪2,990

מקרר 4 דלתות 
אמקור 

נירוסטה
AM4472

472 ליטר
במקום ₪3,190

מתנה₪400
מקרר 4 דלתות

₪6,490

מתנה₪500

במקום ₪7,590

Multi Air Flow
608

544 ליטר

₪899

מקרר מקפיא 
עליון אלקטרה

₪ במקום 1,190

8623

מתנה₪100
מקרר מקפיא 

עליון שארפ

SJ-58C-BK

₪2,390
433 ליטר

₪ במקום 2,590

מקרר סמסונג מתנה₪300
מקפיא עליון 

476 ליטר
RT37K5012S8

מדחס דיגיטל אינוורטר
407 ליטר

₪2,790

מתנה₪200

₪ במקום 2,990 שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

שנות אחריות (1+7)8
בתוספת ₪99 

תנור אפיה 
משולב כיריים

אלקטרה

₪799
95050

₪ במקום 999

מתנה₪100

תנור אפיה 
בנוי אלקטרה

₪799 במקום ₪849

מתנה₪300

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

EL95100

מתנה₪100

₪1,299 ₪ במקום 1,390

מתנה

299
EL-GRL-5

5 מבערים
כולל מבער צד

גריל גז 
אלקטרה 

מכונת כביסה 
פתח קידמי
LG

₪2,290
במקום ₪2,690

מתנה₪200

מתנה
קפסולות ג׳ל קולון 

לשנה שלמה!
בשווי 269 ₪בשווי 400 ₪

F 1608WD

8 ק�ג
1400 סל�ד

מכונת כביסה
בוש
מנוע ללא
פחמים

₪1,790
WAJ2406XPL

1200 סל�ד

מתנה
קפסולות ג׳ל קולון 

לשנה שלמה!
בשווי 269 ₪בשווי 400 ₪

מתנה₪200

במקום ₪2,190
שנות אחריות (1+4)5

בתוספת ₪199

תנור אפיה 
בנוי פירוליטי 

סאוטר

₪2,290 במקום ₪2,490

מתנה₪200

בתוספת ₪199

פאנל מגע 
וטיימר דיגיטאלי פירוליטי

תנור אפיה 
כולל טורבו אקטיבי 
משולב כיריים 
סאוטר

₪1,890

מתנה₪200

במקום ₪1,990
2050

כיריים גז 
זכוכית 
קריסטלית 
סאוטר

₪ במקום 1,290
SHG6020B

₪1,190

זכוכית

מתנה₪150

בתוספת ₪99

תנור שף 
משולב 

90 ס�מ 

₪ ₪2,490במקום 2,990
ELC9060

מתנה₪500 מתנה₪200

GS- Classic 4B

גריל גז 
משולב 
פחמים 
4 מבערים 
+ כירה

מתנה

GS- Classic 4B

4

₪3,289
במקום ₪3,790

כיסוי גריל 
מתנה

במקום ₪1,790

BTU  9,600 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 9,700

דרוג 
A

ELCO מזגן עילי 11

wifi

מתנה₪100

₪1,690

שנות 7
אחריות

תנור אפיה דו תאי 
משולב כיריים 4
להבות בקו
מהדרין

₪2,390
במקום ₪2,990

KFDM62120DWDSL

מתנה₪200

₪319

זוגיתכירה חשמלית קרמית
3000W

ATL-802
שנתיים 
אחריות

מתנה₪50

מגהץ 
קיטור 
טפאל
לחץ קיטור 5.3 באר
תוצרת צרפת

₪490 ₪ במקום 649 SV6116

מתנה₪50

מיחם חשמלי 
נירוסטה מהודר לשבת

₪319 ATL-1136
60 כוסות

₪279 ATL-1068
30 כוסות

₪299 ATL-1088
40 כוסות

בלעדי! 
פילטר 
לסינון 
אבנית

₪189מאושר לשימוש בשבת ALT-500
ענקית 6 סירים

₪149 ALT-400
גדולה 4 סירים

₪129 ALT-300
בינונית2 סירים

מתנה₪5פלטת שבת

מתנה₪5
מתנה₪5

מתנה₪5

מתנה₪5

מתנה₪5

ALT-6660
ALT-6640

₪499 ₪349

טוסטר אובן 

+ טורבו60 ליטר 40 ליטר 

מתנה₪5

מתנה₪5

קומקום 
חשמלי 
זכוכית 

נשלף

ATL-742₪99
LED תאורת

בלנדר נינג׳ה

החל מ-
₪199

שנות 5
אחריות

יבואן רשמי

שואבי אבק דייסון

סט אביזרים לרכב
מתנה

החל מ- ₪1,590

קונים

מקבלים

החל מ- ₪1,490 החל מ- ₪599

בכפוף לתנאי השירות | השירות ניתן באזור מוגבל וכפוף לתקנון 
השרות שמופיע בסניפים ובאתר | ט.ל.ח. 

ומקבליםקונים
חדש
שרות 

מהפכני 
ייחודי

VIP שרות
עד הבית 

מתנה

VIP
הכלעד הבית 

כלול

מחשב ביתי או מחשב נייד 
מכל סוג

טלפון חכם 
מכל סוג

קונסולות משחק 
מכל סוג

כולל: הובלה, הדרכה, 
התקנה והגדרות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

בחול המועד פסח
מורידים מחירים

על מאות מוצרים
מורידים מחירים

על מאות מוצרים

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

השרות הטוב 
ביותר בישראל

בחול המועד פסח
מורידים מחירים

על מאות מוצרים

בחול המועד פסח
מורידים מחיריםמורידים מחירים

בכל קנייה, 
אתם שותפים 

להפעלת מרכזי שיקום, 
שירותי אמבולנסים, 

סיוע לילדים חולי סרטן 
ולהקלת סבלם של החולים

₪899 ₪ במקום 1,390

מחסן מתכת
דקורטיבי, דלת 
גבוהה במיוחד

ר: 1.63 מטר    
ע: 89 מטר  

ג: 1.82  מטר 
(מקסימום)

DF7

קונים 
מדיח כלים*

ומקבלים
 מתנה

טבליות פיניש 
לשנתיים!

בשווי 400 ₪
בשווי 400 ₪מתנה!מתנה!

קונים 
מכונת כביסה

ומקבלים 
מתנה 

קפסולות ג׳ל קולון 
לשנה שלמה!

בשווי 270 ₪
בשווי 270 ₪מתנה!מתנה!

כיריים 
אינדוקציה 
בוש 
משטח חצי 
גמיש

₪2,190 PVS611BB5E
₪ במקום 2,690

מתנה₪200

אינדוקציה

החל מ- ₪1,490



  * מהמדיחים  /  מכונות   הכביסה   המשתתפים   במבצע   בלבד .  את   ההטבה   ניתן   לאסוף   מסניפי   הרשת   הקרובים   ללקוח. 15 חבילות   פיניש   ברכישת   מדיחי   כלים   המשתתפים   במבצע  / 9  חבילות   קולון   ברכישת   מכונות
כביסה   המשתתפים   במבצע  .  את   החבילה   הראשונה   מקבלים   במיידית   וכל   30   יום   ניתן   לאסוף   חבילה   חדשה .  כמות   המספיקה   לשנתיים   מבוסס   על   סקר   בנושא   הרגלי   צריכה   מוצרי   ניקוי   למדיח   בוצע   באמצעות
פאנל   הצרכנים  -  ipanel   מרץ   2021   שבו   נמצא   שהצריכה   הממוצעת   לשבוע   היא  . 3.7   כמות   המספיקה   לשנה   שלמה   מבוסס   על   סקר   שעשה   מכון   I-Focus   ספטמבר   2020   שבו   נמצא   שהשימוש   השבועי   הממוצע

במכונות   כביסה   הינו   5   פעמים   בשבוע .  במידה   ולקוח   מבטל   את   העסקה   הוא   צריך   להחזיר   את   מארזי   הניקוי   שקיבל ,  אריזות   שלמות   ולא   פתוחות . 

בתוקף עד- 21.4.22 או/ו עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יום | ט.ל.ח. | מינימום 50 יחידות מכל פריט | בכפוף לתקנון 
המבצע המופיע בחנויות | מינימום 5 פריטים שונים ברשת שעליהם מקבלים את ההטבה המקסימלית | פירוט המוצרים וסכום ההטבה של המוצרים המשתתפים במבצע מוצגים 

בסניפים | מימוש ההטבה לקונים בחנויות הרשת יתבצע בקניה חוזרת בחנויות הרשת | המחירים אינם כוללים הובלה | אין כפל הנחות ומבצעים * השרות הטוב ביותר בישראל מבין 
רשתות החשמל ע"פ סקר של מכון גאוקרטוגרפיה מרץ 2022

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

 בר מים 
פרימיום כסוף 
PREMIUM
1050

₪599

מתנה₪100

במקום ₪699

מכונת כביסה
פתח עליון

קריסטל
WMT1006

₪1,480

מתנה₪200

פאנל הפעלה בעברית ובאנגלית

מתנה
קפסולות ג׳ל קולון 

לשנה שלמה!
בשווי 269 ₪בשווי 400 ₪

₪ במקום 1,590

₪1,949 מתנה
טבליות פיניש 

לשנתיים!
בשווי 373 ₪בשווי 400 ₪

מדיח כלים 
רחב בוש

 צבע נירוסטה, 70 מעלות 
לניקוי שומן קשה, פונקציית 
הדחה חצי כמות Half Load
מנוע EcoSilence חזק 
ועמיד, צג גדול במיוחד

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

מתנה₪200

SMS25AI05E
₪ במקום 2,490

מקפיא 6 מגירות
אלקטרה

₪999

מתנה₪100

במקום ₪1,290

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

6451

₪2,990

מקרר 4 דלתות 
אמקור 

נירוסטה
AM4472

472 ליטר
במקום ₪3,190

מתנה₪400
מקרר 4 דלתות

₪6,490

מתנה₪500

במקום ₪7,590

Multi Air Flow
608

544 ליטר

₪899

מקרר מקפיא 
עליון אלקטרה

₪ במקום 1,190

8623

מתנה₪100
מקרר מקפיא 

עליון שארפ

SJ-58C-BK

₪2,390
433 ליטר

₪ במקום 2,590

מקרר סמסונג מתנה₪300
מקפיא עליון 

476 ליטר
RT37K5012S8

מדחס דיגיטל אינוורטר
407 ליטר

₪2,790

מתנה₪200

₪ במקום 2,990 שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

שנות אחריות (1+7)8
בתוספת ₪99 

תנור אפיה 
משולב כיריים

אלקטרה

₪799
95050

₪ במקום 999

מתנה₪100

תנור אפיה 
בנוי אלקטרה

₪799 במקום ₪849

מתנה₪300

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

EL95100

מתנה₪100

₪1,299 ₪ במקום 1,390

מתנה

299
EL-GRL-5

5 מבערים
כולל מבער צד

גריל גז 
אלקטרה 

מכונת כביסה 
פתח קידמי
LG

₪2,290
במקום ₪2,690

מתנה₪200

מתנה
קפסולות ג׳ל קולון 

לשנה שלמה!
בשווי 269 ₪בשווי 400 ₪

F 1608WD

8 ק�ג
1400 סל�ד

מכונת כביסה
בוש
מנוע ללא
פחמים

₪1,790
WAJ2406XPL

1200 סל�ד

מתנה
קפסולות ג׳ל קולון 

לשנה שלמה!
בשווי 269 ₪בשווי 400 ₪

מתנה₪200

במקום ₪2,190
שנות אחריות (1+4)5

בתוספת ₪199

תנור אפיה 
בנוי פירוליטי 

סאוטר

₪2,290 במקום ₪2,490

מתנה₪200

בתוספת ₪199

פאנל מגע 
וטיימר דיגיטאלי פירוליטי

תנור אפיה 
כולל טורבו אקטיבי 
משולב כיריים 
סאוטר

₪1,890

מתנה₪200

במקום ₪1,990
2050

כיריים גז 
זכוכית 
קריסטלית 
סאוטר

₪ במקום 1,290
SHG6020B

₪1,190

זכוכית

מתנה₪150

בתוספת ₪99

תנור שף 
משולב 

90 ס�מ 

₪ ₪2,490במקום 2,990
ELC9060

מתנה₪500 מתנה₪200

GS- Classic 4B

גריל גז 
משולב 
פחמים 
4 מבערים 
+ כירה

מתנה

GS- Classic 4B

4

₪3,289
במקום ₪3,790

כיסוי גריל 
מתנה

במקום ₪1,790

BTU  9,600 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 9,700

דרוג 
A

ELCO מזגן עילי 11

wifi

מתנה₪100

₪1,690

שנות 7
אחריות

תנור אפיה דו תאי 
משולב כיריים 4
להבות בקו
מהדרין

₪2,390
במקום ₪2,990

KFDM62120DWDSL

מתנה₪200

₪319

זוגיתכירה חשמלית קרמית
3000W

ATL-802
שנתיים 
אחריות

מתנה₪50

מגהץ 
קיטור 
טפאל
לחץ קיטור 5.3 באר
תוצרת צרפת

₪490 ₪ במקום 649 SV6116

מתנה₪50

מיחם חשמלי 
נירוסטה מהודר לשבת

₪319 ATL-1136
60 כוסות

₪279 ATL-1068
30 כוסות

₪299 ATL-1088
40 כוסות

בלעדי! 
פילטר 
לסינון 
אבנית

₪189מאושר לשימוש בשבת ALT-500
ענקית 6 סירים

₪149 ALT-400
גדולה 4 סירים

₪129 ALT-300
בינונית2 סירים

מתנה₪5פלטת שבת

מתנה₪5
מתנה₪5

מתנה₪5

מתנה₪5

מתנה₪5

ALT-6660
ALT-6640

₪499 ₪349

טוסטר אובן 

+ טורבו60 ליטר 40 ליטר 

מתנה₪5

מתנה₪5

קומקום 
חשמלי 
זכוכית 

נשלף

ATL-742₪99
LED תאורת

בלנדר נינג׳ה

החל מ-
₪199

שנות 5
אחריות

יבואן רשמי

שואבי אבק דייסון

סט אביזרים לרכב
מתנה

החל מ- ₪1,590

קונים

מקבלים

החל מ- ₪1,490 החל מ- ₪599

בכפוף לתנאי השירות | השירות ניתן באזור מוגבל וכפוף לתקנון 
השרות שמופיע בסניפים ובאתר | ט.ל.ח. 

ומקבליםקונים
חדש
שרות 

מהפכני 
ייחודי

VIP שרות
עד הבית 

מתנה

VIP
הכלעד הבית 

כלול

מחשב ביתי או מחשב נייד 
מכל סוג

טלפון חכם 
מכל סוג

קונסולות משחק 
מכל סוג

כולל: הובלה, הדרכה, 
התקנה והגדרות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

בחול המועד פסח
מורידים מחירים

על מאות מוצרים
מורידים מחירים

על מאות מוצרים

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

השרות הטוב 
ביותר בישראל

בחול המועד פסח
מורידים מחירים

על מאות מוצרים

בחול המועד פסח
מורידים מחיריםמורידים מחירים

בכל קנייה, 
אתם שותפים 

להפעלת מרכזי שיקום, 
שירותי אמבולנסים, 

סיוע לילדים חולי סרטן 
ולהקלת סבלם של החולים

₪899 ₪ במקום 1,390

מחסן מתכת
דקורטיבי, דלת 
גבוהה במיוחד

ר: 1.63 מטר    
ע: 89 מטר  

ג: 1.82  מטר 
(מקסימום)

DF7

קונים 
מדיח כלים*

ומקבלים
 מתנה

טבליות פיניש 
לשנתיים!

בשווי 400 ₪
בשווי 400 ₪מתנה!מתנה!

קונים 
מכונת כביסה

ומקבלים 
מתנה 

קפסולות ג׳ל קולון 
לשנה שלמה!

בשווי 270 ₪
בשווי 270 ₪מתנה!מתנה!

כיריים 
אינדוקציה 
בוש 
משטח חצי 
גמיש

₪2,190 PVS611BB5E
₪ במקום 2,690

מתנה₪200

אינדוקציה

החל מ- ₪1,490
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פעילי ארגון 'אור לאחים' 
ניצלו מירי המחבל בשעה 

שמנעו מיהודים כניסה 
לבית קפה מיסיונרי

מאת: אלי כהן

פעילי ארגון 'אור לאחים' ניצלו ביום חמישי, 
שפעלו  בשעה  אביב,  בתל  הנורא  הפיגוע  בעת 
ליד בית קפה מיסיונרי, השוכן 100 מטר ממקום 
למקום  מכניסה  יהודים  ומנעו  הקטלני,  הפיגוע 

המשוקץ.
למאבק  המחלקה  מנהל  וולקן  בנימין  הרב 
שהגיע  לאחים'  'אור  בארגון  וכתות  במיסיון 
למקום עם צוות פעילים לפעילות הצלה מנפילה 
במלכודת המיסיון, סיפר כי בבית קפה הממוקם 
הטפה  של  מיסיונרית  פעילות  מתקיימת  באזור, 

להמרת דת, הכוללת שימוש בשירה ובנגינה.
המיסיונרים פרסמו מודעות הקוראות לציבור 
בהיתממות  שמכנים  שהם  במה  להשתתף 
"אירועי האביב בקפה פלוני", הכוללים "מופעים 

אקוסטיים".
וולקן,  הרב  בראשות  לאחים',  'אור  פעילי 
אנשים  והזהירו  למקום  הכניסה  ליד  התייצבו 
במלכודת  מדובר  תמימים מלבוא בשעריו, שכן 
מיסיונרית. הם הניאו כעשרה אנשים שבאו מתוך 
עקבותיהם  על  שסבו  המובטח,  למופע  סקרנות 
והיה  כיפה  שחבש  אדם  ביניהם  נכנסו.  ולא 
ביקשו  רגליו  להיכן  אוזניו,  למשמע  מזועזע 

ללכת, בלי ידיעה.
אמנם, פעילי ארגון 'אור לאחים' תיעדו כניסתם 
של כמה אנשים להשתתף באירוע, אך אלה היו 
חברי הקהיליה המיסיונרית הנוצרית, מבין אלה 

ם  י ל י ע פ מ ה
המקום  את 
או  המשוקץ 
בשעריו  הבאים 

בקביעות.
ע  ו ר י א ה
לשעה  נקבע 
בערב,   19:00

משמרתם  על  עמדו  לאחים'  'אור  ארגון  ופעילי 
ארוכות. הכל נראה שגרתי, וקהל גדול הסתובב 
וולקן  הרב  נחרד   ,21:01 בשעה  לפתע,  באזור. 
לשמע היריות. עד מהרה נחשף למחזות הזוועה. 
כוחות  ואנשי  השוטרים  את  ראה  בהמשך, 
העזרה  מגישי  ואת  בזירה  שועטים  הבטחון 

הראשונה במלאכתם הדחופה. 
להוראות  וולקן  הרב  ציית  רבים,  עם  יחד 
סמוכה.  מסעדה  של  מחסן  אל  ונכנס  השוטרים 
עד  מהמחסה,  לצאת  הרשו  לא  הבטחון  כוחות 
קרוב לחצות הלילה. החרדה עמדה באוויר, שכן 
ימשיך  שהוא  חשש  והיה  נלכד,  טרם  המחבל 

במסע ההרג. 
פעילי  התייצבו  מהמחבוא,  היציאה  עם  מיד 
לאנשי  קל  משקה  וחילקו  לאחים'  'אור  ארגון 
ולאזרחים,  הרחוב  את  שהציפו  הבטחון  כוחות 
המסתור,  ממקומות  עתה  זה  יצאו  מהם  שרבים 
והיו סחוטים, ספוגי חרדה וצמאים ובכך קידשו 

שם שמים.

הרב בנימין וולקן מנהל המחלקה למאבק במיסיון וכתות בארגון 'אור לאחים' שהגיע 
למקום עם צוות פעילים לפעילות הצלה מנפילה במלכודת המיסיון, סיפר כי בבית 

קפה הממוקם באזור, מתקיימת פעילות מיסיונרית של הטפה להמרת דת, הכוללת 
שימוש בשירה ובנגינה

פעיל אור לאחים ליד בית הקפה 

קונגרס יהודי בוכרה גייס 
מעל ל-2 מיליון דולר 

עבור משפחות נזקקות
מאת: יוסף טולידנו

ראשי קהילות "קונגרס יהודי בוכרה העולמי" 
התאחדות  במסע  שעבר  השבוע  בסוף  השתתפו 

בדובאי במעמד נשיא הקונגרס ר' לוי לבייב.
הקהילה  ראשי  נהנו  השבוע  סוף  כל  במשך 
שכלל  במיוחד  מענין  יום  ומסדר  מרתק  מתוכן 

סיורים במקומות היפים שיש לדובאי להציע.
האירוע המרכזי התקיים ביום חמישי למרגלות 
שהחל  ההתרמה  מסע  את  ונעל  ג'ומארה  מלון 
בכל  העדה  מבני  אלפים  והקיף  כשבועיים  לפני 

העולם.
היעד 2,000,000 דולר עבור משפחות נצרכות 
חזונו  הפסח,  חג  לקראת  דפסחא  קמחא  במתן 
של מנכ"ל הקונגרס הרב יהודה בלוי הושג, ואף 

מעבר והתרומות זרמו מכל רחבי העולם.
ואב"ד  אביב  תל  ראב"ד  השתתפו  בארוע 
חב"ד  שליח  כהן,  הגר"ז  הבוכרית  הקהילה 
הרבנים  איגוד  נשיא  דוכמן,  לוי  הרב  בדובאי 
בבייב  הגר"ב  רבין,  הגר"ש  של העדה הבוכרית 
וקנדה,  בארה"ב  הבוכרית  הקהילה  של  הרה"ר 
הרב יהודה בלוי מנכ"ל הקונגרס וסגנו הרב יוסי 

שונים  במקומות  הקהילות  ורבני  מנהלי  ניאזוב, 
בעולם ועוד.

עם  היכרותו  על  לבייב  סיפר  נאומו  במהלך 
לפעול  אותו  שעודד  זצ"ל  מליובאוויטש  הרבי 
לחלשים.  וסיוע  הרבים  זיכוי  עבור  שיותר  כמה 
לבייב הוסיף כי אל לנו לשכוח שיש עוד הרבה 
למענם  להרתם  ועלינו  לעזרה  שזקוקים  אנשים 

ובמיוחד ערב חג הפסח.
לבייב בדבריו שיבח את השליח בדובאי ואמר 
כי מי שעוזר לו במימון הפעילות הם השחים של 
דובאי שאוהבים את העם היהודי ורוצים להיות 
שותפים מכח החיבור אל אברהם אבינו שכולם 
בניו, ולכן, סיים לבייב את דבריו הנרגשים: "גם 

עלינו ללמוד מכך ולעזור לאחינו בשרנו".

ראשי קהילות "קונגרס יהודי בוכרה העולמי" השתתפו בסוף השבוע שעבר במסע 
התאחדות בדובאי במעמד נשיא הקונגרס ר' לוי לבייב

במסעה התאחדות בדובאי

במרחק 100 מטרים מהפיגוע בתל אביב

מכולות לביעור חמץ בלבד
 תשפ"ב 2022

ביום שישי 15/04/2022 החל מהשעה 10:00
יחל איסופן של המכולות ו/או בהתאם להערכת מצב שתיערך.
יש לשרוף את החמץ אך ורק בתוך המכולות שמיועדות לכך.

אין להשליך פסולת מכל סוג שהיא למכולה.

בברכת חג שמח וכשר
עיריית פתח תקוה

ביום חמישי 14/04/22 החל מהשעה: 08:00 ברחבי העיר
יפוזרו כ- 50 מכולות לביעור חמץ במטרה לתת מענה

לתושבי העיר לקיום מצוות ביעור חמץ
להלן הרשימה:

רח‘ בן דוד 10 - במגרש החניה
רח‘ קלישר 60 פינת קרן היסוד - במגרש החניה
רח‘ הנביאים 89 בסוף הרחוב - בחול בצד שמאל

רח‘ רות 2 פינת רח' הנביאים - בשטח החול
רח‘ החמישה 21 - אגף השכונות ברחבה 

רח‘ מימון 6 - ברחבת פינוי הגזם
רח‘ יעקב חזן במגרש - ביציאה לכביש 40

רח‘ קהילות יעקב 8 - ליד "הדרים" בכניסה לחניה
רח‘ מנחם בגין 127 - בחניה הירוקה בנתיב הנגדי של שוק מהדרין 

רח‘ רבי יהודה הנשיא 47 פינת קראוסמן - על המדרכה בכניסה לישיבה
רח‘ אריה בן-אליעזר 15 - ליד עמודי החסימה

רח‘ מנחם בגין 38 - בשטח החול
רח‘ מנחם בגין 64 פינת אריה בן אליעזר – במגרש החניה

רח‘ מנחם בגין - בצד ימין לכיכר שיוצא לכביש 471
רח‘ טבריה - מול בית הכנסת מישקולץ בשטח החול

רח‘ זקן השומרים מול 13 פינת נתן אלבז - בשטח החול
רח‘ אלתרמן פינת לאה גולדברג - בצד של אלתרמן

רח‘ שמואל הנגיד בסוף הרחוב – בסיבוב בשטח מצד ימין
רח‘ בר יוחאי מול 5 פינת רח' תורה ועבודה - בחול

רח‘ לנדאוי 2 פינת הרצוג - בחול
רח‘ ריינס מול 35 - בשטח מול הישיבה

רח‘ הרב פינטו - מול מס' 10
רח‘ הרב אריה לוין 5 - בצד שמאל

רח‘ יבנה מול 14 - מול רח' קדושי פרהוד
רח‘ השומר 30 – בסוף הרחוב ברחבת החנייה

רח‘ פאול גרוניגר - על משטח הבטון ליד נקודת השיטור 
רח‘ הגר"א  - מול 10 במגרש החניה
רח‘ גוטמן  26 - ברחבת בית הכנסת

ליבת העיר
רח‘ חובבי ציון פינת פינסקר - בתחילת מפרץ המוניות

רח‘ האורים 2 - ברחבת החנייה
רח‘ סעדיה גאון 15 - מול רח' המורים
רח‘ הנשיאים 30 - ברחבת בית-הכנסת

רח‘ כץ מ- 77 עד 87 - בשוליים החוליים
רח‘ בן יהודה 13 פינת חיים כהן - על המדרכה ליד בית-הכנסת

רח‘ קוז'ידלו מול 11 - במגרש
רח‘ ויצמן 45 - במגרש לפני בית - הכנסת

רח‘ אויערבך 4 - בכניסה למשעול אברהם ברון
רח‘ יטקובסקי  - מול 28

רח‘ ה-93 פינת הרב סלומון - כניסה מרחוב ה-93
רח‘ יד הבנים 30 - על המדרכה בכניסה לישיבה

רח‘ טבצניק 12 - בשטח החול
רח‘ רבקה גובר מול 9 - ברחבת חנייה

רח‘ משה סנה 25 פינת משה פלד - במגרש החניה
רח‘ שרגא רפאלי 6  - במגרש

רח‘ מבצע יפתח 15 פינת חיה פיינשטיין – בסמוך ליציאה מבית העלמין
רח‘ מאירי פנחס פינת לודייב - בשולי המדרכה צמוד לרמפת חול

רח‘ אסירי ציון מול 15 - במגרש החול
רח‘ השחם מול 58 – מול הגן שעשועים

רח‘ טשרניחובסקי 19 פינת של"ג - במגרש
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המסע לחיזוק קהילות 
'אנוסי משהד' בארה"ב

מאת: יוסף טולדינו 

הרה"ג  הפורים,  לאחר  מיד  יצא  שנה,  כמידי 
שלמה זביחי, ראש מוסדות 'תפארת רפאל' בתל 
בארץ  משהד'  'אנוסי  קהילת  של  ורבם  אביב, 
פרס  יוצאי  של  בקהילות  חיזוק  למסע  ובעולם, 

בארה"ב.
במסגרת המסע יצא הרב זביחי אל הקהילות 
של יוצאי פרס בניו יורק, בפלורידה ובקליפורניה. 
בכל אחד מהמקומות אליהם הגיע, התקבל הרב 
זביחי בכבוד רב ונערכו מעמדי קבלת פנים. הרב 
ושיחות  תורה  שיעורי  במקום  מסר  אף  זביחי 

חיזוק לקראת חג הפסח.
מדובר  מהקהילות,  שבחלק  העובדה  בשל 
של  ראשונים  בשלבים  שנמצאים  ביהודים 
לדוגמא,  סדר  ליל  זביחי  הרב  קיים  התקרבות, 
הסדר  ליל  את  עורכים  כיצד  פירט  שבמסגרתו 
השיחות  את  סוף.  ועד  מתחילה  כהלכתו 
ובפרסית,  בעברית  זביחי  הרב  מסר  והשיעורים 
את  דוברים  פרס,  מיוצאי  ניכר  וחלק  מאחר 

השפה הפרסית בלבד.

בני  היו  בעבר  כי  מציין  זביחי  שלמה  הרב 
הקהילות עורכים ליל סדר משותף או שאנשים 
סדר  מתקיימים  שם  מלון  לבתי  נוסעים  היו 
ציבורי, אולם מאז הקורונה, רבים החלו לעשות 
לערוך  צריכים  היינו  כן  ועל  בביתם,  סדר  ליל 
עבורם ליל סדר לדוגמא, בכדי שידעו כיצד לנהל 
בעצמם את ליל הסדר לילדיהם ולכל המשפחה.

פסח,  של  הגדות  איתו  הביא  אף  זביחי  הרב 
בכדי  הפרסית,  לשפה  מתורגמות  ואף  בעברית 
שכל אחד מבני הקהילות יוכל להתמצא בקלות 
זביחי  הרב  חילק  כן,  כמו  הסדר.  ליל  בעריכת 
אישית  הקדשה  עם  מיוחד  יין  הקהילות  לחברי 
אותם  דבר ששימח  זצוק"ל,  יוסף  הגר"ע  ממרן 

עד מאד.
חג  לפני  כשבוע  לישראל,  שובו  עם  מיד 
הפסח, קיים הרב זביחי את מעמד חלוקת קמחא 
המתקיימת  השנתית  החלוקה  במסגרת  דפסחא 
מהחלוקה  חלק  רפאל'.  'תפארת  מוסדות  ע"י 
ותווים  אשראי  כרטיסי  באמצעות  בוצעה 
לרכישה בחנויות מזון בלבד, וחלק התקיים כפי 
שנהוג מקדמת דנא באמצעות חלוקה של מצות 

שמורות, יינות, חרוסת ושאר מצרכי החג.

הרה"ג שלמה זביחי ראש מוסדות 'תפארת רפאל' בת"א ורבה של קהילת 'אנוס 
משהד', יצא למסע חיזוק בקרב קהילות יוצאי פרס בניו יורק, פלורידה וקליפורניה, שם 
מסר שיחות בעברית ובפרסית ואף ערך ליל סדר לדוגמא לטובת אלו המתקרבים ⋅ עם 

שובו לישראל קיים כמידי שנה, חלוקת קמחא דפסחא המונית 

האצבע התרסקה באפיית מצות

מאת: יחיאל חן

19 מבני ברק גויס לעבוד  א. בחור ישיבה בן 
למאפייה,  כבר כשהגיע  נודעת.  מצות  במאפיית 
שאל א. האם נדרשת הכשרה מקצועית. המעסיק 
אותו  והפנה  צורך  כל  בכך  שאין  לו  השיב 
ולבצע פעולות  )פינר(  להתחיל לרדד את הבצק 
מיומנות,  חוסר  מחמת  הרידוד,  במהלך  ניקיון. 
העדר הנחיה וחוסר יציבות של המערוך המחובר 

למשטח, נפל המערוך על אצבעו וריסק אותה.
במשך השנתיים שחלפו מאז, עבר א. טיפולים 
רפואיים משמעותיים, כולל פיזיותרפיה מורכבת. 
לאחרונה הבין כי הנזק לאצבעו הוא בלתי הפיך, 
והוא שכר את שירותיו של עו"ד בנימין ארביב, 
הגיש  ארביב  עו"ד  הגוף.  נזקי  בתחום  מתמחה 
לבימ"ש  פיצויים  תביעת  האחרונים  בימים 
של  מקרה  בכל  לפסוק  המוסמך  בת"א,  השלום 
כאשר  שקל.  מיליון   2.5 של  לסכום  עד  תביעה 
שעשויה  בתביעה  מדובר  מוקדמת,  הערכה  לפי 

להסתיים במאות אלפי שקלים פיצויים.
הוא  אף  שונה:  אבל  דומה  ש.  של  המקרה 
באותו  שהוזעק  ברק,  מבני   18 בן  בוחר  ישיבע 
ללא  כלים,  הגעלת  של  לעבודה  הזמנים  בין 
כדי  תווך  מתאימות.  נעליים  וללא  הדרכה  שום 
וגרמו  גופו  ניתזו מים רותחים על  טיפול במים, 
לו לכוויות. יצוין כי בניגוד למקרה הראשון, כאן 
היה הנזק הפיך והכוויות הבריאו עם הזמן והכל 

חלף כלא היה.
סיפק  שלא  המעסיק,  רשלנות  בשל  זאת,  עם 
ונעלים  מתאים  ביגוד  ההדרכה,  את  לעובד 
באמצעות  תביעה  הוגשה  החלקה,  למניעת 
עו"ד ארביב לחברת הביטוח, שם נטען כי לאור 
הנדרש  הידע  מהבחור  נבצר  המעסיק,  רשלנות 
יחד  הביטוח  חברת  גופו.  ועל  עצמו  על  להגן 
עם חברת כוח האדם שגייסה את העובד, שילמו 

סכום כולל של 35 אלף שקל.
לקראת  מזהיר  הוא  ארביב  עו"ד  עם  בשיחה 
נגד  חלילה  דבר  לי  "אין  הקרבים:  הפסח  ימי 
עבודה של בחורים צעירים, בפרט כאשר מדובר 
בעבודת מצווה של אפיית מצות והגעלת כלים, 
אבל התורה מזהירה אותנו 'ונשמרתם', וזה דורש 
ושמירה  מסודרת  הדרכה  הכל  ולפני  כל  קודם 
מלהישען  נחדול  בואו  הזהירות.  אמצעי  כל  על 
על שיטת ה'סמוך' ויהיה בסדר, העלות של נזק, 
אם חלילה ייגרם, עשויה להיות אלפי מונים על 

השכר הגלום בעבודה, הן לעובד והן למעביד. 
רף  עם  לעבודה  שניגש  מי  לכל  מציע  "אני 
שולט  שהוא  לכן  קודם  לוודא  מסוים,  סיכון 
בכללי הזהירות ומכיר את האופן המקצועי ביותר 
כי  מזכיר  גם  ארביב  עו"ד  העבודה".  את  לבצע 
מכיוון  פחות,  לא  באחריות  המעסיק  של  חלקו 
צייד את  ולא  נכונה  שאם הוא לא ביצע הדרכה 
העובד באביזרים הנדרשים הוא עלול לחשוף את 

עצמו לתביעה וחבל.

בחור ישיבה מבני ברק הגיש בימים אלו תביעה בבית משפט השלום בתל אביב, על 
מקרה בו נפצע באצבע באופן בלתי הפיך כתוצאה מחוסר ידע והדרכה באפיית מצות 
⋅ במקביל, שילמה חברת הביטוח לבחור שנכווה בהגעלת כלים ⋅ עו"ד בנימין ארביב, 

המייצג את שני הבחורים: "להקפיד על הדרכה מקצועית"

רכב
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›
‹ריפודים ‹כיסויי הגה ‹ מולטימדיה  ‹ חיישני רוורס ‹ שלטי נוחות  ‹ בוסטר להנעת הרכב ‹ ועוד...
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 VIP 
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תוספים לדלקמצברים
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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
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דרך
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החל מ-

רדיו + 
 USB חיבור
וכבל אוקס
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מתכת
החל מ-

119₪
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עבים במיוחד 

100 אמפר
החל מ-

99₪

גז 
למזגן 

99₪
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שמן מנוע 49 ₪ בלבד! 
ספריי ניקוי דשבורד 9 ₪ בלבד!
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*דרושים עובדים לשטיפה לפרטים חייגו:

שוברים ת'שוק
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על סדר היום
אבי גרינצייג

נפתלי  הממשלה  ראש  היה  מחודש,  פחות  לפני 
תקציב  להעביר  הצליח  הוא  העולם.  גג  על  בנט 
- אבל  ולייצב את הממשלה, היו חריקות פה ושם 
בגדול העסק עבד. הקואליציה הבטיחה את קיומה 
מחאה  או  הכנסת  במליאת  נפילה  שום  כי  ונראה 
סטייל אלי אבידר לא יצליחו לשבש את מצב הרוח 
המרומם של הכוכב הבינלאומי החדש. כטוב לבו, 
הרשה לעצמו ראה"מ לשחק במגרש של הגדולים 
נוצץ  תיווך  למסע  השבת  של  בעיצומה  ולהמריא 

ופוטוגני בין מוסקבה לקייב.
על  שחלם  ומי  עלבונה,  את  תובעת  השבת  אבל 
פסגת שלום בין פוטין לזלנסקי, מנסה נואשות לתווך 
התלהבות  מרוב  עבאס.  למנסור  טיבי  אחמד  בין 
מאוויר הפסגות, הזניח בנט את היסודות, הוא לא 
בתחזוקת  ומשאבים  זמן  השקיע 
'ימינה',  של  המפלגתית  התשתית 
לו  התפוצץ  וזה  כך,  גם  הרעועה 

בשבוע שעבר, בקול תרועה רמה.
מזה  כבר  היו  מקדימים  סימנים 
המתעורר  הטרור  גל  שבועיים: 
נפיץ  פוטנציאל  כבעל  הסתמן 
ממשלה  משמע.  תרתי  במיוחד, 
משברים  לשרוד  יכולה  בישראל 
כלכליים, רפואיים או דיפלומטיים, 
לשרוד  אפשרי  בלתי  כמעט  אבל 
פיגוע,  רדף  פיגוע  ביטחוני.  משבר 
מיום  טיפס  הי"ד  ההרוגים  מספר 
בין  עצמו  את  מצא  ובנט  ליום 
"אלימות  עמר  בין  לסדן,  הפטיש 
המתנחלים" בר לב ובין ניר "חשמל 
אורבך.  הצעירה"  להתיישבות 
רק  הייתה  הקואליציה  התפרקות 

שאלה של זמן.
מי  אי  שואלים  הייתם  אם 
במערכת הפוליטית מי עשוי להיות 
הראשון שיפרק את הממשלה מבין 
הרוב  היו  שלה,  הימני  האגף  חברי 
איילת  הפנים  שרת  על  מהמרים 
שקד, שעושה קולות של כאבי בטן 
היו  אחרים  הראשון.  מהרגע  בערך 
מסמנים את חברי הכנסת ניר אורבך 
חלשות,  כחוליות  קארה  ואביר 
ויש מי שהיה מצביע על השר זאב 
האוזר...  צבי  מפלגתו  וחבר  אלקין 
ואז הגיעה עידית סילמן וטרפה את 

הקלפים.
נדמה  אחדים,  חודשים  לפני  רק 
היה שסילמן היא החייל הממושמע 
שמיהרה  זאת  במפלגה,  ביותר 
המעודכנת  האג'נדה  עם  קו  ליישר 
אחרי  קץ  אין  בהתלהבות  שהצטלמה  היו"ר,  של 
כל הישג קואליציוני עם שותפיה החדשים ואפילו, 
לבחון  כדי  עתיד'  'יש  בשורות  גיששה  סופר,  כך 
אופציה של השתלבות ברשימה של לפיד בקדנציה 
רק  כרגע  שמורה  הפרסומים  פי  שעל  זכות  הבאה. 
לבנט ולנאמנו הקרוב )וכרגע גם היחיד(, שר הדתות 

מתן כהנא.
מי היה מאמין שדווקא סילמן, היא זו שתשבור 
מבחינת  א-זוטרי  נושא  על  ועוד  השורות,  את 
הקואליציה כמו העמידה על קיום הפסיקה האנטי 
דתית של בג"ץ בסוגיית הכנסת חמץ לבתי חולים? 
רחוק  ללכת  תכננה  הנוכחית  הקואליציה  נזכיר: 

חמורה  פגיעה  כולל  ומדינה,  דת  בנושאי  בהרבה 
בציפורי נפש כמו גיור וכשרות. אבל נדמה שסיפור 
ייחודי בכך שהוא הכיל  היה  החמץ בבתי החולים 
של  בעין  האצבע  אלמנט  האחד,  אלמנטים:  שני 
שר הבריאות הזחוח ניצן הורוביץ, שממעמקי בית 
להתעלם  בחר  באוקראינה  שהוקם  הנייד  החולים 
והשני,  עליה,  וללגלג  סילמן  של  מהאולטימטום 
אלמנט הקש ששבר את גב הגמל, אחרי שגם הקרב 
הסבסוד  ביטול   – אחר  בנושא  סילמן  שהובילה 
במעונות לילדי אברכים, נתקל בכתף קרה מחבריה 

לקואליציה.
רבה,  על  התעלתה  שהתלמידה  לומר  אפשר 
הנכון,  בתזמון  בנט:  נפתלי  לאקזיטים  המומחה 
היא עקפה בסיבוב את כל הפורשים הפוטנציאליים 
הפלת  תירשם  שמה  על  הקופה,  בכל  וזכתה 
ההתפרקות  את  שהחלה  הראשונה  הדומינו  אבן 
את  להפיק  שתוכל  זו  גם  והיא  הקואליציונית, 
המירב בעתיד – בשיריון נאה בצמרת הליכוד, ועל 
פי השמועה המוכחשת, גם בתפקיד שר הבריאות, 
ניצן  המכהן  השר  של  בעיניו  אצבע  תחת  אצבע 

הורוביץ.
תספורת קארה

כמו בדומינו, כשהאבן הראשונה נושרת – קשה 
עשה  ב'ימינה'  ח"כ  כל  כמעט  הגל.  את  לעצור 
את  ובחן  החולף  סופהשבוע  במהלך  חושבים 
בפניו  הפתוחות  האפשרויות  ואת  הנוכחי  מעמדו 
לשדרוג. הראשון לעשות זאת בפומבי, הוא דווקא 
ח"כ  תקוות,  מעט  הכי  בו  תולה  שהאופוזיציה  מי 
ניר אורבך. הנחת היסוד בליכוד היא שאורבך מצוי 
עמוק בכיסו של בנט, הן בגלל מעורבות אפשרית 
היהודי'  'הבית  מפלגת  ניהול  בענייני  שניהם  של 
זה שהעניק לו חמצן  והן משום שבנט היה  בעבר, 
משה  לחגית  בפריימריז  שהפסיד  לאחר  פוליטי, 
ימינה  ברשימת  השישי  במקום  לאלתר  ושוריין 
לאחר  החמישי,  למקום  מאז  )שהפך  הנוכחית 

פרישתו של אלון דוידי(.
מיהר  מדומה,  אולטימטום  של  במשחק  אורבך, 
הקואליציה  תמלא  לא  אם  יפרוש  שהוא  להצהיר 
שלוש דרישות: האחת, חיבור ההתיישבות הצעירה 
התכנון  )מועצת  מת"ע  כינוס  השנייה,  לחשמל, 
ושומרון,  ביהודה  לבנייה  האחראית  העליונה, 
אשר על השבתתה בהכוונת השר גנץ התרעם מעל 
דוד  יש"ע,  מועצת  יו"ר  שעבר  בשבוע  זו  במה 

והשלישית  אלחייני(, 
מכולן  והמשמעותית 
'קו  קוראי  עבור 
ביטול  עיתונות', 
של  המעונות'  'מתווה 
המקצץ  ליברמן,  השר 
שקיבלו  הסבסוד  את 
במעונות  אברכים  ילדי 

הילדים.
באורח  יממה,  בתוך 
עם  אורבך  נפגש  פלא, 
לשיחה  האוצר  שר 
קצרה ובסיומה הצטלמו 
מאוזן  מחויכים  השניים 
לאוזן והודיעו על דחיית 
בשנה,  המעונות  מתווה 
 2023 הלימודים  משנת 
 .2024 הלימודים  לשנת 

כמעט בלתי נתפס לראות באיזו קלות ויתר איווט על 
נושא מהותי שלו למען שימור שלמות הקואליציה, 
מכעיס בהרבה לגלות באיזו קלות יכלו ח"כי ימינה 
רק  אילו  שונות  גזירות  למנוע  או  הישגים  לרשום 
היו טורחים למצמץ מעט בחודשים שחלפו. תרשו 
שהוצבו  האחרות  הדרישות  שתי  שגם  לנחש  לנו 
באולטימטום נטול תאריך היעד של אורבך, יתמלאו 
גורמים  פי  על  להתבשר  הספקנו  כבר  )כך  בהקדם 

בימינה, כי כינוס מת"ע יתבצע מיד לאחר הפסח(.
ולילדי  לאורבך  מה  שתהה  למי  כך,  או  כך 
האברכים, כדאי להסביר שני דברים: האחד, יש לא 
להינזק  שצפויים  החרד"לי  מהמגזר  אברכים  מעט 
מהגזירה, והשני, נושא המעונות והניסיון לבטל את 
הקיצוץ היה פרויקט דגל של עידית סילמן. הדחייה 
המהירה, נועדה לקרוץ לה אישית, במטרה לשנות 
הקואליציה.  לחיק  אותה  ולהחזיר  דעתה  את  שוב 

ניסיון שגווע בו ביום.
מי שעבד  הסיפור,  לא  הוא  אורבך  כאמור,  אבל 
קשה מאחורי הקלעים ולפי הפרסומים גם ממשיך 
לבחוש בשעת כתיבת השורות )נכון לשעות הבוקר 
החג,  גיליון  עומס  עקב  שני,  יום  של  המוקדמות 
השולמן  קארה,  אביר  ח"כ  הוא  הסליחה(  ועמכם 
את  בהלם  שהיכה  האצבעות,  שתי  בעל  הנצחי 
עמיתיו למפלגה. תסלחו לנו אם לא נרחיב בעניינו, 
קריאת  לרגע  שעד  הוא  הסביר  שהסיכוי  משום 
או  לטוב  בגזרתו,  התחוללו  כבר  דברים  השורות, 

למוטב.
שהוא  בנט  את  לשכנע  קארה  הספיק  כה,  עד 
מתכוון  שהוא  סילמן  את  לשכנע  נשאר,  בעצם 
ימנע את  להצטרף אליה, לשכנע את שיקלי שהוא 
הפרשתו )ראו לקמן( ולשכנע את שקד שהוא בברית 
שכנוע  כישורי  עם  אורבך.  ועם  איתה  משולשת 
שכאלו, יש להצטער שהוא נטש את השוק הפרטי 

לטובת המגזר הציבורי.
במקביל, בניסיון למזער נזקים, מנסה שרת הפנים 
שלושה  של  סגור  פורשים  מחנה  לעצמה  לבנות 
מיקומים  עבורם  לארגן  דרישה  עם  כנסת,  חברי 
לפרוש  להם  ולאפשר  הליכוד  ברשימת  סבירים 
מתוך  הבחירות,  למחרת  עצמאית  סיעה  ולהקים 
אחוז  את  לעבור  סיכוייה  עצמאית  שבריצה  הבנה 
וקארה  אורבך  רשמית,  למדי.  קלושים  החסימה 
לגלות  עוד עשויה  איילת  סגורים במחנה. מעשית, 
שהסוסים ברחו מהאורווה והיא נותרה מאחור, עד 

הסוף המר.

אין לו אלא עידית

אפשר לומר שהתלמידה 
התעלתה על רבה, המומחה 
לאקזיטים נפתלי בנט: 
בתזמון הנכון, היא עקפה 
בסיבוב את כל הפורשים 
הפוטנציאליים וזכתה בכל 
הקופה, על שמה תירשם 
הפלת אבן הדומינו הראשונה 
שהחלה את ההתפרקות 
הקואליציונית, והיא גם זו 
שתוכל להפיק את המירב 
בעתיד – בשיריון נאה 
בצמרת הליכוד, ועל פי 
השמועה המוכחשת, גם 
בתפקיד שר הבריאות, אצבע 
תחת אצבע בעיניו של השר 
המכהן ניצן הורוביץ

סוחר ממולח, 
ח"כ אביר 
קארה
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מסר דרך שיקלי
ועקיף  מרומז  איום  לשגר  אחרון  בניסיון  אולי 
של  הנשכח  הגיבור  את  בנט  הציף  סילמן,  לח"כ 
'ימינה', ח"כ עמיחי שיקלי - היחיד שעמד בעקביות 
קואליציוניות  הצעות  על  וויתר  עמדותיו  על 
שיקלי  אלו,  בימים  הראשון.  מהרגע  החל  מפתות 
מתלבט לגבי צעדיו ושוקל ברצינות הקמת מפלגה 
חדשה, עם דמויות שעשויות להפתיע את המערכת 
הפוליטית, לחילופין, הוא יכול לממש את המסלול 
הבטוח ולקבל שיריון מכובד בליכוד, שם הוא צפוי 

להתקבל בזרועות פתוחות.
ימינה  סיעת  הודיעה  כזה,  שילוב  למנוע  כדי 
בחמישי האחרון, בטיימינג אומלל במיוחד – שעות 
כי   - אביב  בתל  הרצחני  הירי  פיגוע  לפני  אחדות 
היא מכריזה על ח"כ עמיחי שיקלי כפורש. הכרזה 
כזו, באם אכן תתממש, תחסום בפניו את האפשרות 
קיימת,  מפלגה  במסגרת  הקרובות  בבחירות  לרוץ 

והוא יוכל להתמודד אך ורק בכוחות עצמו.
להתגלות  עשוי  הזה  המפוקפק  הצעד  גם  אבל 
השנייה  חוקית,  האחת  סיבות:  משלוש  כבומרנג, 
בזמן  מהסוף:  נתחיל  פוליטית.  והשלישית  טכנית 
ההכרזה, מעשה שטן, היה שיקלי על מטוס במסגרת 
כשלצידו  למולדובה,  הצלה'  'איחוד  של  משלחת 
האפשרויות  את  בונה  האחרון  זה  קארה.  ח"כ 
ושיקלי  לסילמן  הצטרפות  כולל  לפניו,  הפתוחות 
כשליש סיעה שתתפלג באופן מסודר )התפלגות כזו 
מונעת את האפשרות להכריז על הח"כים המתפלגים 
כפורשים(. קארה מיהר להודיע לשיקלי שההכרזה 
נעשתה שלא על דעתו, ונראה כי היא עשויה דווקא 

לזרז אותו לפרוש גם הוא.
הבעיה השנייה היא במישור המשפטי, כפי שכבר 
נכתב כאן בזמנו ביתר פירוט, על פי לשון חוק יסוד 
הכנסת, ניתן להכריז על ח"כ כפורש רק במידה והוא 
הצביע נגד עמדת מפלגתו בהצבעת אי אמון ובתנאי 
שהובטחה לו תמורה )כגון שיבוץ עתידי(. ב'ימינה' 
לחילופין,  תמורה,  קיבל  ששיקלי  להוכיח  יתקשו 
ינסו שם להשתמש בתקדים עבר גבולי מהפרשתה 
של ח"כ אורלי לוי משורות 'ישראל ביתנו', ולטעון 
עמדת  נגד  מקרים  במאות  מאסיבית  הצבעה  כי 
הח"כ  אם  גם   – לעין  גלויה  פרישה  מהווה  הסיעה 

עצמו טוען כי הוא נשאר נאמן לעמדות המפלגה.
הבעיה השלישית היא במישור הטכני, ההחלטה 
הכנסת  ועדת  בידי  נתונה  ח"כ  של  הפרשתו  על 
לאחר  מיד  לדיון  שיקלי  את  לזמן  מיהרה  )שכבר 

הרוב  את  הקואליציה  איבדה  ששם  אלא  הפסח(, 
של  עריקתה  בעקבות  לה,  שהיה  החברים  שני  בן 
תיאלץ  להכרזה,  רוב  להשיג  כדי  לצד.  מצד  סילמן 
ושם  מליאה  בכינוס  להיעזר  לכן  קודם  הקואליציה 
המפלגה  כנציגת  סילמן  של  החלפתה  על  להודיע 
והדיון  מאחר  בנוסף,  אחר.  בנציג  הכנסת  בועדת 
בבית  לערעור  להמשיך  צפוי  כזה  במקרה  בועדה 
במובן  לנהוג  הח"כים  נדרשים  המחוזי,  המשפט 
כתגרנים  רק  ולא  פניות,  נטולי  כשופטים  מסוים 

פוליטיים.
כך או כך, המרוויח היחיד מההכרזה בינתיים הוא 
הפוקוס  את  מעט  שאיבד  אחרי  עצמו.  שיקלי  ח"כ 
ואת משבצת 'אהוב הימין' לטובת הכוכבת החדשה, 
הוא שב בגדול לקדמת הבמה. כדרכו, הוא לא נשאר 
חייב ותקף את בנט ש"תאוות שררה הובילה אותו 
למעילה חסרת תקדים באמון הבוחר". יהיה מעניין.

הישרדות, ממשלה 
ובחירות

הישרדות,  השאלות:  שאלת  נשארה  כעת, 
ממשלה חלופית או בחירות? אלו שלוש האופציות 
משלושתן,  שנטעם  הנמנע  מן  ולא  האפשריות, 
במינון כזה או אחר. תחילה, נראה מן הסתם ניסיון 
בקונסטלציה  לשרוד  הממשלה  של  החל(  )שכבר 
אחר  בכנסת,  רוב  העדר  של  אפשרית  בלתי  כמעט 
כך נעקוב אחרי ניסיונות לגבש ממשלה חלופית – 
אם באמצעות צירוף הרשימה המשותפת או חלקים 
צירוף  באמצעות  ואם  הנוכחית  לקואליציה  ממנה 
פליטים נוספים מהימין לאופוזיציה, ולבסוף, נדמה 

כי אין מנוס מבחירות.
בתחילת השבוע ניהלו בנט ולפיד משחק מסוכן 
ימינה  מפלגת  מחד,  המשותפת.  לרשימה  ביחס 
בשום  תהיה  לא  המשותפת  ולפיה  הודעה  פרסמה 
גם  מאידך,  ומהממשלה.  מהקואליציה  חלק  מצב 
הערבים  היו  לא  המנוח  רבין  יצחק  של  בממשלתו 
על  נשען  הוא  ועדיין,  הממשלה,  או  מהכנסת  חלק 
גם  מכוונים  לזה  לו.  העניקו  שהם  הביטחון  רשת 
כמה  התכוונו  ולזה  הנוכחית,  האחים  בממשלת 
שטרן  אלעזר  או  ברביבאי  אורנה  כמו   – מהשרים 
עם  שותפות  של  בהקשר  פה  בפליטות  שנתפסו   -

המשותפת.
עושים  לא  מצדם,  המשותפת,  הרשימה  חברי 
לבנט חיים קלים. זה נראה כמעט במכוון שבו ביום, 
מעט לאחר שחברים בקואליציה מתחילים לדבר על 
של  וידאו  מתפרסם  מהמשותפת,  אפשרית  תמיכה 

ח"כ עודה קורא לשוטרים הערבים להשליך 
את הנשק "בפנים של הכובש", וח"כ עופר 
השוואות  עם  מזעזע  טקסט  מפרסם  כסיף 

וזו  הישראלית  המנטליות  בין 
הנאצית.

של  האינטרס  לזכור,  צריך 
סביב  תפנוקים  אינו  ועודה  טיבי 
שולחן הממשלה, אלא חיסולו של 
היריב המר מנסור עבאס. תמיכתם 
בהצעת חוק לפיזור הכנסת כמעט 
הוא  לגלות  שנותר  כל  מובטחת. 
יספיקו לעשות בדרך.  נזקים  איזה 
יתמכו בקידום מהיר  למשל, האם 
יגבו  או  כהונה,  להגבלת  חוק  של 
ממשל  בחסות  מדיני  מחטף  איזה 

ביידן.
הסיכוי להרכבת ממשלה ימנית 
כמעט  קלוש  הנוכחית  בכנסת 
הרע  הדם  נהרות  מידה:  באותה 
שחלפו בין נתניהו ובין סער ושות' 
לשיתוף  סיכוי  כל  כמעט  ימנעו 
פעולה, וגם ברשימת ימינה לפחות 
כזו  לממשלה  יצטרפו  לא  שניים 
להשיג  הסיכוי  וכהנא(.  )בנט 
כמעט  אצבעות  ואחת  שישים 
גבוהה  ובסבירות  קיים,  בלתי 
ייערכו  שכבר לקראת תום הפגרה 
תאריך  לקביעת  הדדיים  גישושים 
לקראת  שם  אי  לבחירות,  מוסכם 

החגים.
נתניהו, מצדו, לא ממתין לרגע. 
מופע  נתן  הוא  האחרון  ברביעי 
אלפי  עשרות  בפני  פרטי  שואו 
מפגיני ימין שהתאספו בירושלים, 
מובחרת  חימום  להקת  כשלצדו 
וסמוטריץ'.  דרעי  של  בדמותם 
ביבי יודע שבחירות – אם וכאשר 
הצ'אנס  להיות  עשויות   – יהיו 
אם  לבלפור.  לחזור  שלו  האחרון 
הוא  ההכרעה,  בהן  תיפול  לא 
לפיד  או  בנט  את  לראות  ייאלץ 
ממשלת  כראשי  לכהן  ממשיכים 
הליכוד  בתוך  מעמדו  ואת  מעבר, 

הוא  נדמה,  כך  הפעם,  ליום.  מיום  נחלש 
ניצב באמת בפני מבחן חייו.

אולטימטום מדומה. ניר אורבך ושר האוצר אחרי דחיית 'מתווה המעונות'

בתוך יממה, באורח פלא, 
נפגש אורבך עם שר האוצר 

לשיחה קצרה ובסיומה 
הצטלמו השניים מחויכים 

מאוזן לאוזן והודיעו על דחיית 
מתווה המעונות בשנה, 

משנת הלימודים 2023 לשנת 
הלימודים 2024. כמעט בלתי 

נתפס לראות באיזו קלות 
ויתר איווט על נושא מהותי 

שלו למען שימור שלמות 
הקואליציה, מכעיס בהרבה 

לגלות באיזו קלות יכלו ח"כי 
ימינה לרשום הישגים או 

למנוע גזירות שונות אילו רק 
היו טורחים למצמץ מעט 

בחודשים שחלפו. תרשו לנו 
לנחש שגם שתי הדרישות 

האחרות שהוצבו באולטימטום 
נטול תאריך היעד של אורבך, 

יתמלאו בהקדם
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מאת: אריה שוורץ

בהלה בניו יורק: בשעות הבוקר שעון מקומי 
את  יריות  מטח  החריד  ישראל(  שעון   15:30(

השדרה הרביעית בפארק סאנסט בניו יורק.
לפי הדיווחים הראשונים, כ-13 אנשים נפגעו, 
ובהם חמישה שככל הנראה נפצעו מירי, בתחנת 
שבניו  ברוקלין  ברובע   36 ברחוב  תחתית  רכבת 

יורק, שעה שבה הרכבת התחתית עמוסה למדי.
התחתית  הרכבת  בתחנת  קרתה  התקרית 
שנוסעת לאורך השדרה הרביעית בפארק סאנסט 
דובר  פי  על  מקומי.  שעון  בבוקר   8:26 בשעה 
רבים  דיווחים  הגיעו  תחילה  יורק,  ניו  משטרת 
כוחות  הגיעו  כאשר  התחתית.  ברכבת  עשן  על 
המשטרה לזירה הם גילו כמה מטעני חבלה שלא 
שמדובר  היא  הראשונית  ההערכה  התפוצצו. 
יורק  ניו  משטרת  חוקרי  אולם  טרור,  בפיגוע 

בוחנים את כל האופציות.
שהיורה  עולה  האירוע  של  ראשונית  מחקירה 
המתין בתחנת הרכבת התחתית ברחוב 24 וכאשר 
נפתחו הדלתות הוא השליך אל תוך הקרון רימון 
והרכבת  נסגרו  הדלתות  ירי.  במסע  ופתח  עשן 
עצרה  הרכבת  כאשר  רק  בנסיעה.  המשיכה 
בתחנה ברחוב 36 הצליחו הנפגעים מהירי לצאת 

מהרכבת.
שחולה  אדאמס,  אריק  יורק  ניו  העיר  ראש 
בקורונה התעדכן כל העת על המתרחש. דוברו של 
ראש העיר, פביאן לוי, עידכן את כלי התקשורת: 

"בעודנו אוספים מידע, אנחנו מבקשים מתושבי 
וכדי  ביטחונם  למען  מהאזור  להתרחק  יורק  ניו 

שהרשויות יוכלו לסייע ולחקור".
המפלגה  איש  אדמס,  העיר  ראש  כי  יצויין 
יותר  קצת  לפני  רק  לתפקידו  נכנס  הדמוקרטית, 
הטיפול  את  הציג  והוא  חודשים,  משלושה 
התחתית  ברכבת  ובמיוחד  יורק,  בניו  בפשיעה 
של  ביותר  הדחופות  המשימות  כאחת  שלה, 

העירייה.
הבית הלבן מסר זמן קצר לאחר האירוע: נשיא 
ארה"ב ג'ו ביידן עודכן על האירועים בניו יורק, 
ועם  אדמס  אריק  העיר  ראש  עם  בקשר  ועומד 

.NYPD-ה
דובר הקונסוליה הישראלית בניו יורק הבהיר 
ידוע  לא  זו,  לשעה  "נכון  הירי:  לאחר  קצר  זמן 
ישראלים.  נפגעים  על  הישראלית  לקונסוליה 
צוות הקונסוליה עומד בקשר רציף עם הרשויות 
עדכונים  היהודית.  בקהילה  אחרים  וגורמים 

נוספים בהמשך".
כי  דיווחה   WABC-TV הטלוויזיה  רשת 
אמריקאי  אפרו  חשוד  אחרי  מחפשת  המשטרה 
כתום  אפוד  ולבש  גז  מסכת  וחבש  ספר  שנשא 

זוהר של פועל בניין.
בדרך   N ברכבת  שנסעה  ראייה  עדת  קלייר, 
למנהטן, סיפרה ל"ניו יורק פוסט": "היו כל כך 
היורה  הספירה.  את  שאיבדתי  עד  יריות  הרבה 
הפיל דבר מה שנראה כמו גליל נוצץ על הרצפה. 
לא  בתחילה.   MTA של  עובד  שהוא  חשבתי 

שמתי לב כי האפוד בלבל אותי".
עד ראייה נוסף, סם קרקמו, סיפר לתחנת רדיו 
נגלה  ואז  נפתחה,  שלי  הקרון  "דלת  מקומית: 
לפניי בלגן מוחלט – עשן, דם ואנשים צורחים". 
ג'וליאנה פונדה, עובדת בתחנת רדיו מקומית 
ספרה:  לאירוע  ראייה  עדת  הייתה  היא  שגם 
הסמוך.  מהקרון  בוקעות  היריות  את  "שמעתי 

כי  הייתה מעוררת בהלה,  הנוסעים  התגובה של 
שקרה  ממשהו  שלנו  הקרון  אל  לברוח  ניסו  הם 
בחלק האחורי של הרכבת. אף אחד מאתנו, בחלק 
הקדמי, לא ידע מה קורה, אבל אנשים ברחו תוך 
שהם מסתכלים אחורה, מנסים להידחס קדימה. 

היו הרבה קולות נפץ, ועשן בקע מקרון אחר".

המתין  הרביעית,  בשדרה  התחתית  הרכבת  בתחנת  התמקם  עירייה  לעובד  מחופש  שהיה  אדם 
שהדלתות ייפתחו, זרק רימון עשן והחל לירות לעבר הנוסעים ⋅ מהירי נפצעו 13 בני אדם לפני שהיורה 
הספיק להימלט ⋅ שוטרי משטרת ניו יורק יחד עם לוחמי היחידה למאבק בטרור פתחו במצוד אחר 

החשוד ⋅ החשד: מדובר בפיגוע טרור

בהלה בניו יורק

בורחים מהקרון

ניו יורק: היורה עמד בתחנת הרכבת התחתית וירה בתוך הקרון
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מאת: אריה שוורץ

ולומדיה  התורה  לכבוד  רושם  רב  במעמד 
מצוינים  אברכים  ח"י  ההוראה:  גדולי  ובראשות 
מבית המדרש "כולל להוראה ירושלים", הוכתרו 
סמיכה  תעודות  וקיבלו  הוראה"  "כתר  לחתני 

מגדולי ההוראה. 
האברכים למדו בבית המדרש העומד בנשיאות 
הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית 
הוראה הכללי ובראשות הגאון רבי יעקב סקוצילס 
שליט"א בעל "אהל יעקב" במשך כשנתיים בעיון 
הלכות  דעה  ביורה  החמורות  הסוגיות  את  רב 
להם  היתה  ואף  ותערובות,  בחלב  בשר  מליחה, 

הזכות לעשות 'שימוש' אצל נשיא הכולל.
תלמודם  על  נבחנו  האחרונים  בשבועות 
בהצטיינות וקיבלו תעודות סמיכה מנשיא הכולל 
הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, אב"ד שערי הוראה 
רבי  הגאון  שטרן,  אליעזר  שמואל  רבי  הגאון 
מתתיהו דייטש רבה של רמת שלמה, הגאון רבי 
יעקב מאיר שטרן ומראש הכולל הגאון רבי יעקב 

סקוצילס.
סקוצילס  הגר"י  הכולל  ראש  פתח  הערב  את 
שליט"א, שהסביר בדבריו הנרגשים את ייחודיות 
הכולל בלימוד מעמיק ובחזרה ללא הפסק: "כשם 
שלא יעלה על הדעת שקבלן יבנה בניין 'בערך', 
כך אברך   – ופרטים חסרים  עקומים'  'קירות  עם 

שלומד לרבנות לא יכול להרשות לעצמו לפסוק 
קטן  סעיף  כל  לדעת  החיוב  נובע  ומכאן  עקום, 

בשולחן ערוך ישר והפוך".
המדרש  בית  נשיא  נשא  המרכזי  המשא  את 
שליט"א,  קוק  הכהן  ציון  בן  רבי  הגאון  הפוסק 
ויראתם  המופלאה  בקיאותם  על  אישית  שהעיד 

הקודמת לחכמתם של הרבנים הצעירים. 
הגרב"צ קוק שליט"א העניק בהדרכתו לרבנים 
 – והרבנות  ההוראה  יסודות  שני  את  הצעירים 
שקיעות בתורה ו"לא תגורו מפני איש". בדבריו 
הזכיר את מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, 
וכי  איש",  מפני  תגורו  "לא  אמרה  הווייתו  שכל 
הנחמה היחידה בהסתלקותו היא ההמשך בדרכו 
שמעתתא  לאסוקי  כולה  התורה  כל  בידיעת   –
הרבנים  של  זה  מחזה  ובוודאי  דהלכתא,  אליבא 
רוח  הנחת  הוא  הוראה,  כתר  מקבלים  הצעירים 

הגדול ביותר בשמי מרומים.
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א 
על  להתמודד  התעודות  מקבלי  לאברכים  קרא 
משרות בעולם הרבנות והדיינות. "מדובר בהצלה 
תלמידי  אברכים  שיותר  כמה  להכניס  ממש,  של 
 – נכונה  השקפה  בעלי  הוראה  ומורי  חכמים 
העם  ועל  והכשרות  הדת  מערכות  על  להשפיע 

שבשדות".
הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א רב שכונת 
רמת שלמה בירושלים ריתק את הקהל בעובדות 

מעשיות כפי שראה אצל רבותיו מרן הגר"ש הלוי 
וואזנר זצוק"ל וחמיו הגר"מ הלברשטאם זצוק"ל.

הרבנים  בהשתתפותם  פיארו  המעמד  את 
משה  רבי  מאקאווא,  גאב"ד  כ"ק  הגאונים: 
מאיר  רבי  הוראה,  היכל  אב"ד  ברנדסדורפר 

סירוטה – דומ"צ העדה החרדית, רבי צבי ריבלין 
לרנר,  יצחק  יוסף  רבי  החרדית,  העדה  דומ"צ   –
ובני משפחותיהם שהתרגשו  לצד חתני השמחה 
שמחת  ביום  השמחה  חתני  את  לראות  מאד  עד 

ליבם, יום בו יחלו להשפיע מאורם על הכלל.

במעמד רב רושם, העניק ראש בית הוראה הכללי הגרב"צ הכהן קוק סמיכה לאברכים: "הנחמה לאחר הסתלקות מרן שר התורה"

ח"י רבנים הוכתרו בירושלים 

הגרב"צ קוק במעמד הכתרת הרבנים

מאות בחורי ישיבות 'ערלוי' נבחנו 
על כל מס' נדרים

מאת: אריה שוורץ

אדר  כ"ח  ביום  התקיים  ומיוחד  מרגש  מעמד 
ב' באולם האודיטוריום המרכזי בבני ברק, כאשר 
עמדו  הקדוש  בארץ  ערלוי  ישיבות  בחורי  מאות 
בכור המבחן הפומבי על כל מסכת נדרים, על ידי 
הישיבות  וראשי  התורה  מרביצי  הרבנים  גדולי 

אשר התענגו על התשובות החדות והבהירות.
על מסכת  בישיבות  ויגיעה  חודשי עמל  לאחר 
נדרים במשך זמן החורף הארוך החליטו בהנהלת 
הישיבות על מבצע מיוחד "נדרי אשלם" בו יקנה 
כל בחור ובחור את מסכת נדרים בקניין נצח למען 

תעמוד לו לימים רבים. 
בו  היום  לקראת  וגאתה  עלתה  ביההתרגשות 
נקבע המבחן הפומבי באודיטוריום המרכזי בבני 
ברק לשם התקבצו כשלוש מאות בחורי הישיבות 
מרביצי  גדולי  הבמה  על  עלו  זה  אחר  בזה  הק'. 
התורה שהחלו לבחון את הבחורים - הגאון רבי 
חיים צבי שפירא שליט"א רב שכונת רמת אהרן 
ישיבת  וראש  הדת  מחזיקי  קהל  ראב"ד  בב"ב 
בעלזא בב"ב, הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א 
דוד  יצחק  רבי  ישיבת עטרת שלמה, הגאון  ראש 
להוראה  גבוה  תלמוד  בית  ראש  שליט"א  אלתר 
מגור  מנחם  הפני  האדמו"ר  כ"ק  בן  גור  דחסידי 
ראש  בלינוב  יצחק  יוסף  רבי  והגאון  זצוק"ל 
ישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב"ד ורב 

קהילת חב"ד בבני ברק.
התשובות נשמעו מכל עבר וכל הבוחנים יצאו 
הבחורים  של  הנרחבות  מהידיעות  מהתפעלות 

והרעיפו על ראשם ברכות עד בלי די.
פנו הבחורים לסעודת מצוה לגמרה של  משם 
תורה, שהוגשה כיד המלך בבר עשיר עם נטילת 
של  אכסניה  את  להחיות  מנות  של  ומגוון  ידיים, 

תורה.
שערי  פתיחת  עם 
מחדש  הגדול  האולם 
התווספו  עתה  כאשר 
ההורים  לבחורים 
שבאו  החשובים 
רוח  וקורת  נחת  לרוות 
היקרים,  מצאצאיהם 
הכבוד  על במת  כאשר 
מקומותיהם  את  תפסו 
מחמישים  למעלה 
ורבני  צוותות  אנשי 

הישיבות. 
הנאומים  משא  את 
המנחה  פתח  בסעודה 

בישיבת  משגיח  דנציגר  ירמי'  יוסף  ר'  הרה"ג 
ברוכים  בברכת  בב"ב  יוחנן  דרבינו  מתיבתא 
הבנים  אלו  עמלנו  של  עמלם  את  ותיאר  הבאים 
בכור  הצלחתם  את  ושיבח  החורף  זמן  במשך 

המבחן.
קודש  בחרדת  רגליו  על  נעמד  הקדוש  הקהל 
שבא  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  פני  את  וקיבל 
אחיו  נכנסו  עמו  יחד  הגדול,  המעמד  את  לפאר 
ערלוי  קהילות  רבני  שליט"א,  הגה"צ  הרבנים 
הישיבה  ראש  והגה"צ  ואלעד,  ברק  בני  בביתר, 
תהלים  פרקי  באמירת  החל  המעמד  שליט"א. 
לרגל המצב בארה"ק כשהגה"צ רב קהילת ערלוי 
בביתר משמש כשליח ציבור והקהל עונה אחריו.

מרדכי  ר'  הרה"ג  נשא  המעמד  דבר  את 
מרמורשטיין מנהל רוחני של הישיבות הקדושות 
עבודת  את  בקצרה  תיאר  כשבדבריו  בקטמון 
של  התורה  בהיכלי  התורה  ללימוד  הנלוות  ה' 

הישיבות הקדושות.

יצחק  רבי  האדיר  הגאון  התקבל  כבוד  בהדרת 
זילברשטיין שליט"א רבה של שכונת רמת אלחנן 
גדוה"ת של דגה"ת, אשר נשא את  וחבר מועצת 
המשא המרכזי ועמד על ידיעותיהם של הבחורים 
היקרים. בדבריו תיאר את הקידוש ה' המתחולל 
של  מורשתו  המשך  הוא  שזה  זה,  נשגב  במעמד 
כמו  זצוק"ל  סופר  האמרי  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
ששמע בעצמו שהעידו עליו מרנן הקהילות יעקב 
הייתה  מהותו  שכל  זצוק"ל  אלישיב  והגרי"ש 
לקדש שם שמים ברבים, ועתה זוכים אנו לראות 
את  ממשיכים  היקרים  תלמידיו  אלו  פירותיו  את 

מורשתו ביתר שאת.
רגע השיא של המעמד היה כאשר הגה"צ ראש 
כאשר  הסיום  את  לערוך  כובד  שליט"א  הישיבה 
כל הבחורים מצטרפים אליו. בפתח דבריו שיתף 
את הציבור הקדוש מאשר ראו עיניו בידיעותיהם 

המופלגות של הבחורים היקרים הי"ו. 
בזמן שמאות הבחורים אמרו את ההדרן, חולקו 
להורים תפילת השל"ה ובזמן שהבחורים נושאים 

בלב  עליהם  מתפללים  הוריהם  למרום,  עיניהם 
רותח ובדמע. 

מיד לאחר מכן קם כל הקהל הקודש על רגליו 
לשמוח בשמחת התורה, במשך זמן ארוך שוררו 
בחדוה ובשמחה שירי הודיה להשי"ת על שזיכה 
אותם להיות מיושבי ביהמ"ד, ולהושיב את בניהם 

בין ברכי החכמים. 
קדשו  דברי  נשמעו  קודש  בחרדת  לאחמ"כ, 
שיבח  אשר  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
קודמת  שיראתם  בפז  המסולאים  הבחורים  את 
לקראת  ומוסר  הדרכה  בדברי  והאריך  לחכמתם, 
ימי הפסח הקרבים ובאים. בסיום דברות הקודש 
אותה  לעשות  המלאכה  על  העומדים  לכל  הודה 

והרעיף עליהם ברכות וישועות.
כל הערב מקהלת  את המעמד הנעימו במהלך 
ובעל  רובין  יענקי  ר'  המנגן  בעל  עם  "מלכות" 
על  וזמר.  בשיר  שהנעימו  אויש  יענקי  ר'  המנגן 
בעל  שטיין  איזיק  ר'  הופקד  המוצלחת  ההפקה 

חברת שחקים הפקות. 

במעמד האדיר "נדרי אשלם" שהתקיים באודיטוריום המרכזי בבני ברק בהשתתפות כ"ק האדמו"ר מערלוי, חבר מועצג"ת הגר"י זילברשטיין וגדולי ראשי הישיבות שבחנו את תלמידי הישיבות 
במבחן פומבי על כל מס' נדרים

הגר"י זילברשטיין נושא דברים  מאות הבחורים ורבני הישיבות 
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שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5

הפיתוח המוביל 
בארץ ובעולם

לירידה במשקל 
באופן מהיר וקל!

אקסטרה סמול

ברצינות!
את זה תשקלו
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הניקיונות לפסח ייבשו 
את עור הידיים? 

צרכנות
 hila@kav-itonut.co.il  | מאת: הילה פלאח

הינה  הידיים  היגיינת  על  שמירה 
המפתח המרכזי לשמירה על הבריאות 
טיול  בכל  לכן  שונות,  מחלות  ולמניעת 
וחופשה בארץ או בחו"ל חשוב להצטייד 
משטחים  וחיטוי  היגיינה  במוצרי 
היגיינת  על  לשמור  שיסייעו  ואביזרים 
נקייה. סדרת אלכו-ג'ל  וסביבה  הידיים 
פתרונות  מגוון  מציעה  פישר  ד"ר  של 

על  לשמירה 
הידיים  היגיינת 
צורך  ללא 
וסבון  במים 
אנטי- ומגבונים 
ם  י י ל א י ר ט ק ב
ולחיטוי  לניקוי 
ם  י ח ט ש מ

Alco-( אלכו-ג'ל   סדרת  ואביזרים. 
הסדרה  הינה  פישר  ד"ר  של    )Gel
אשר  מסוגה  והמתקדמת  המקיפה 
רפואי  וניסיון  ידע  בסיס  על  פותחה 
הבדוק  הפתרון  והינה  רב  ומדעי 
במחלות  להידבקות  הסיכון  להפחתת 
בבית  הבריאות  על  בשמירה  ולסיוע 

מבוססים  הסדרה  תכשירי  לו.  ומחוצה 
במיוחד  יעילות  ייחודיות  נוסחאות  על 
גבוה)70%  בריכוז  אלכוהול  המשלבות 
נוספים  מרכיבים  לצד   )75% ו- 
והיעילות  הפעילות  להגברת  התורמים 
כנגד חיידקים ושמירה על לחות ורכות.  
הסדרה כוללת מגוון רחב של תכשירים 
ת  ו נ ו ר ת פ ו
על  לשמירה 
הידיים:  היגיינת 
קרם  ספריי,  ג'ל, 
במגוון  ומגבונים 
כולל  גדלים 
אישיות  אריזות 
ת  ו נ ט ק ו מ ו
ניתן  תיק.  בכל  נוחה  לנשיאה  הניתנות 
והפארם, בתי  להשיג ברשתות השיווק 
החולים.  ובקופות  הפרטיים  המרקחת 
פישר  ד"ר  באתר  להשיג  ניתן  כן,  כמו 
במבצע 50% הנחה על כל מוצרי סדרת 
www.dr-fischer. אלכו-ג'ל: 

co.il

כרמל  יקבי  של  המקורי  תירוש 
איכות  של  נרדף  לשם  הפך 
באופן  משלב  הוא  וטעם. 
עם  שנים  ארוכת  מסורת  ייחודי 
חדשנות פורצת דרך, וכך מהווה 
חלק בלתי נפרד משולחן השבת 
והחג כבר עשרות שנים. תירוש 
ידי  על  המיוצר  המקורי,  כרמל 

ומרענן  טבעי  איכותי,  ענבים  מיץ  הינו  כרמל,  יקבי 
הפזורים  נבחרים  מכרמים  ענבים  מ-100%  המיוצר 
ברחבי הארץ. תירוש כרמל האדום מורכב מעיקר מזני 
הענבים קריניאן וטמפרניו, ותירוש כרמל הלבן מורכב 

בעיקר מזני הענבים מוסקט 
וקולומברד.  אלכסנדרוני 
הטבעי  המיץ  הפקת  תהליך 
תוך  עצמו,  מהפרי  נעשה 
הטעמים  שימור  על  הקפדה 
וכך  הענבים,  של  הטבעיים 
הטעם  חוויית  מתקבלת 
לתירוש  השמורה  הייחודית 
ללא  טבעי  אחוז   100 הינו  עצמו  התירוש  כרמל. 
תוספות מים או סוכר, וכך הוא מבטיח את כבוד החג 
בהידור רב. כל יינות 'יקבי כרמל' הינם בכשרות בד"ץ 

מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

ליל הסדר כמיטב המסורת

כך תשמרו על היגיינת הידיים 

ריבוי המגע במים ובחומרי ניקוי עלולים ליצור יובש וגירוי 
ד"ר  מעבדות  פיתחו  זה  בשביל  ובדיוק  הידיים,  בעור 
 – יובש  ולמניעת  ,לטיפול  פישר את סדרת קרמי הידיים 
אפקטיב קר. הסדרה כוללת קרמי ידיים עשירים בלחות 

עור  מראה  המעניקים 
הידיים  קרמי  בריא.  
ויטמין  פרו  מכילים 
 B3 וויטמין   B5
ורכות  לחות  להענקת 
אנטי-  E וויטמין 
המסייע  אוקסידנט 

אקלים.  ונזקי  חופשיים  רדיקלים  מפני  העור  על  בהגנה 
ואבוקדו  כותנה  ארגן,  בשמן  המועשרים  הידיים  קרמי 
אשר   )6 ואומגה   9 )אומגה  שומן  חומצות  גם  מכילים 

ידועות כבעלות השפעה שיקומית על העור.

השיווק,  ברשתות  להשיג  ניתן  קר  אפקטיב  סדרת  את 
רשתות הפארם המובחרות ובאתר ד"ר פישר. 

  www.dr-fischer.co.il

בפעם ה-17 בחסות בנק 
הפועלים: 100 אתרים לביקור 

חינם בימי חול המועד
בנק  ידי  על  ה-17  השנה  זו  הנערך  פסח  פרויקט 

למסורת  הפך  הפועלים, 
שבמסגרתה  אלפי משפחות 
ימי  במהלך  נהנות  בישראל 
מביקורים  פסח  המועד  חול 
במוזיאונים  תשלום  ללא 
הארץ.  רחבי  בכל  ואתרים 
שנות   40 לקראת  השנה 
בקהילה,  הבנק  פעילות 
משמעותית  הרחיב  הבנק 

הביקור  אפשרויות  את 
השונים  באתרים  הביקור  השונים.  באתרים 
חמישי,  עד  ראשון  בימים  המועד,  חול  בימי 
בכל  הפעילות  לשעות  בהתאם  בניסן,  כ'   – ט"ז 
בפרויקט  הנכללים  והמוזיאונים  האתרים  אתר. 

מאפשרים לציבור ליהנות חינם מאתרים מגוונים 
כספי  בחיסכון  ישראל  בארץ 
 ₪ מאות  של  משמעותי 

למשפחה. 

הרבים  הפרויקטים  בין 
למען  יוזם  הפועלים  שבנק 
בישראל,  והחברה  הקהילה 
בייחודו,  בולט  פסח  פרויקט 
בכך שהוא מטפח את הקשר 
למורשתה  בישראל  העם  של 
ההיסטורית, לנופיה ולתרבותה של ארצו. הביקור 
באתר  מראש  הרשמה  מחייב  השונים  באתרים 
רשימת  מופיעה  בו  הפועלים,  בנק  של  המותאם 
חלוקה  לפי  המלאה  והמוזיאונים  האתרים 

גאוגרפית.

כרמל  יקבי  השנה  גם 
עם  פסח  את  מלווים 
האיכותיים  היינות  מיטב 
הבית  את  לכם  שימלאו 
שמחה.  של  ברגעים 
היינות  באזז,  סדרת 
המבעבעים האהובים של 
לכם  יהפכו  כרמל,  יקבי 

הקלילות  אמיתית.  לשמחה  סעודה  כל 
הסדרה  את  הופכת  'באזז'  יינות  של 
ארבע  מצוות  עבור  מועדפת  לבחירה 
כוסות בליל הסדר. בסדרה תוכלו למצוא 
מענבי  המיוצר  קריניאנו  באזז  את 
באזז  את  בנוסף,  מובחרות,  קריניאן 
מוסקטו המיוצר מענבי מוסקט בסגנון 
המוסקטו דה אסטי מצפון איטליה. כמו 
שהושק  החדש  הטעם  את  בסדרה,  כן 
מענבים  המיוצר  אננס  באזז   - השנה 
רכז  של  קלות  נגיעות  בתוספת  לבנים 

אחוז  בעל  אננס, 
נמוך,  אלכוהול 
בעבוע קל ומתיקות 
ומאוזנת,  עדינה 
נוספים  וטעמים 
מנגו  באזז  כמו: 
מענבי  המיוצר 
של  קלות  נגיעות  בתוספת  מוסקטו 
מושלם,  טעם  להפקת  טבעי  מנגו 
לבנים  מענבים  המיוצר  אפרסק  באזז 
בתוספת נגיעות קלות של רכז אפרסק 
להשגת טעם אהוב עם מתיקות עדינה 
המיוצר  רימון  באזז  ואת  ומאוזנת, 
קלות  נגיעות  בתוספת  מוסקטו  מענבי 
של רכז רימון לתוספת טעם ייחודי. יינות 
יקבי כרמל הינם בכשרות בד"צ מהדרין 

בראשות הגר"א רובין שליט"א

בחולון,  אגד  של  ההיסטורי  המרכז 
של  דגמים  מ-60  למעלה  מציג  אשר 
שנות   88 את  שמייצגים  אוטובוסים 

הפעילות של 
ייפתח  אגד, 
שעריו  את 
את  ומזמין 
ר  ו ב י צ ה
הרחב להגיע 
מ  " ה ו ח ב
לצפות  פסח 
בהיסטוריה 
ל  ש

ה  ר ו ב ח ת ה
הציבורית בישראל. במרכז, אשר משלב 
המדינה  של  ההיסטוריה  כל  את  בתוכו 
חלק  על  לעלות  ניתן  ישראל,  ומלחמות 

עוד  כאן  שפעלו  הישנים  מהאוטובוסים 
לפני קום המדינה, לשבת בכיסא הנהג, 
לפני  הישנות  הכרטיסיות  את  לנקב 
ה"רב-קו"  עידן 
עם  לשחק  וכמובן 
המטבעות  פורט 
מדובר  הנוסטלגי. 
מהנה  בחוויה 
לכל  שמתאימה 
המשפחה.  בני 
ההיסטורי  המרכז 
נמצא  אגד  של 
שומרון,  דן  ברחוב 
וייפתח  חולון, 
רביעי,  עד  ראשון  מיום  פסח  בחוה"מ 
17-20.4.2022, מ-8:00-12:00. הכניסה 

והחנייה חופשית

הסדרה הקלילה והתוססת 
שמתאימה במיוחד לארבע כוסות

המרכז ההיסטורי של 
אגד ייפתח בחינם 

קניוני עזריאלי מזמינים אתכם להגיע עם הילדים במהלך 
חול המועד פסח ולקחת חלק במסגרת "פסטיבל ירוק", 
קניוני  בכל  ותוכן,  יצירה  פעילויות  מתחמי  יתקיימו  בו 
עזריאלי, בניהם; מתחם בשיתוף תאגיד המיחזור תמיר 

אפשר  יהיה  ובו 
אריזות  "לדוג" 
לקבל  הכתום,  לפח 
ולהצטלם  הפתעות 
החתול,  דדי  עם 
סדנאות  מתחמי 
הכוללים   D.I.Y
מבדים  תיקים  הכנת 

מאצטרובל,  יצירות  מחברות,  עיצוב  כריות,  ממוחזרים, 
מתחם משחקי קיימות בסגנון סולמות ונחשים ועוד.

תאגיד  עם  פעולה  שיתוף  מתקיים  הפסטיבל  במסגרת 
המחזור תמיר שיפעיל מתחם חווייתי להעלאת המודעות 
להתנסות  הלקוחות  את  יזמין   - שבו  פסולת  להפרדת 
בהפרדת פסולת באופן חוויתי ומהנה. בחלק מהקניונים 
מיחזור,  בנושא  וכיפיות  מרתקות  הצגות  מגוון  גם  יוצגו 

הפרדת פסולת ושמירה על הסביבה. 

בפריסה  עזריאלי  קניוני  בכל  מתקיימות  הפעילויות 
ארצית ופתוחות לקהל הרחב ללא תשלום!  

ימים א'  בין התאריכים 17-19/4/22  יתקיימו  הפעילויות 
עד ג' בין השעות 11:00 עד 14:00 ומ- 16:00 עד 19:00. 
סוג הפעילויות והזמנים עשוי להשתנות מקניון לקניון. כל 

www.ielimalls.co.il הפרטים באתר

פסטיבל ירוק ב'עזריאלי'
שלא תחמיצו את כל הטוב

לא יוצאים לטיולים בלי טראומיל 

בכל  השבוע  כל  לאורך  תקדים  חסרי  מבצעים 
מוצרים  על  כאסח  מבצעי  כל.  בר  רשת  סניפי 
עטרה   8 מס'  שרירי  השבוע:  כל  לאורך  כשל"פ 
ב-30   2 תירוש  ענבים  מיץ  לק"ג,  ש"ח  ב-31.90 
₪, כפפות ללא אבקה 100 יח' ב-8.90 ₪, רביעיית 
טונה בשמן זית ב-24.90 ₪, רסק עגבניות מעולה 

10 ב-10 ₪.

חגיגת מבצעים על עשרות מוצרים כשרים לפסח 
 :)10-15.4.22( בניסן  ט'-י"ד  ראשון-שישי  מיום 
משקאות   ,₪ ב-24.90  תנובה  לבנה  גבינה  זוג 
חלב 2 ב-20 ₪, חזה/כרעיים קהילות ב-35.90 ₪ 
לק"ג, פילה מושט 4 ק"ג ב-100 ₪, שישיית סודה 
ב-14.90 ₪ ,שמן זית 2 ב-50 ₪ ,יין מוריה/לייט/

ענבים  מיץ 
ב-10.90   4 בשקית  תבלינים   ,₪ ב-10.90  מעולה 
₪, סימילאק 900 גר' 2 ב-130 ₪, שלישיית קפה 
שחור ב-16.90 ₪, תמרים 1 ק"ג מעולה ב-14.90 
שלישיית   ,₪ ב-24   2 טבעי  תפוצ'יפס  מארז   ,₪
ב-8.90  אסם  קטשופ   ,₪ ב-10  כרמית  שוקולד 
₪, אננס חתוך 2 ב-17.90 ₪, נייר טואלט מולט 2 

ב-45 ₪, מפיות מעולה 3 ב-12.90 ועוד.

בכשרות  שלישי-רביעי  בימי  וירקות  פירות  שוק 
מהדרין שמיטה לחומרא. שעות פתיחה מורחבות 

לרגל חג הפסח.

חג הפסח שבפתח מלא בימי חול המועד ומהווה 
כדי  הארץ.  ברחבי  לטיולים  ליציאה  הזדמנות 
משחת  לשמור  מומלץ  שקט  בלב  לטייל  שתוכלו 
תרופות  וערכת  ראשונה  עזרה  בתיק  טראומיל 
מבית  טראומיל  מזדמנים.  למקרים  לטיולים 
לתוספי  בישראל  המובילה  החברה  אלטמן, 
הומיאופתית  משחה  היא  בריאות,  ומוצרי  תזונה 

ויעילה  בטוחה  כאלטרנטיבה  מחקרית  הנתמכת 
לשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים, חבלות 
ההומיאופתי  המוצר  הוא  טראומיל  ועקיצות. 
ב-60  )נמכר  בעולם  ביותר  והנמכר  הנפוץ 
מדינות, מעל 10 מיליון יחידות בשנה(.  * תכשיר 

הומיאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת

ימי  במהלך  גם  עבורכם  פתוחות  איקאה  חנויות 
חול  בימי  הקבועות:  הפתיחה  בשעות  המועד  חול 
ביום   ,10:00-20:00 השעות  בין  א'-ד'-  המועד 
חמישי- ערב שביעי של פסח- 9:00-15:00. איקאה 
מטבחים נמל תל אביב בימים א'-ד' - 09:00-19:00, 
 ,8:30-13:30 פסח-  של  שביעי  ערב  חמישי  ביום 
מאחלת  איקאה  סגורות.  תהינה  החנויות  במוצ"ש 

חג פסח כשר ושמח!

איקאה גם בחול 
המועד פסח
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ויטמין של ד"ר פישר השיקה את קידס  סדרת קידס מולטי 
קצף אמבט ויטמינים, שכמו כל התכשירים בסדרה, מועשר 
במיוחד  המותאם  וחדשני,  עשיר  ויטמינים  בקומפלקס 
 ,A, C לילדים - למראה עור בריא ולהזנת העור; ויטמינים
ו-E  הידועים כאנטי- אוקסידנטים ומסייעים בהגנה מפני 
בריא  עור  למראה  ויובש,  סביבה  נזקי  חופשיים,  רדיקלים 

המסייעים   ,B5 ופרו-ויטמין   B3 ויטמין  כן,  כמו  וגמיש. 
ובריא.  חיוני  עור  ומראה  וגמישות  רכות  לחות,  בהענקת 
אמבטיה  חוויית  לילדך  יעניק  ויטמינים  אמבט  קצף  קידס 
עם  העור  וניקיון  בריאות  על  השומרת  ונעימה  קסומה 
מנקה  יומיומי,  לשימוש  מתאים  הסדרה.  של  האהוב  הריח 
לו  ומעניק  העור  את  מזין  מייבש,  אינו  בעדינות,  העור  את 

ועבר  דרמטולוגית  נבדק  רך.  מגע 
על  המעיד  סנסיטיב  מבדק  את 
התאמתו לעור רגיש. בנוסף, קצף 
להשיג  ניתן  דמעות.  ללא  האמבט 
המרקחת  בתי  השיווק,  ברשתות 

ובחנויות הנבחרות

מבחר  קנייה,  מחוויית  תהנו  החסד'  'נתיב  בסניפי 
ענק ומגוון של מוצרים, מחירים הכי משתלמים וזה 
עוד לפני שתשמעו על המבצעים. בימים ראשון עד 
)10-15.4.22( חגיגת מבצעים  בניסן  שישי ט'-י"ד 
 8 מס'  שריר  לפסח:  כשרים  מוצרים  עשרות  על 
לבנה  סקי  גבינה  לק"ג   ₪ ב-31.90  עטרה  קפוא 
אגוזי   ,₪ ב-22   2 קרלו  מיני  מאגדת   ,₪ ב-10   3
פרימיום  האגיס  חיתולי   ,₪ ב-8.90  בקליפה  מלך 
גבינה   ,₪ ב-60   2 בראשית  היוצר  יין   ,₪ ב-100   3
צהובה וואקום ב-19.90 ₪, משקאות חלב 1 ליטר 2 
ב-20 ₪, תבלינים בשקית 4 ב-10.90 ₪, בקר טחון 
אשפר 1 ק"ג ב-19.90 ₪, דג מושט אדום גרופ 4 
ב-8.90  מעולה  טישיו  חמישיית   ,₪ ב-100  ק"ג 
שתיה  כוסות   ,₪ ב-12.90   3 מעולה  מפיות   ,₪
ב-29.90  מעולה  ק"ג   1 צלחות   ,₪ ב-10   2 קרה 
אגוזים  שמן   ,₪ ב-12.90  נטורל  מולר  מאגדת   ,₪
ב-19.90 ₪ ועוד. מבצעים בלעדיים לחברי מועדון 
בימים ראשון עד שישי ט'-י"ד ניסן )10-15.4.22(: 
 2 כתית  זית  שמן  כגון:  במיוחד  שווים  במחירים 
 ,₪ ב-14.90  מריר  שוקולד  חמישיית   ,₪ ב-45 
 1 תירוש  ענבים  מיץ   ,₪ ב-6.90  שוקולד  ממרח 

ליטר 2 ב- 30 ₪ ועוד. בכל קניה ברכון מתנה!

האהוב  'מעולה'  האיכות  מותג 
המזון  מרשתות  לכם  והמוכר 
אתכם  מזמין  המובחרות, 
את  להכיר  הפסח  חג  לקראת 
מותג  של  המוצרים  מיטב 

אפיה  לאכילה,  "מעולה"  האיכות 
מעולים  בטעמים  איכותיים  ממוצרים  וליהנות  ולבישול 
פעמיים  חד  כלים  סדרת  כמו"כ  מפתיעים.  ובמחירים 
איכותיים במחירים משתלמים. מוצרי מעולה מתאפיינים 

טעמים  איכותיים,  ברכיבים 
איכות  בקרת  מושלמים, 
מוקפדת ונראות מדהימה והכי 
חשוב כשרות מהודרת במיוחד, 
מה שמבטיח לכם שביעות רצון 
כמו  בדיוק  פשרות  ללא  והנאה 
וכשרויות  החרדית  העדה  בד"צ  כשרות:  מצפים.  שאתם 
כל,  בר  החסד,  בנתיב  אותנו  חפשו  נוספות.  מהודרות 

שירה מרקט וברשתות הנבחרות.

רבים  מאמצים  מטרנה  משקיעה  השנה  כל  במשך 
נעשים  הפסח  בחג  למהדרין.  כשרות  על  ומקפידה 
על  והשקעה  מורכבות  מבחינת  דופן  יוצאי  מאמצים 
מכשרות  ליהנות  יוכלו  החרדי  המגזר  שצרכני  מנת 
למהדרין, החשובה כל כך בימי החג. חשוב להדגיש כי 
המוצרים הכשרים לפסח הינם ללא שינוי במרכיבים, 
להם  הדרושה  ההזנה  את  מקבלים  שהתינוקות  כך 
כמו כל השנה. מוצרי מטרנה הכשרים לפסח בכשרות 
זמינים  קטניות(   )לאוכלי  החרדית  העדה  הבד"ץ 

במבחר רשתות המזון והפארם. 

תמ"ל מטרנה למהדרין: סדרת אקסטרה קר מהדרין, 
הסובלים  לתינוקות  ייחודי  )הרכב  ספיישל  מטרנה 
מגזים(, מטרנה AR 400 גר' )הרכב ייחודי לתינוקות 
מהדרין  מטרנה  סדרת  מרובות(,  מפליטות  הסובלים 
ומטרנה צמחית. לתשומת לב – חלב אם הוא המזון 
וניל,  דייסת  מטרנה:  דייסות  לתינוק.   ביותר  הטוב 

דייסת אורז ודייסת קורנפלור.

גם השנה תוכלו להרגיש בני חורין עם היינות המשובחים 
נבחרים  מכרמים  המופק  'דרום',  מותג  של 
'ארץ  המכונה  הנגב  באזור  הגדלים 
שהתקבל  הייחודי,  היין  הדרומית'.  היין 

בהתלהבות על ידי הצרכנים, הוא הבחירה 
המושלמת לאווירת פסח ייחודית ומלאת 
ומתאים במיוחד למצוות ארבע  השראה 

כוסות בהידור. 

בשני  המותג  התחדש  הפסח,  חג  לרגל 
רוזה  דרום   :2021 מבציר  חדשים  יינות 

 34% מ-  המופק  יבש  רוזה  יין   -  2021
מהכרמים  אדום  מוסקט  ו-33%  זינפנדל   33% גרנאש, 

במכלי  והתבגר  תסס  היין  ערד.  ורמת  יהודה  הרי  בדרום 
בהיר,  ורוד  צבעו  חודשים.   4 במשך  נירוסטה 
מאוזנים  רעננים,  פירותיים,  טעמים  בעל 
יין לבן  ומעט חמצמצים.  דרום לבן 2021 -  
בלאן  סוביניון  ענבי  מ-100%  המופק  יבש 
היין  ערד.  ורמת  רמון  במצפה  מהכרמים 
במשך  והתבגר  נירוסטה  במכלי  תסס 
לבן  ביין  מדובר  בטון.  במכלי  חודשים   4
שלו  המובהקים  הפרי  שטעמי  אלגנטי 
זהוב  צבעו  ורעננות.  איפוק  על  שומרים 
רענן  פירותיים,  טעמים  בעל  מבריק, 
מהדרין  בד"ץ  בכשרות  דרום  יינות  עסיסי. 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.

מבצעים 
מההגדות 

בנתיב החסד

מעולההלילה הזה כולו 

מטרנה  בכשרות 
מהדרין לפסח

להרגיש בני חורין עם מותג 
היין 'דרום'

קידס קצף אמבט לחוויית בריאות מהנה 

רב  עם  יחד  אסאייג,  בן  אבי  מר  אסם-נסטלה,  מנכ"ל 
של  במעונו  לברכה  התקבלו  מנת,  רפאל  הרב  החברה 
גאב"ד העדה החרדית הגאון יצחק טוביה וייס שליט"א, 
מוצר  התהדרות  ולרגל  הבעל"ט  הפסח  חג  לקראת 
בכשרות  צ'ויס',  טייסטרס  'נסקפה  הפופלארי  החברה 
המהודרת של הבד"ץ העדה החרדית גם לימות הפסח. 
ווייס שליט"א הביע את שביעות רצונו  הגאב"ד הגרי"ט 
בפני מנכ"ל אסם-נסטלה על נכונותה של החברה ללכת 
מן  למהדרין  בכשרות  המדקדקים  היראים  קהל  לקראת 
המהדרין, וברכו בברכת הצלחה בכל מעשי ידיו, ושיזכה 

להרבות כשרות בקרב בית ישראל.

מנכ"ל אסם-נסטלה 
התברך אצל גאב"ד 

העדה החרדית 

הפתרון המבריק 
לסירים שלך

להיות  יכול  איך  תהיתם  אם 
אין  ועדיין  תשפ"ב  שכבר 
לא  כי  זה  פשוט,  פתרון 
שמעתם עדיין על ספוג הפלא 

סנו  של  נירוסטה 
ניקוי  שמאפשר 
הכתמים  של 
ם  י י נ ש ק ע ה
בקלות  ביותר 
מים  ובעזרת 
לשטיפת  וסבון 
גם  בלבד.  כלים 
התרגלנו  אם 

של  לנוכחותם 
לשנות  לא  סיבה  אין  הכתמים, 
את הסטטוס קוו. "סנו סושי - 
ספוג הפלא נירוסטה" מאפשר 
ולמחבתות  לסירים  להחזיר 
מנירוסטה מראה חדש ומבריק 
בקלות ובעזרת מים וסבון כלים 

בלבד. הספוג, שנמכר באריזות 
)בגודל  יחידות  שלוש  של 
לשימוש  וניתן  ס"מ(   10X12
רב פעמי, בעל שני צדדים בעלי 
מרקם מיוחד שתוכנן 
לכלוך  להסרת 
שרוף  ושומן 
ובמהירות  בקלות 
והברקת  ולניקוי 
וכלים  סירים 
 . ה ט ס ו ר י נ מ
שצריך  מה  כל 
וסבון,  מים  הוא 
שפשוף קל באזור הכתם והסיר 
רק  לא  כחדש,  ומבריק  נקי 
ברשתות  להשיג  פסח.  בערב 
השיווק ובאתר 'סנו עד הבית': 
w w w. s h o p. s a n o.

co.il

חג  מאחל  שמרלינג'ס  היוקרתי  השוקולדים  מותג 
מאות  לכל  ומודה   , ישראל  עם  לכל  ושמח  כשר  פסח 
אלפי המשפחות שבחרו גם השנה במגוון השוקולדים 
להעביר  אפשר  שאי   , למהדרין  והכשרים  המשובחים 
שוקולד  ויש   - שוקולד  יש  כי  החג!   את  בלעדיהם 
כשרים  שמרלינג'ס  של  השוקולדים  כל  שמרלינג'ס! 
אהובים  בטעמים  מוצעים  והם  השנה  כל  לפסח 
טעמים,  במגוון  פרלינים  במילוי  רוזמרי  וותיקים:  
שקדים  בתוספת  תפוז,  )בטעם  הקלאסית  הסדרה 
המינור  חטיפי  של  מארזים  וכאמור-  ועוד(  אגוזים  או 
בחנויות  להשיג  ציריך.  בד"צ  בכשרות  האהובים. 

המובחרות וברשתות השיווק.

פסח כשר ומתוק 
למהדרין

הקיטל  את  להוריד  הזמן  זה 
מיום  בארון  שאוחסן  הלבן 
שיהיה  אותו  ולהכין  כיפור, 
מכובד, לבן ובוהק לליל הסדר. 
מולטי  וניש  אבקת  בעזרת 
תוכלי  לבנה  לכביסה  פאואר 
במוצר  יתרונות    4 מ  ליהנות 
הבגדים  על  שומרת  אחד:  
לבנים ובוהקים עד 50 כביסות,   
מגוון  להסיר  מסייעת 
יסודית   בצורה  קשים  כתמים 
נעימים  לא  ריחות  ,מנטרלת 

ומשמידה 99.9% מהחיידקים.
קל  הינו  במוצר  השימוש 
לכל  להוסיף  פשוט  ופרקטי: 
אבקת  מכונה  של  הפעלה 
בהתאם  פאואר  מולטי  וניש 
לחומר  בנוסף  הכביסה  לצבע 
משתמשים   בו  הכביסה 
מתוצאות  וליהנות 
זמן  לאורך  אפקטיביות 
ולשמור על הקיטל הלבן ממש 
ברשתות  להשיג  חדש!  כמו 

השיווק בחנויות המובחרות.

הקיטל לבן ושמור?

ה  ט ס פ
שטראוס, 
ה  ב י צ מ
ד  י מ ת כ
חדש  רף 

נפלא  בטעם  חדשנות  של 
לקראת  מהודרת.  ובכשרות 
משיקה  המתקרב,  הפסח  חג 
מוגבלת  מהדורה  שטראוס 
מיוחדת של ניוקי בשני טעמים 
וניוקי  בטטה  ניוקי  נפלאים: 
סדרת  השקת  אדמה.  תפוחי 
היצע  את  מרחיבה  הניוקי 
הנמנעים  לצרכנים  הפתרונות 

ן  ט ו ל ג מ
מענה  ונותנת 
לשומרי  גם 
ת  ו ר ש כ ה
שיוכלו  בפסח 
ממוצרים  וליהנות  להמשיך 
שטראוס  ומגוונים.  טעימים 
פתרונות  להוביל  גאה 
לצרכים  העונים  קולינריים 
השונים של הצרכנים הבוחרים 
לגוון את ארוחות החג. משווק 
גרם.   400 במשקל  באריזות 

כשרות: בד"ץ שארית ישראל.

חדש: ניוקי כשר 
לפסח למהדרין

פעילות  שנות  חמישים  השנה  מציין  החרמון  אתר 
שלג  ומערכות  שלג  כמויות  שיא,  בחורף  במתנה  וזוכה 
משמעותיות שלא נצפו בשני העשורים האחרונים. בפסח 
ייהנו המבקרים באתר מבילוי בשלג, כשהדרכים לאתר כבר 
האתר  תשלום.  ללא  לאתר  וכניסה  האביב  פריחת  בשיא 
מציע שלל פעילויות החל בנסיעה ברכבל הקרוניות החדש 
לילדים  השלג  מזחלות  בבור  בילוי  כולל  העליון,  למפלס 
ברוח  ריידר.  וסקיי  אקסטרים  מזחלות  העליון,  במפלס 
האפיקומן'  את  'חפש  פרסים  נושא  משחק  יתקיים  החג 

בערמות שלג )השתתפות במשחק ללא תשלום(.

ואתר  החרמון  אתר  פתיחת  הוכרזה  שנה,  חמישים  לפני 

הסקי  כאתר  מהווה  היום  עד  לקהל  נפתח  בחרמון  הסקי 
היחידי במדינת ישראל.  האתר משתרע על פני שטח של 
הים  פני  מעל  מטר   2,040 עד   1,600 בגובה  דונם  כ-2,434 
ובשנים האחרונות הפך לאתר תיירות, נופש ובילוי הפעיל 
בכל ימות השנה עם מגוון אטרקציות בחורף ובקיץ. במהלך 
השנים האחרונות השקיעה הנהלת האתר בפיתוח מסיבי, 
רכבל קרוניות חדש הוקם לאחרונה בהשקעה רחבת היקף, 
לאתר  החמישים  שנת  התווספו.  ואטרקציות  מתקנים 
ברשת  פעילויות  אירועים,  שלל  לשלב  מתוכננת  החרמון 
עוצב  החמישים  שנת  לרגל  חדש  לוגו  והפתעות.  ובאתר 

ויושק עם פתיחת עונת החורף.  

לרגל האביב הכניסה לאתר ללא תשלום מתאריך 10.4, 
לרכבל  כרטיסים  האינטרנט  באתר  ולרכוש  להזמין  יש 

ולאטרקציות, בור מזחלות השלג יפעל במפלס העליון.

מג  לתנאי  בהתאם  מתקיימות  באתר  השונות  הפעילויות 
האוויר, מומלץ להתעדכן לפני הגעה. 

http:// החרמון  של  האינטרנט  באתר  כרטיסים  הזמנת 
  /www.skihermon.co.il

 )15:00 עד  רכבים  )כניסת   16:00  08:00- פעילות:  שעות 
לפרטים נוספים: 1599-550-560 

אביב לבן באתר החרמון: 50 שנה בגובה 2040  
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מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגם מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

בני ברק

בר יוחאי
 2 יח' ארוח מרווחות, 

מאובזרות, מטופחות, גינה 
גדולה + מתקני גן

_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

דלתון

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

ירושלים והסביבה

יבניאל
 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/22ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
_____________________________________________)3-18/22ש(לסוויטה 052-3540874

 במלצר, סמוך לוגשל, 
דירות נופש מפוארות, 

מאובזרות ברמה גבוהה, 
לשבתות וימים )אופציה 

_____________________________________________)52-17/22ש(לג'קוזי( 052-7613554

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 054-8376899
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7653899

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/22ש(04-6989734

מירון
 "ארוח אצל הכהנים" 

דירות נקיות ומרווחות לזוגות 
ומשפחות, חצר גדולה 

ומטופחת+מתקנים לילדים 
_____________________________________________)32-31/22ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
_____________________________________________)12-11/23ש(04-6980419

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/22ש(מרהיב 052-8793288

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

מפוארות ביישוב הדתי, ג'קוזי 
+ בריכה, גינה פסטורלית 

 052-4481113
zimerdan1@walla.com)6-5/23ש(_____________________________________________

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/22ש(052-7623725

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)50-49/22ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

צפת

 דופלקס פרטי וחצרות, 
במרכז צפת, עד 25 איש + 

צימרים לזוגות עם נוף לכנרת 
050-5527509 053-2749180

_____________________________________________)52-51/22ש(058-3217401

 בס"ד, צימרים מהממים 
בכוכב יעקב, ליד ירושלים, 

חצי חינם לאברכים, בריכה + 
_____________________________________________)7-6/23ש(ג'קוזי 055-6697474

 וילה 8 חד', ממוזגת, 
מאובזר קומפלט, בריכה גדולה 

+ מתקנים, ביהכנ"ס צמוד, 
_____________________________________________)7-32/22ש(פארק קרוב 053-2827371

 "הפרח בגני"- צימרים 
מפוארים + בריכה מוצנעת, 

חדר אוכל, ג'קוזי, נוף, 
ביהכנ"ס, חצר + מתקנים 

_____________________________________________)9-34ש(050-8219080/1

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

050-6784922
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/22ש(050-7477127

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/22ש(058-5188846

מושב גורן

 קרית הרצוג בני ברק, 
לשבתות, חגים, ונקיה לפסח, 
5 חד', ק"ק, בין 7-9 מיטות + 
מזרונים, מטופחת ומסודרת, 

מחירים טובים! 052-7113508
_____________________________________________)10-21ש(050-7113508

 "ניחוחות גד"- 3 צימרים 
ודירת נופש מהממת + נוף, 

מקום מפנק, במחירים נוחים, 
_____________________________________________)9-20ש(מאובזר וממוזג 0505-990545

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)4-6/23ש(במקום 050-3388668

מושב תרום
 מזל-ארוח כפרי- וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות, גזור 

_____________________________________________)41-40/22ש(ושמור!! 052-8013000

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

חצר ענקית 054-6928116 
_____________________________________________)52-51/22ש(054-8470055 02-9913107

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
053-5681288

_____________________________________________)41-40/22ש()תמונות באתר(

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 בגאולה דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 

_____________________________________________)12-8/23ש(במגוון גדלים 053-3184783

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-49/22ש(050-8954654

 במגדלי המלכים! מבצע 
חורף, 3 לילות 1,000 ש"ח, 5 
דק' למדרחוב + מרפסת נוף, 

עד 4 ילדים
_____________________________________________)3-27ש(054-6511250/350

 וילת נופש גדולה, 6 חד',
דירת 2 חד', יפיפיות, 

מרוהטות, משופצות, נוף לים 
_____________________________________________)12-23ש(050-5263031

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/22ש(ונדנדות 052-5856465

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

 צימר בעיר העתיקה, קרוב 
לבתי כנסת, גלריות ומסעדות 

_____________________________________________)14-17(רחל 058-5225174

 סוויטות ארגמן, 4 יחידות 
+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
+ בריכה בנויה, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)13-12/23ש(צמוד למירון 050-2606535

טיולי גיפים
 בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים- חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 

לנהיגה עצמית, אופציה 
לצימרים 052-2403750

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739

טבריה

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/22ש(053-3226630 053-7707020

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

_____________________________________________)7-19/22ש(050-4124556

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)16-27ש(לנופש מושלם! 055-6788938

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 "בנצימר"- נופי ירדן-צימר 
מרווח, ג'קוזי, מרפסת נוף, 
אפ' לקבוצות, אפ' לג'יפים, 

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739 052-2403750

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון, כולל שרותי המלון, 

_____________________________________________)16-40ש(ללא אוכל 0527-184183

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

ספסופה

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)3-1/23ש(054-8042119 04-6989119

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)16-23ש(052-4604609

 2 צימרים, עד 16 איש 
+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

נוף, בית קפה מהדרין
_____________________________________________)49-48/22ש(053-7519197

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
_____________________________________________)1-52/22ש(052-5254570

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

 2 יח' נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + בריכה 
על עמודים + ג'קוזי ומתקני 
גן, מקווה ובית כנסת קרוב 

_____________________________________________)17-28ש(050-4776772

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-38/22ש(050-6217759 02-5361771

 "אצל אביה" וילה וצימר 
+ מתחם 3 צימרים, סה"כ 

ל- 50 איש, בריכה מחוממת 
בכל מתחם. ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)24-24/22ש(וסנוקר. 050-5313031

עין יעקב
 בעין יעקב, חדשה!!! לזוג 
+ 2, בריכה מחוממת, שקטה, 

פרטיות, נוף מהמם!!! פנוי 
_____________________________________________)17-28(לפסח!!! 052-4222965

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות/לזוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)17-16/23ש(050-5275981 04-6961175

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 

בשכונת "נוף מירון", קרוב 
לעתיקה 052-2607031 )גם

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/22ש(050-6241690

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/22ש(קרליבאך 052-7153475

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חד', למשפחות 
גדולות, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

קנית רכבים

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

מוצרים 
ושירותים

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

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

_____________________________________________)39-33/22ש(077-40-900-70

השכרת רכב

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

הסעות

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/22ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

לימוד נהיגה

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

03-570-70-70 ייעוץ 
_____________________________________________)49-22/22ש(והכוונה - רמת גן

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)3-27ש(חינם 052-2514960

מחשבים
 השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 
50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

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

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

שידוכים

 שידוכי המרכז, 
לחרדים ודתיים בלבד, וכל

הגילאים, לחסידיות 
וליטאיות, מחלקה לכל 
העדות, שדכן מקצועי! 

המון הצעות! גם פרק ב' 
_____________________________________________)12-11/23ש(וחצי חצי 054-8422105

 שידוכים לבני ובנות 
ישראל מכל העדות 

והחוגים הדורשים טלפון 
כשר וכיסוי ראש 

במטפחת כהלכה בלבד 
077-3305364 שדכנים 

הרוצים להצטרף יש 
_____________________________________________)17-28ש(לפנות להנ"ל

השבת 
אבידה

 נאבדה מזוודה קטנה 
ירוקה בקו 402 במוצ"ש בכ"ג 
_____________________________________________)16-17ח(אדר ב' )26/3( 054-3976211

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 אבד צמיד זהב באזור 
סוקולוב ר' עקיבא המוצא 

הישר יתקשר ל-
_____________________________________________)16-17ח(052-7630059

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)17-18ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה
_____________________________________________)17-18ח(054-7432035

 דרוש קורקינט חשמלי 
 EX-POWER מקולקל דגם

לצורך חלקי חילוף
_____________________________________________)17-18ח(052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)17-18ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)17-18ח(אלקטרה 052-3595314

 למוסד תורני דרושים 
בתרומה ספריו של הרב בן ציון 

מוצפי שליט"א לרפואה/ע"נ 
_____________________________________________)17-18ח(052-7133401

 מחפש אופניים תקינים או 
_____________________________________________)17-18ח(תקולים ב"ב 050-5343924

 דרושה קלנועית לבודד או 
זוג תקינה או תקולה ב"ב 

_____________________________________________)17-18ח(050-5343924

 אבדה מצלמה וכרטיסי 
זיכרון היקרים לבעליו לפני 

_____________________________________________)15-16ח(כשנה בביריה 054-8489535

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

או ישנה גם אחרי פורים
_____________________________________________)16-17ח(052-3595314

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 מעונין בעגלת תינוק 
_____________________________________________)16-17ח(במצב מצוין 050-4170185

 מעונין בכסאות סלון 
_____________________________________________)16-17ח(במצב מצוין 050-4116799

 מעונין במיטה משולשת/
מרובעת במצב מצוין

_____________________________________________)16-17ח(050-4116799

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)17-18ח(בתרומה 054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)17-18ח(052-3595314

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)17-18ח(סביר 050-6651365

 לזוג צעיר דרושה ספריה 
_____________________________________________)15-16ח(050-4125549

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה עמודון ספרים ב"ב 

_____________________________________________)15-16ח(050-4166201

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)4-7(_____________________________________________

 מכונות תספורת פנסוניק 
GP80 707 חדשות 380 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8479440 ירושלים

 מזגן נייד קטן 20*20 )על 
בסיס מים( חדש בקופסא 175 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8454536

 אוזניות אלחוטיות לבנות 
JBL TUNE חדש בקופסא 
300 ש"ח במקום 600 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-5342428

 מכשיר לבישול נקניקיות 
)כמו בחנויות( ב- 65 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 רדיאטור בטיחות + שעון 
_____________________________________________)17-18ח(שבת 350 ש"ח 054-8303051

 מארז חדש קומקום שלוף
לחליטה + 4 כוסות איכותיות 

פוד אפיל 100 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 למכירה סיר לחץ של 
נעמן 7.5 ליטר חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 מחבתות סולתם חדשות 
_____________________________________________)17-18ח(80 ש"ח כ"א 050-4131038

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 נפה חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 כיריים קמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)17-18ח(150 ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

          פתוח בחול המועד פסח 
ראשון - רביעי 17-20/4 

ט“ז - י“ט ניסן 10:00-18:00 
יש להזמין כרטיסים מראש דרך האתר או הברקוד

45 שח לילד 35 שח למבוגר התשלום מגיל שנתיים 
beedvash.co.il  03-9606367 :לפרטים

אין כמו בבית - הצגה במסך 
משחק תפקידי הדבורה 

תהליך ייצור הדבש - מיצג אור קולי
 בעקבות השמיטה-חידון קליקרים סוחף

יצירת נר מדונג דבורים טהור 
משחק אינטרקטיבי תוסס

תצפית בכוורת השקופה
מפגש עם דבוראי בכוורת דבורים 

צנצנת דבש במתנה 
נסיעה בטרקטור (בתוספת תשלום)

חדש

הפעילות
 בהתאם להנחיות
 משרד הבריאות
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10 מילים
1,000,000 קוראים
03-6162228
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10 מילים
 1,000,000

קוראים

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

י”ב ניסן- י”ג ניסן תשפ”ב 13/4/22-14/4/22

ריהוט
 שולחן לסלון, צבע חום 

כהה, נפתח ל- 3 מטר, 
וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)17-18(בהזדמנות 052-4227714

תינוקות

תקשורת

 למכירה ספריה 6 דלתות 
צבע כהה כולל ויטרינה 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-8481924

 למכירה 2 שידות איפור 
לילדות ורוד סגול אורות 

ומגירות במצב חדש מחיר 100 
_____________________________________________)16-17ח(שקל 050-8447574

 שולחן מחשב 120
_____________________________________________)16-17ח(050-7757420

 3 מכשירים כשרים 90 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח בלבד 053-4111074

 כסא תינוק לאוטו במצב 
מעולה מרופד ונוח רק ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-4146777

 סלקל לרכב במצב מצוין 
_____________________________________________)16-17ח(50 ש"ח בב"ב 054-8414147

 למסירה אמבטיה לתינוק 
כולל סטנד בבני ברק

_____________________________________________)16-17ח(054-8463368

 למכירה כסא תינוק קידמי 
לאופניים מצב חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8464909

 למסירה אמבטיה ישנה 
לעגלת יויו )שיק שינה( צבע 

_____________________________________________)16-17ח(ורוד 053-3142262

 למסירה אמבטיה לעגלת 
מאמס אנד פאפס כחולה בק. 

_____________________________________________)16-17ח(הרצוג ב"ב 052-7116113

 למכירה מכונת תספורת 
REMINGTON חדשה 

בקופסא 150 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-8481924

 בר מים תמי 4 בצבע 
שמנת במצב חדש! 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(פ"ת 052-7662828

 למכירה שואב אבק גימנס 
במצב טוב 150 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530 אבנר

 בלון גז קטן לבנין מגורים 
_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח 053-3155415

 כירה חשמלית כפולה 
חדשה לפסח לא קרמי 80 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח בב"ב 058-23234562

 למכירה מצלמה חברת 
CAMERA במצב חדש 120 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-4165123

 למסירה מכונת כביסה 7 
ק"ג חברת בלומברג במצב 

מצוין באזור ירושלים 
_____________________________________________)16-17ח(050-4142836

 אריחי קרמיקה גרניט 
פורצלן מבריק 7 מטר 50 ש"ח 

למטר 052-3763582 מרים 
_____________________________________________)17-18ח(פתח תקווה

 וילונות תחרה 4 מטר על
2.60 ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(052-3763582 מרים

 למכירה וילונות מיוחדים 
לסלון לחדר ילדים 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(052-2437292

 למכירה ספה נפתחת + 
_____________________________________________)17-18ח(כיסוי 250 ש"ח 052-2437292

 למכירה שולחן עץ מלא 
צבע דובדבן גודל 1.70/90 

מצב מצוין + 6 כסאות 500 
ש"ח כל כיסא 100 ש"ח

054-5339488 )להתקשר מ-
_____________________________________________)17-18ח(16:00-20:00(

 שולחן נמוך זכוכית 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 ספה עור אורך 160 ס"מ 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח 053-3155415

 למכירה כסאות 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(כ"א 054-8303051

 מנורה יפה 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-8303051

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8303051

 שולחן דלפק מתקפל 
מעץ מלא למטבח 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8303051

 זוג כיורים פלסטיק חדשים 
לבן לפסח מידה 45*35 45 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח כ"א 050-4135002

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור 300 ש"ח 054-7216671 

_____________________________________________)17-18ח(בני ברק

 ארונית לנעליים 120 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 בגדי תינוקות חדשים 
בנים בנות לגילאי 0-3 חודשים 

_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח 052-4747667

 עגלה סילבר קרוס כחדשה
בשימוש שנה טיולון + תיק 

לעגלה 500 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-8414147

 סים לוויז ללא עלות 
חודשית לשנתיים 180 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 052-7666666

 סמארט בס 2.0 כולל מגן
ספר! מחיר 239 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454367

 טלפון סנדוויץ שולחני 
לחצני פשוט משומש במצב 

_____________________________________________)17-18ח(מעולה 25 ש"ח 050-4087927

 שולחן עם 4 כסאות 
מתקפלים לתוך מזוודה 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3169314

 גגון אלומיניום לרכב 
1.20*1.50 300 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3169314

 מציאה! רולר ורוד כחדש 
_____________________________________________)17-18ח(רק ב- 110 ש"ח 03-6163478

 בהזדמנות! חוברת לימוד 
עצמי לנגינה באורגנית רק ב- 

_____________________________________________)17-18ח(30 ש"ח 03-6163478

 מציאה! אקווריום יפה + 
תאורה ופילטר רק ב- 290 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 03-6163478

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח 050-4960603

 טלפון נוקיה 6131 במצב 
מצויין 150 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3147379

 להשכרה שמלת אירוע 
צבע זהב קצר מידה 20 

מהממת 300 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 למסירה מעיל ירוק כהה 
לנשים מידה 42-44 מחמם 
_____________________________________________)17-18ח(מאוד כחדש 053-3124448

 להשכרה שמלת אירוע 
שחורה ארוך מידה 44 

מהממת 250 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 להשכרה שמלת אירוע 
שחורה קצר מידה 18 מהממת 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח 053-3124448

 להשכרה שמלת אירוע 
צבע זהב ארוך מידה 40 

מהממת 250 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 למכירה חליפת בן צבע 
בורדו גיל 3 מצויינת 50 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 מאוורר שולחני גדול אפור 
אלקטרו חנן כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(03-6169291

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני
)מדיום( חדש באריזה מתאים 

לכל רכב 150 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(052-2437292

 למכירה אופניים לילד צבע 
צהוב כחול גיל 7-10 120 ש"ח 
054-5339488 )להתקשר מ- 

_____________________________________________)17-18ח(16:00-20:00(

 למכירה אופניים מידה 26 
מצב חדש 350 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)17-18ח(050-4106869

 קישוט לקיר אותיות 
מרחפות כסוף אם אשכחך 

כחדש ב- 30 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(03-6169291

 כיורים אמריקאים לפסח 
_____________________________________________)17-18ח(חדש ב- 40 ש"ח 03-6169291

 ספר לפסח הייתי שם 
מלכות וקסברגר חדש ב- 20 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 03-6169291

 מולטי אפקט לגיטרה 
חשמלית חברת דיגיטא'צ 

אמריקאי ב- 280 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)17-18ח(052-7667577

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)17-18ח(שקל יהודה 052-7667577

 תופסן חדש עם ידית 
מתכווננת לטלפון וכד' ב- 50 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה אופני הרים 26 
אלומיניום במצב מצויין! 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-2819921

 לול קמפינג + מזרון 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח )ב"ב( 052-7663458

 מציאה! דיסק אונקי ברזל 
2 טרה! חדש באריזה 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3203691

 שבועונים שמחולקים 
בבתי כנסת מצב רוח שבתון 

חב"ד ועוד( 250 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 35 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-3463482

 צלחות חדשות פס כסף 
_____________________________________________)17-18ח(10 ש"ח כ"א 050-4131038

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-3558949

 כיריים גז לפסח 4 להבות 
גולד ליין 150 ש"ח במצב 

_____________________________________________)16-17ח(מצויין 054-8414147

 כירה חמשלית קרמית 
זוגית גולד ליין 230 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(050-6925410

 למכירה פקס משולב 
3835HP ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-2437292

 תנור חימום אינפרא אדום
5 גופי חימום כפתורים נפרדים 

טרמוסס בטיחותי חלק עליון 
רחב במיוחד 80 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)16-17ח(054-8412976

 מצלמת סאמוויקס מגע 
ענק + נרתיק 400 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 נגן סאנדיסק חדש + 
המון שירים + אוזניות סיליקון 
+ כבל הטענה ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(052-7154435

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-3558949

 מקרן חדש גודל קטן קל 
לנשיאה עם כל החיבורים ללא 
צורך במחשב 40 אינץ הקרנה 

_____________________________________________)16-17ח(ב- 250 ש"ח 052-7154435

 למסירה מקרר אמקור 
_____________________________________________)16-17ח(444 ליטר 050-6651365

 מציאה! כחדשה! מערכת 
סטריאו קומפקטית פנסוניק 

איכותית מאוד 270 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(052-7108328

 מציאה! טוסטר אובן 
מעולה גדול 40 ליטר איכותי 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח 052-7108328

 consew מכונת תפירה 
super חשמלית תעשייתית 

במצב מצויין 300 גמיש
_____________________________________________)16-17ח(052-7622637

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
מצויין רק 450 ש"ח מסך דק 

_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח 053-3346080

 למסירה מדפסת לייזר 
HP פקס וסורק

_____________________________________________)16-17ח(052-7164441 בשעות הערב

 נגן חדש סאנדיסק כולל 
אחריות לשנה 190 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7195250

 למכירה סיגריות 
אלקטרוניות חדשות 100 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8481924

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)16-17ח(רק 250 ש"ח 054-3558949

 מקרר אמנה צבע לבן 
במצב שמור ותקין 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(פ"ת 052-7662828

 מדפסת הכוללת מכונת 
 A6500 דגם HP צילום וסורק

במחיר מציאה 350 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(052-7148005

 מיחם מנירוסטה מלוטשת 
40 כוסות כחדש!!! 130 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(052-2786557 )פתח תקוה(

 טאבלט 7 אינץ חדש 
באריזה ללא שימוש 300 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4110225 

 מכונת תפירה חשמלית 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-7432035

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח 054-3558949

 מקרן לצפייה באיכות 
מדהימה 500 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 מיני מקרן חדש כ- 6,000 
לומנס מסך כ- 40 אינץ רמקול

מובנה ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(052-7154435

 למכירה מגבר רסיבר 
JVC + רמקולים גדולים 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-2437292

 כרטיס משחק לגמבוי 2 
מסכים 482 משחקים אוסף 
מריו וסוניק וכו' DS ב- 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-7154435

 למסירה מקרר אמקור 
444 ליטר NO FROST טל': 

_____________________________________________)17-18ח(050-6651365

 רדיו דיסק J.V.C חדש 
_____________________________________________)17-18ח(250 ש"ח 054-2819921 

 מצלמת סאמוויקס מגע
ענק + נרתיק 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם EF-183 ב- 50 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-3463482

 מטחנת בשר של קנווד 
דגם ישן 300 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 בלון גז קטן לבנין מגורים 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח 053-3155415

 מכשיר קיטור לניקוי חדש 
באריזה עוצמתי 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-8454536

 מרסס נטען להשמדת 
נגיפים כולל נוזל 40 שקל 

_____________________________________________)17-18ח(03-6496130

 מיחם מנירוסטה מלוטשת 
40 כוסות כחדש!!! 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-2786557 פתח תקוה

 טוסטר כחול נדיר לפונצ'ים 
פלטות אלומיניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 למכירה G.P.S ללא 
אינטרנט מסך מגע 300 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 למכירה סיר לחץ נעמן 
7.5 ליטר חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

 סיר נמוך חשמלי גדול 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 פרחים מאירים בלילה ע"י 
אנרגיה סולרית מהשמש 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח חדשים 050-4135002

_____________________________________________)15-16ח( מקרר 200 050-4136333

 מקפיא גדול 300
_____________________________________________)15-16ח(050-4136333

 מסך מחשב תפריט 
בעברית כ- 22 אינץ עם כל 
החיבורים כולל AV ב- 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7154435

 GBL למכירה רמקול 
בלוטוס גדול חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 למסירה מייבש כביסה 
במצב טוב AEG נייד

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 למכירה מכונת קפה 
כחדשה 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8487324

 גמבוי מצב חדש עם 220 
משחקים הרפתקאות ספורט 
ועוד ב- 99 ש"ח נקנה ב- 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה שולחן עץ לילדים 
עם 2 כיסאות עץ במצב חדש 

_____________________________________________)16-17ח(מחיר 150 050-8447574

 למכירה 3 שידות בגדלים 
שונים 50-250 ש"ח כ"א בב"ב 

_____________________________________________)16-17ח(052-3662700

 שולחן כתיבה 
75*60*120 250 ש"ח בני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-7216671

 ספה מעור אמיתי במצב 
מצויין בצבע כחול כהה 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח פ"ת 052-7662828

 מיטת תינוק מעץ במצב 
טוב מאד 50 שקל

_____________________________________________)15-16ח(03-6195537 

 קרמיקה 50
_____________________________________________)15-16ח(050-4136333

 למכירה שולחן מחשב/
_____________________________________________)15-16ח(מלבן 100 ש"ח 052-7126106

 למכירה ספה נפתחת + 
_____________________________________________)15-16ח(כיסוי 250 ש"ח 052-2437292

 ארון 4 דלתות צבע דובדבן 
במצב מעולה 500 ש"ח בני 

_____________________________________________)15-16ח(ברק 050-4123036 

 שולחן משרדי/ילדים 
70*140 איכותי ייפה וחזק 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7609593

 6 כסאות לסלון ריפוד בד 
במושב + גב 350 שקל

_____________________________________________)15-16ח(03-6184184

 שידה קטנה 3 מגירות 
מצב טוב 50 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(050-4166201

 מיטת תינוק + מזרון 
מצב טוב 150 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(050-4166201

 זוג כיורים צבע לבן לפסח 
מידה 45*35 45 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 שולחן אוכל לסלון עם 6 
כסאות במצב טוב בסך: 490 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 050-4176661

 מיטת נוער נפתחת 
הירייזר בסך: 400 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4176661

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-3463482

 נדנדה לתליה לגיל חצי 
_____________________________________________)17-18ח(שנה 70 ש"ח 053-3155415

 מזרון למיטת תינוק 55 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 ישבנון מדרגה לגמילה 
_____________________________________________)17-18ח(חדש 60 ש"ח 053-3155415

 ניילון לגשם לעגלת בייבי 
גוגר יחיד/תאומים 50 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 ניילון לגשם לבוגבו קמיליון 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבת רלבוב חדשה 
_____________________________________________)17-18ח(דו"צ 180 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 משאבה ידנית אוונט 90 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח 050-4135002

 עגלת טיולון 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671 בני ברק 

 סלקל לתינוקות 150 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671 בני ברק

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
150 ש"ח 054-7216671 בני

_____________________________________________)17-18ח(ברק

 עגלת אמבטיה 380 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה לול עץ כולל 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח + 

עגלת אמבטיה 280 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(בלבד 053-3076507

 למכירה עגלת אמבטיה 
עם טיולון תוצרת אינפיניטי 

חזקה ויציבה 300 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3076507 בני ברק

 למכירה לול נשיאה 
מתקפל כולל תיק נשיאה צבע 

כחול כהה 180 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)17-18ח(053-3076507

 למכירה עגלת טילון + 
אמבטיה מצב חדש 300 ש"ח 

בלבד + מיטת תינוק 180 
ש"ח + מזרון 80 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3076507

 למכירה עגלת תאומים 
חזקה 260 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3076507

 דייסת קונפלור חברת 
מטרנה בד"צ 7 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)15-16ח(ב"ב 050-4107696

 אמבטיה ב'ז לעגלת 
מאמאס כחדשה 300 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-7180485

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 050-4135002

 סים טוקמן כשר 39 שקל 
_____________________________________________)16-17ח(053-4111074

 מכשיר פיליפס כשר דור 2 
כמעט חדש 60 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-4111074

 פלאפון מקורי כשר דגם 
L326 חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8464909

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)4-7(_____________________________________________

 כובע ברסלינו, מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 400 

_____________________________________________)14-14(ש"ח 054-8422105

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 300 ש"ח 

054-8422105)14-14(_____________________________________________

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

054-8443223)7-10(_____________________________________________

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(לחולצה 058-3206802

 למכירה שמלה 
מהממת לארוע, 

שהחולצה מפייטים 
והחצאית קטיפה שחור, 
מקסי, מידה 42, ב- 550 

ש"ח, נלבשה רק פעם 
אחת, עלתה 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)6-9(לפרטים 054-6337121

כללי

 שמלת מעצבים למכירה 
לאישה/נערה ורוד עתיק 450 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח מידה 34 058-3233170

 מנשא על הגב לטיולים 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 הספר כלים מתוקנים של
שרה ישראל ב- 28 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר צוואה של חיים 
גרינבוים ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר תחזיקו חזק של רוי 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר אביגיל ואני של מלי
אברהם ב- 10 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר רובע מלא סודות 
של יהודית גולן ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 פנס חדש + שוקת 
חשמלי 12,000 וולט 130 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(052-7662828

 טרבוקה 100 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-8303051

 חולצות פורור שחור 
חפתים מידה 15.5 50 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)17-18ח(שקל לאחד 054-3177932

 שלדות אופניים חשמליות 
ללא גלגלים 30 שקל

_____________________________________________)17-18ח(054-3177932

 2 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 10 שקל

_____________________________________________)17-18ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)17-18ח(אינץ 10 שקל 054-3177932

 אופני ילדים 16 חסר צמיג 
_____________________________________________)17-18ח(ב- 20 שקל 054-3177932

 4 כובעי נשים אלגנט 
שמורים 25 ש"ח כ"א

_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 מארז חדש קערת הגשה 
26.5 ס"מ + זוג כפות הגשה 

_____________________________________________)17-18ח(90 ש"ח 050-4087927

 3 דיסקים של נעימות 
חליל שמורים 45 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 מעיל צמר חדש מידה 46 
_____________________________________________)17-18ח(150 ש"ח 050-4131038

 הספר בחסדך בטחתי הרב
יגאל כהן כחדש 30 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 ספר מילון אוקספורד 
במצב מעולה אנגלי/עברי-

עברי/אנגלי 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 סט מחזורים רק ל- 3 
רגלים ספרד 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 למכירה/להשכרה שמלה 
לאירוע 450 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר אורך על 3 מטר 170 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 050-4135002

 חולצה לבנה מכופתרת 
שרוול ארוך מידה 3 קידישיק 

_____________________________________________)17-18ח(34 ש"ח 050-4135002

 חולצה לבנה לגבר 
אלקמט גיזרה רגילה מידה 16 
_____________________________________________)17-18ח(ברוקס 62 ש"ח 050-4135002

 למכירה מעיל נשים מידה 
40 כחול כחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 למכירה תוכון אוסטרלי 
חמוד כולל כלוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8452131

 רמקול ידני נייד ונטען 
איכותי חדש באריזה מתאים 

במיוחד לקייטנות/למדריך 
טיולים וכו' בחצי מחיר 450 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-3132330 דביר

 רמקול לאירועים עד 100 
איש איכותי חזק 200W וקל 

משקל במחיר מחיר 400 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 054-3132330 דביר

 מיחם נירוסטה חדש 
ואיכותי גולד ליין 30 כוסות 

מאושר 190 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)16-17ח(054-3132330 דביר

 מציאה! כחדשה! נברשת 
נטיפים קריסטל 4 נורות 

הברגה 150 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-7108328

 מנשא לנשיאת אופניים 
לרכב מצב מצוין בהזדמנות!! 

_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח 053-3346080

 קובץ מפרשים כ.יופי 
קידושין + גיטין חלק א' 

חדשים 80 ש"ח כ"א
_____________________________________________)17-18ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
חדשות מידה 38 80 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3233170

 פח אשפה אלקטרוני 50
ליטר חדש! 300 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-7863538

 לוח שנה תשפ"ב לפי 
אופק ירושלים 10 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון ולסוני 3 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3147379

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530

 משחק לילדים בלאנקו של
חברת קודקוד 60 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 משחק לילדים מה 
במשבצת 50 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 אופנים לילדים 150
_____________________________________________)16-17ח(050-7757420

 צידנית 200
_____________________________________________)16-17ח(050-7757420

 משקולות מ- 50
_____________________________________________)16-17ח(050-7757420

 שרשראות 50
_____________________________________________)16-17ח(050-7757420

 למכירה אופני הילוכים 
מידה M גלגל 26 250 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(050-4107904

 חליפה שחורה ברבריס 
המקום הנכון לחתנים בשימוש 
_____________________________________________)16-17ח(פעם אחת 500 052-7158588

 תוכונים יפיפיים 40 ש"ח 
לאחד גרעינים שחורים לתוכים 

5 ק"ג ב- 25 ש"ח )בישוב 
_____________________________________________)16-17ח(חשמונאים( 08-9765927

 למכירה אופני הרים 
HERO מידה M גלגל 26 

_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח 050-4107904

 מציאה! דיסק אונקי ברזל 
2 טרה! חדש באריזה 100 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 058-3203691

 למכירה סולם חגית 
אלומיניום 3.60*2 1,100 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ש(052-3544116

 3 גגונים לרכב מסחרי 
_____________________________________________)16-17ח(350 ש"ח 052-3544116

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה!!! 150 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-2786557

 למכירה חבילות עדשות 
חדשות מספרים שונים חברות 

טובות 3 זוגות 60 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-7116399

 למכירה מגן ברכיים חדש 
לרוכב אופניים ולאופנוע של 

חברת לרט 100 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-2437292

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)16-17ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני סגנון חסידי 
טבעית חום כהה חדשה ללא 
_____________________________________________)16-17ח(ראש 500 ש"ח 053-3187276

 טרמפולינה כחדשה 1.80 
מ' )רשת הגנה( בחצי מחיר 

_____________________________________________)16-17ח(300 ש"ח 053-3177111

 טלית מלכות )טליתניה( 
חדשה באריזה )ללא שימוש( 
מידה L בהזדמנות 290 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8463368

 פאה חדשה! חום גוונים 
אפור ארוכה סינטטי 70 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(052-8881540

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה בשילוב 

חריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-7116399

 חוברת זמן + חוברת כדור 
מרתקות במחיר 15 ש"ח 

ליחידה בירושלים 
_____________________________________________)16-17ח(052-7191446

 12 חוברות זמן נוער 
מרתקות במחיר 2 ש"ח 

ליחידה בירושלים
_____________________________________________)16-17ח(052-7191446

 2 אוזניות בלוטוס קטנות 
חדשות 30 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(053-4111074

 שעון סיטזן מכני לאישה 
_____________________________________________)16-17ח(30 ש"ח 053-4111074

 שעון מכני אוטומטי לגבר 
_____________________________________________)16-17ח(חדש 70 ש"ח 053-4111074

 רחפן עם מצלמה וכרטיס 
_____________________________________________)16-17ח(זכרון 99 ש"ח 053-4111074

 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה M נלבשה פעם 

אחת 120 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)16-17ח(050-4107696

 למכירה אופני ילדים במצב 
חדש מידות 14-16 כ"א 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה שעונים לאישה 
במצב חדש 200 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-2819921

 גמבוי מצב חדש 220 
משחקים ב- 99 ש"ח במקום 

_____________________________________________)16-17ח(250 ש"ח 052-7154435

 כרטיס גמבוי 2 מסכים 
חדש 482 משחקים אוסף 

מירוצים והרבה מריו נינטנדו 
DS ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7154435

 תופסן חדש לפלאפון וכד'
חדש עם קליפס וזרוע 
מתכווננת ב- 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7154435

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)16-17ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)16-17ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)16-17ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 גיטרה קלאסית במצב 
מצויין 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-7115396

 משטח קירור חדש באריזה 
למחשב נייד עד 17 אינץ 30 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3147379

 כרטיס משחקים לגמבוי 
סוג עבה 10 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379



י”ב ניסן- י”ג ניסן תשפ”ב 413/4/22-14/4/22 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

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

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

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

050-2022488

ביקוש 
עבודה

 דרושה מהנ"ח במשרד 
בפ"ת, כ- 60 שעות בחודש, 
50 ש"ח ברוטו לשעה, נסיון 

חובה! לרציניים בלבד
_____________________________________________)14-17ש(054-7560776 )ירושלים( 

 דרושה סייעת לגן 
ילדים ברמת גן גבול ב"ב 

 052-3525283
_____________________________________________)14-17ש(077-7522831

אזרחות 
3200בארץ ובחו"ל

 סייעות/מטפלות לגן פרטי 
בגני תקווה, הנהלה חרדית, 40

ש"ח לשעה, הסעה מב"ב 
_____________________________________________)14-17ל(050-4131561

 דרושים אנשי מכירות 
בפ"ת, ורדי סיטי, לחנות 

רהיטים, שכר הולם
_____________________________________________)14-17ש(054-7560776

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)14-17ש(052-4003742

 למאפיה/פיצריה בבני 
ברק דרושים עובדים, 

עובדי חנות, אופים, טבח 
חלבי, מנהל תפעולי, 

מנהלי משמרת
054-6855447)14-17(_____________________________________________

 דרוש/ה נהג/ת מעל 
גיל 24 + שנתיים רישיון, 

לחלוקת סחורה + 
סדרנות בחנויות
050-4180598)15-18(_____________________________________________

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
משרה 103

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

משרה 102

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 
בעל/ת יכולות ניהול מוכחות, 

קריאטיביות ואהבה לעיצוב ותקשורת

משרה 101

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

 דרושה בחורה יציבה 
ואחראית למשק בית, פעמיים 
בשבוע, בנאות אפקה נעמה 

_____________________________________________)15-18ל(054-4566592 

053-9811-201

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)16-17(_____________________________________________

 לת"ת בת"א דרוש ר"מ 
לכיתה ח' לשנה"ל הבאה, 

ניסיון חובה קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)16-19(_____________________________________________

 לגן בק. אונו דרושה 
בדחיפות מטפלת למשרה 

חלקית/מלאה פנינה
_____________________________________________)16-19ש(058-4770321

 לבית אבות בב"ב 
דרושה מזכירה ל- 8 

שעות ביום + פעמיים 
בחודש ימי שישי קו"ח 
office@vatikim.net)16-19ש(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב 
דרושה מדריכת תעסוקה 

ל- 4 שעות ביום קו"ח 
office@vatikim.net)16-19ש(_____________________________________________

 אברך חסידי מסור פנוי 
בשעות הבוקר והערב לעבודה 
עם קשישים )לא סיעודי( ניסיון 

_____________________________________________)16-17ח(רב בתחום 054-8420794

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי למטבח, להתקשר 

בשעות 10:00-15:00 ל-
050-5304424)16-17(_____________________________________________

 עורך מודעות הגהות 
פיסוק ודקדוק וכד'

_____________________________________________)17-18ח(052-7154435

 מעוניין לעבוד בתיקון 
וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי 

_____________________________________________)17-18ח(גמיש בשעות 052-3595314

 מעוניין לעבוד שעתיים 
בבוקר/בערב בגיהוץ וקיפול 
בגדים וכו' עבודות כלליות 

_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

לרשת מינימרקטים חרדית

ות/דרושים
סניפיםות/מנהלי

ניהול עובדים ותפעול שוטף של הסניף
חובה–ניסיון ניהולי קודם

יתרון משמעותי-ניסיון בתחום המזון

ד"בס

hrnetiv@netivc.co.il: ח"לשליחת קו

ירושלים/לציוןראשון /קריית מלאכי/רחובות: לאזורים

!ות/שכר הולם למתאימים
!רשת משפחתית עם אופציות קידום 

החברה מהיום הראשוןות/עובדי

 לאגודה למען הזקן בני 
ברק דרושה אשת שיווק 

ומכירות, ניסיון במכירות, 
חצי משרה לפרטים 

שלחו קו"ח
office@aguda-zaken.com)15-18(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרושה רפרנטית בעלת 

נסיון, שעות 8:00-14:00 
)גמיש( קו"ח למייל 

 mayan@mss-ins.co.il
_____________________________________________)17-20ש(נייד: 050-7456044

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרושה סוכנת ביטוח 
בעלת רישיון פנסיוני, 

שעות 8:00-14:00 
)גמיש( קו"ח למייל:

mayan@mss-ins.co.il
תנאים מעולים  

_____________________________________________)17-20ש(למתאימות

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 3 כנפיים תריסורג + 3 
ויטרינות 109*219 ס"מ במצב 
_____________________________________________)16-17ח(חדש 500 ש"ח 054-8414147

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-8490548

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)15-16ח(שקל לאחד 054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 10 שקל

_____________________________________________)15-16ח(054-3177932

 שלדות אופניים חשמליות 
ללא גלגלים 30 שקל

_____________________________________________)15-16ח(054-3177932

 מכשיר כושר לגב לא 
_____________________________________________)15-16ח(חשמלי 50 שקל 03-6195537

 למכירה תכולת דירה 
באזור מערב ב"ב מחירים בין 

_____________________________________________)15-16ח(50-500 052-7131071

 בהזדמנות אקווריום 
כחדש 28/22 מאובזר + 10 

דגי גופי ב- 320 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(03-6163478 בין 2:00-4:00

 למכירה מזוודה גדולה 150 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-8487324

 אופניים לילדים קטנים 
מידה 14+16 כ"א 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-2819921

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
1.20*40 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 ברזנט יוטה + טבעות 
קשירה צבע קרם 4*3 180 

_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר לא 
חשמליים 150 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 כיסוי לרכב מבד 90 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 צלחות חדשות פס כסף 
10 ש"ח כ"א בנפרד

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

 סט מחזורים רק ל- 3 
רגלים ספרד 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)15-16ח(בנפרד 050-4131038

 למכירה/להשכרה שמלה 
לאירוע 450 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס' 46 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 050-4131038

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר אורך על 3 מטר רמה 

_____________________________________________)15-16ח(170 ש"ח 050-4135002

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)15-16ח(45 ש"ח 050-4135002

 חולצה לבנה מכופתרת 
שרוול ארוך מידה 3 קידישיק 

_____________________________________________)15-16ח(34 ש"ח 050-4135002

 חולצה לבנה לגבר 
אלקמט גיזרה רגילה מידה 16 
_____________________________________________)15-16ח(ברוקס 62 ש"ח 050-4135002

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)15-16ח(אינץ 10 שקל 054-3177932

 צידנית ענקית 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 שרשראות קשורות לכל 
מטרה החל מ- 60 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 משטח קירור חדש באריזה 
למחשב נייד עד 17 אינץ 30 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 053-3147379

 jbl tune120 אוזניות 
בלוטוס מצב חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4136233

 דיסק משחקים לגמבוי סוג 
_____________________________________________)15-16ח(עבה 10 ש"ח 053-3147379

 למסירה חלקי חילוף 
למקרר אטצי' מדפים מגירות 

_____________________________________________)15-16ח(050-4175491 בני ברק

 למסירה חצובות ולהבות 
לגז של תנור מדגם בלרס כשר 
_____________________________________________)15-16ח(לפסח 050-4175491 בני ברק

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
M חדש באריזה מתאים לכל 
_____________________________________________)15-16ח(רכב 150 ש"ח 052-2437292

 למכירה מגן ברכיים חדש 
לרוכב אופניים ולאופנוע של 

חברת לרט 100 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 מולטי אפקט לגיטרה 
חשמלית חברת דיגיטא'צ 

אמריקאי ב- 280 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)15-16ח(052-7667577

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 052-2727474

 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה M נלבשה פעם 

אחת 130 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)15-16ח(050-4107696

 מציאה! 3 כסאות כתר 
אפור בהיר כחדשים 50 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד 052-7108328

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)15-16ח(תקוה 052-2786557

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)15-16ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני סגנון חסידי 
טבעית חום כהה חדשה ללא 
_____________________________________________)15-16ח(ראש 500 ש"ח 053-3187276

 למסירה 200 ספרי קודש 
לביהכנ"ס/כולל/ישיבה

_____________________________________________)15-16ח(055-6797098 בירושלים

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(055-6766201

 חגז חדש באריזה 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 050-4166201

 כובעים לבנים מעוטרים 
באיור מנדלה עבודת יד 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 03-9335261

 2 כיורים אמריקאים לפסח
חדשים ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 ספר לפסח של מלכות 
וקסברגר חדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 תמונה גדולה ויוקרתית 
לסלון כחדשה ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 מאוורר שולחני גדול אפור 
חברה טובה כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 עגלת קניות כסופה גודל 
בינוני חדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 תופסן חדש לטלפון וכד' 
עם זרוע מתכווננת ב- 59 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד 052-7154435

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)15-16ח(שקל יהודה 052-7667577

 אקווריום ברוחב מטר 480 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח ב"ב 054-8412971

 למכירה משחק קטאן 
_____________________________________________)14-15ח(חדש 120 ש"ח 054-8492646

 סורג בטן נפתח אפור 
טרלידור 1*1 מטר 400 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(052-7657510

 למכירה משחק פליימוביל 
בית בובות 100 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(054-8492646

 2 תמונות פאזל בתוך 
מסגרת מרהיבות ביופיין 

100*80 100 ש"ח
_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

 30 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 300 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-3463482

 תוכים פינקים יפים זוג 60 
ש"ח יחיד 30 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(058-3292229

 2 מברגות עובדות חלש 
100 ש"ח כ"א 050-4160457 

_____________________________________________)14-15ח(ירושלים

 ויטמין C ליפוזומאלי של 
חברת אקוסאפ 150 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(ליחידה 052-7199361

 משטח קירור חדש באריזה 
למחשב נייד עד 17 אינץ 30 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 053-3147379

 למסירה 3 חולצות בית 
יעקב שיכון ג' מידה 12 מצב 

_____________________________________________)14-15ח(מעולה 050-3143334

 נעלי ספורט שחורות הקו 
סופר אורטופדי מידה 44.5 

_____________________________________________)14-15ח(270 ש"ח 053-3102926

 למכירה גורי ארנבות כ"א 
ב- 45 ש"ח גמיש בי"ם

_____________________________________________)14-15ח(052-7175776

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה 2 תרנגולות בלדי 
מטילות ביצים 150 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)14-15ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)14-15ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר 
_____________________________________________)14-15ח(050-3337530

 למכירה שטיח לסלון ב- 
_____________________________________________)14-15ח(120 ש"ח 054-5457811

 להשכרה שמלות 
יוקרתיות בצבעי ורדרד מידות: 

34,38,5 ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)14-15ח(054-8477754

 עגילי גולדפילד תולה 
יפיפיות חדש באריזה ב- 25 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-7134652

 חוברת זמן + חוברת כדור 
מרתקות במחיר 15 ש"ח 

ליחידה בירושלים 
_____________________________________________)14-15ח(052-7191446

 12 חוברות זמן נוער 
מרתקות במחיר 2 ש"ח 

ליחידה בירושלים
_____________________________________________)14-15ח(052-7191446

 תופסן איכותי לפלאפון 
וכד' חדש עם קליפס וזרוע 

גמישה מתכווננת ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(052-7154435

 גמבוי מצב חדש 220 
משחקים ב- 99 ש"ח במקום 

_____________________________________________)13-14ח(250 ש"ח 052-7154435

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)13-14ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני סגנון חסידי 
טבעית חום כהה חדשה ללא 
_____________________________________________)13-14ח(ראש 500 ש"ח 053-3187276

 כנרים יפיפיים עם כתר 
2021 מוכנים לעבודה 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח גמיש 052-7151075

 למכירה שאריות גדולות 
של בדים לתחפושת שימעלה 

_____________________________________________)13-14ח(20 ש"ח 052-7116399

 תוכונים צהובים עם עיניים 
אדומות עובדים 80 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב 054-8412976

 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה M נלבשה פעם 

אחת 140 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)13-14ח(050-4107696

 משטח קירור חדש באריזה 
למחשב נייד עד 17 אינץ 30 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 053-3147379

 2 סכו"ם נירוסטה חדשים 
6 סועדים כ"א נעמן 120 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(050-4087927

 4 כובעי נשים אלגנט עם
שוליים שמורים 80 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4087927

 שולחן גיהוץ 70 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה 4 זוגות משקפיים 
חדשות לגבר/אישה 40 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(052-7125823

 למכירה עגלה למכונת 
כביסה במצב חדש מאוד 

הייתה בשימוש יום אחד 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7125823

 צידנית גדולה במצב חדש 
_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח אלי 052-2595044

 שמיכת מעבר חדשה 
 RENEE פוקס הום זוגית

באריזה 160 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(050-4087927

 2 חצאיות ג'ינס שחור 
חדש ABSOLV פריז 38 100 

_____________________________________________)13-14ח(במקום 350 054-4906526

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-4906526 ב"ב

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)13-14ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)13-14ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)13-14ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)13-14ח(שקל לאחד 054-3177932
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