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מכתב עליו חתמו רבני העיר וראש העיר, מפציר במתפללים להקפיד באדיקות על הוראות משרד הבריאות ולצמצם מגע וקרבה למינימום

רבני העיר בקריאה לתושבים: צמצמו 
את מנייני התפילה למינימום

מאת: אלי כהן

רבני העיר בת ים הצטרפו לקריאת ראש העיר 
וחתמו על קריאה לצמצם את מספר המתפללים 
חתם  בנוסף  האפשרי.  למינימום  הכנסת,  בבתי 
קריאה  בהן  הנחיות,  שורת  על  העיר  ראש 
לאנשים מבוגרים שלא לצאת לבתי הכנסת, זאת 
לאחר שקיים הערכת מצב והתייעצות עם גורמי 

המקצוע במשרד הבריאות ועם הרב הראשי.
המתפללים  הונחו  החדשות  ההנחיות  בין 

תורה,  ספרי  לנשק  לא  בקבוצות,  להתפלל  שלא 
סידורים ומזוזות, להתפלל במרחק גדול מהרגיל 
אחד מהשני, ולא ללחוץ ידיים בשום מצב. בנוסף 
הונחו אנשים מבוגרים להישאר ולהתפלל בבית, 
והציבור התבקש להשתמש בטישו בזמן שיעול 

או התעטשות, ולרחוץ ידיים היטב בסבון ומים.
בכל  שפורסמה  העיר,  ראש  של  הנחייתו  אל 
בתי הכנסת בעיר, הצטרפו גם הרב הראשי לבת-

ים אליהו בר שלום, הרב הראשי לקהילות אשכנז 
בוסקילה,  אורי  העיר  ראש  סגן  רוז'ה,  יעקב 
ויו"ר המועצה  המשנה לראש העיר רפאל ברנז, 

הדתית בנימין אלחרר. 
בהוראות  שמדובר  "למרות  ברוט,  לדברי 
לשמור  נועדו  הן  החיים,  שגרת  את  שמשבשות 
את  לקיים  כולנו  על  חובה  עצמם.  החיים  על 
ההוראות הללו, שהן הוראות מצילות חיים. בתי 
להפצת  מאד  מסוכנים  להיות  עלולים  הכנסת 
ולכן  מבוגרים,  לאנשים  בפרט  הקורונה  וירוס 
מלא.  פעולה  שיתוף  מהציבור  מבקשים  אנחנו 
סבלנות  הרבה  צריך  אבל  לבהלה,  סיבה  אין 
ושיתוף פעולה כדי להגן על חיי התושבים שלנו 
ערוכים  אנו  שבהם.  היקרים  המבוגרים  בפרט   -

לכל תרחיש, ונדע לתת מענה לכל צורך".
ברוט הוסיף כי רבני הקהילות והגבאים בבתי 
בכללים  העמידה  את  לוודא  מחויבים  הכנסת 
צוותי   - הרבנים  עם  בתיאום  וכי  החדשים, 
באכיפת  יסייעו  העיריה  של  והפיקוח  השיטור 

ההוראות החדשות.
שיזדקק  תושב  לכל  לסייע  ערוכים  "אנחנו 
לסיוע  שזקוק  מי  "וכל  העיר,  ראש  אמר  לכך", 
מוזמן להתקשר למוקד העירוני, 107, הפועל 24 

שעות ביממה". 

צעד ראשון: דחייה בתשלומי ארנונה

יוזמה: בואו להתחתן חינם בבית הכנסת הגדול

מאת: אלי כהן

ים  בת  עיריית  ראש  הקורונה:  בצל 
צביקה ברוט הורה לבצע דחיה בתשלומי 
הרצון  במסגרת  עסקים,  לבעלי  הארנונה 

להקל עליהם בשל משבר הקורונה.
ההחלטה באה לאחר דיון שקיים ראש 
של  הכלכליות  להשלכות  בנוגע  העיר 
העסקים  לבעלי  לסייע  והרצון  הוירוס, 

ולמנוע קריסה של חלק מהם.
ההחלטה אושרה על ידי הנהלת העיר 
לאישור  גם  תובא  והיא  חירום,  בנוהל 

מועצת העיר בישיבה הקרובה.
במקביל, קוראת העיריה לציבור הנזקק 
לשירותי העיריה להשתדל לבצע פעולות 
באמצעות הטלפון או האתר, כדי לצמצם 
עד כמה שניתן את ההגעה לבניין העיריה.
לדברי ברוט, "בעלי העסקים הם מנוע 

לעשות  מתכוון  ואני  העיר  של  הצמיחה 
כל מה שניתן כדי לסייע להם. רבים מהם 
ובשלב  הקורונה,  מגבלות  בשל  נפגעו 
הראשון אנחנו מעניקים דחיה של 30 יום 

בתשלומי הארנונה הקרובים".
"בזמן הזה נגבש יחד עם מרכז השלטון 
לסייע  מנת  על  נוספות  יוזמות  המקומי 

לעסקים, ככל שמצב החירום יימשך".
ממשיכים  "אנחנו  כי  ברוט  אמר  עוד 
העיריה,  בבניין  זה  בשלב  שירות  לתת 
בחזית  לעמוד  החובה  עלינו  מוטלת  כי 
ביותר  הגבוהה  ברמה  שירות  ולהעניק 
מי  זאת,  עם  חירום.  בזמן  גם  לתושבים 
או  הטלפון  בשירות  להשתמש  שיכול 
האתר עדיף שיעשה זאת, כדי לצמצם עד 

כמה שניתן את החיכוך בין האנשים".

מאת: אלי כהן

    עיריית ראשון לציון והמועצה הדתית יסייעו 
בבתי  נישואיהם  יום  את  לממש  בעיר  ות  ג ו ז ל
יערכו  והקידושין  הכנסת ברחבי העיר. החופה 
תחת המגבלות שהנחה משרד הבריאות העוסקות 

בכמות המשתתפים במקום אחד.
ברכתו  את  נתן  קינסטליך,  רז  העירייה,  ראש 
יועצו  ואת  בעירייה  קהילה  מינהל  את  ה  ח נ ה ו
לענייני דת, רונן זינגר, לעמוד על התיאומים עבור 
הזוגות. "חתונה היא אחד מהרגעים המיוחדים 
"חודשים  קינסטליך.  אמר  בחיים",  גשים  ר מ ה ו
וודאות  באי  עתה  נתקלו  וצפייה  כנונים  ת ל  ש

ואנחנו כאן כדי להקל, ולו במעט, באכזבה של 
זוגות רבים בעיר. אנחנו מבינים לליבם ונעמיד 
חופה  קיום טקס  עבור  הנחוץ  כל  את  לרשותם 

וקידושין מצומצם אך מכבד".
את טקס החופה ניתן יהיה לקיים בהיכל בית 
הכנסת הגדול, רחוב אחד העם ובאולם המועצה 
תבצע  העירייה  בנוסף,   .7 דרור  ברחוב  ת  הדתי
כנסת  בית  כל  מול  הזוג  בקשת  פי  על  ם  ו א י ת
אחר בעיר, כמו מול כל המקוואות ברחבי העיר. 
וכן רב שיחתן  השימוש בבית הכנסת, במקווה 

את בני הזוג - יוצעו ללא כל עלות.
לפגישה  אתמול  שהגיעה  הראשונה  ה  ל כ ה
העירייה,  לראש  המשנה  עם  העירייה  ין  י נ ב ב
עידן מזרחי, לתיאום חתונתה היא שני אליעדי 

החודש.  בסוף  להתחתן  הייתה  שצפויה   )2 9 (
נכון לעכשיו החתונה נדחתה והיא ביקשה לקיים 
באותו היום את החופה והקידושין בבית הכנסת 
"אומרים שמבחינה הלכתית התאריך הזה נקבע 
אנחנו  אז  אותו,  לדחות  כדאי  ולא  מראש  ו  נ ל
ישתפר  כך שהמצב  ואחר  הכנסת  בבית  נתחתן 

נתחתן באולם" היא הסבירה.
המשרד לשירותי דת קיבל אישור חריג ממשרד 
הבריאות לקיים חופה וקידושין בהשתתפות של 
קבוצה  כלומר  קבוצות,  בשתי  איש  שרים  ע ד  ע
אחת מתחת לחופה וקבוצה שנייה במרחק של 
הנוכחים  על  כן  כמו  חמישה מטרים מהחופה. 
מהשני.  אחד  מטרים  שני  של  מרחק  ר  ו מ ש ל
אדם שמשתעל מכל סיבה או סובל מחום- ימנע 

מלהשתתף בטקס, כל המשתתפים ישטפו ידיים 
הטקס,  ואחרי  לפני  מחטא  בחומר  ו\או  ן  ו ב ס ב
תורה  ספר  ומלנשק  ידיים  מלחיצת  נע  מ י ה ל

ומזוזות.

מאת: אלי כהן

תקרית חריגה נרשמה בבית החולים וולפסון, כאשר 
חולה קורונה מספר 113 שבר חלון בחדרו המבודד ויצא 
מההסגר. מדובר באדם שחזר מחופשת סקי באוסטריה, 

אובחן כחולה והיה בבידוד כשלשה ימים.
חסר  הינו  האלים  המעשה  הרשויות,  הודעת  י  פ ל  ע
אחריות ונעשה למרות מעטפת תמיכה מתחשבת, אלא 
עלתה  יום',  ב'סדר  נויבך  קרן  עם  האיש  של  חה  י ש ב ש

תמונה מורכבת:
"החדר שנכנסתי אליו היה מטונף, יכול להיות שחליתי 
הרגשתי  ימים.  במשך שלושה  אכלתי  לא  במשהו.  שם 

טירוף, והבנתי שאין לי אופציה לצאת", סיפר. 
בחדר  כלוא  אלי,  התייחס  לא  ימים שאיש   4 י  "אחר
אויר, מצאתי את עצמי בלי מוצא. הגעתי  נף, בלי  מטו
למצב של שגעון רגעי. לא היתה לי כוונה לפגוע באף 
אחד או חלילה להדביק אף אחד. זה היה כמו כלא על 

לא עוול בכפי".
עוד אמר בשיחה עם 'כאן': "התחננתי להיכנס לבידוד 
ליצור קשר עם כל אדם אפשרי במערכת  ניסיתי   , ביתי
הבריאות  במוקד  אלי.  התייחס  לא  אחד  ואף  אות  הברי
איש לא ענה. אני גר לבד, מרגיש טוב, לא מבין למה לא 
נתנו לי להיכנס לבידוד בבית? אגב, כל הימים האלו לא 
ראה אותי רופא בכלל. בשביל מה החזיקו אותי בתנאים 

האלו?".
השתנה:  היחס  החלון,  את  ששבר  לאחר  יו,  ר ב ד ל
דקות   25 תוך  חלון,  ושברתי  שצרחתי  אחרי  ום,  א ת פ "
נורמלי, מסתבר שיש  יותר  העבירו אותי למקום הרבה 
מחלקת קורונה בוולפסון. זו מחלקה פתוחה, יש חצר, 
אפשר לנשום, אפשר להסתובב חופשי. יש שם חולים 
כבר שבוע, אני מאוד שמח שהחדר שהייתי בו לא יהיה 

בשימוש יותר, זה לא אנושי".

מאת: אלי כהן

אלה,  בימים  החירום:  בתקופת  מקצועית  ה  ב ס ה
הביטחון  אגף  רותם  סגורים,  החינוך  מוסדות  ם  ה ב
והחירום העירוני את מאבטחי בתי הספר הכפופים 
אליו לעשייה למען קהילת תושבי חולון, תוך מתן 

דגש לגימלאי העיר.
המאבטחים  החלו  הדרכה,  להם  שניתנה  ר  ח א ל
לבתי  הפסח  חג  לקראת  מזון  חבילות  קת  ו ל ח ב
גימלאים, שרשומים בשני מרכזי היום לקשיש בעיר 

)דובנוב והמעפילים(, אשר סגרו את שעריהם.
המאבטחים ימשיכו לעמוד לרשות מינהל הרווחה 
קהילת  מול  צורך  לכל  החברתיים  רותים  י ש ה ו
וישמשו  בעיר  יסיירו  הם  בנוסף,  בעיר.  לאים  מ י ג ה

יים  נ י ע כ
ניים  ז ו א ו
מול  ות  פ ס ו נ
הביטחון  ף  ג א
הפיקוח  ף  ג א ו

העירוני.   

בין הצעדים הראשונים שעשתה בת ים להיערכות עם נגיף הקורונה, 
הייתה התחשבות בבעלי עסקים

על רקע ביטול ההתכנסויות, יוזמה יפה בראשון לציון מזמינה זוגות להינשא בבית הכנסת הגדול, עם ליווי ועזרה וללא עלות • ויש כבר כלה ראשונה

אדם שהושם בבידוד בוולפסון, שבר חלון ויצא מבידוד 
• למרות הגינויים, בשיחה עמו התגלה צד נוסף של 

התמונה: חוסר מענה, הזנחה, ותיעדוף לא סביר

שבר חלון ויצא מבידוד: 
"כמו כלא"

ומה עושים המאבטחים 
המובטלים?

צילום: עיריית חולון

בית הכנסת הגדול. צילום: אתר עיריית ראשל"צ



אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

הקדימו קניותכם לחג!
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

 V
is

io
n 

M
ed

ia

בחסכוןואכלתם אותו 
פסח באשפר 
חגיגת מבצעים

מצטרפים למועדון של אשפר ונהנים מהטבות בלעדיות
ההצטרפות בעלות 18 ₪ לשנה בלבד!



כ"ג אדר תש"פ 419/3/20 בחולון בת ים

מגפת
הקורונה

בשל חוסר מודעות: בריתות המילה נדחות בקרב הציבור החילוני

מאת: מנדי קליין

לכך  גורמים  התכנסויות  על  והאיסור  הקורונה  נגיף 
שהורים רבים, מקרב הציבור הכללי, דוחים את עריכת 
מוהלים.  מספרים  כך  הפעוט,  לילדם  המילה  ברית 
המוהל הרב יהודה מחפוד, נכדו של הגאון רבי שלמה 
הציבורית,  הבהלה  שהחלה  מהרגע  כי  מציין  מחפוד, 

החלו רבים לדחות את ברית המילה.  
את  לדחות  שרוצים  רבים  אנשים  אלי  "מתקשרים 
הברית של הילד שלהם", מספר הרב יהודה מחפוד. "זו 
תופעה גדולה במיוחד ואני שומע עליה מכל העוסקים 
בתחום. אנשים פוחדים לשלום הילד אחרי הברית. אם 
ולא  יחלו  הם  שאולי  פוחדים  הם  לווירוס,  נחשף  הוא 
חלק  הילד.  את  ידביק  שהמוהל  או  בילד  לטפל  יוכלו 

אפילו מצטערים על ביטול אירוע גדול".  
המוכרים  המוהלים  אחד  הוא  שלי  שסבא  "מכיוון 
סוף  בלי  אלי  מתקשרים  רבים  אנשים  בישראל,  ביותר 
את  לדחות  אפשר  האם  ואשאל  איתו  שאדבר  כדי 
ממוצע  ביום  שמבצע  מחפוד,  יהודה  הרב  הברית". 
אומרת  ההלכה  דעת  מה  פרסם  ויותר,  בריתות  שלוש 
בתחום, ומסביר כי החשש של הציבור מיותר לחלוטין.
על  יום  ביום  גם  שומרים  מכיר  שאני  "המוהלים 
הם  הברית  במהלך  לגמרי.  מוחלטת  היגיינית  הקפדה 
מורידים את הכפפות שהם לובשים באופן קבוע ועושים 

חיטוי יסודי. כמון כן, המוהלים ביטלו טיסות לחו"ל, 
למרות שהם מוזמנים למקומות רבים בעולם, על מנת 
להגן על ההורים והילדים בישראל. חשוב להבין שעל 
פי ההלכה ברית המילה חשובה יותר מחופה וחתונה. 
עם זאת, אני מודע ללחץ ולכן אני לא מנסה לכפות דבר 

על אף אחד ורק מסביר את המצב".
הרב מחפוד מציין כי "יש תופעה ממשית של חרדה 
ומסבירים  עומדים  המקצוע  אנשי  ויתר  אני  בציבור. 
שוב ושוב מדוע ברית המילה היא חשובה ושלא מדובר 
אנשים  לפעמים  ההוראות.  כל  על  אם שומרים  בסכנה 
עוסקים בטפל ומבטלים בגלל האירוע. גם אשתי הולכת 
ללדת בקרוב בן, ותכננתי להזמין את כל החברים שלי. 
אבל ביטלתי את כל התוכניות ואבצע את הברית בבית. 
אני מבין שלחלק מהאנשים האירוע חשוב, אבל זה תפל 

לעומת המצווה העיקרית – הברית עצמה".
כי  הרחב  לציבור  הבהיר  מחפוד  הגר"ש  סבי  "גם 
ברית  את  לבצע  והורה  המילה  ברית  את  לדחות  אסור 
המילה עם עשרה משתתפים, כאשר גם המוהל, האבא 
להוראות.  זה מזה בהתאם  על מרחק  והסנדק שומרים 
כמו כן, בימים אלו, בשל הסכנה, את הסנדקאות ראוי 
50 למרות שנהוג לכבד את  לתת למישהו מתחת לגיל 
הסבא. מדובר במצווה חשובה מאוד ואין לדחות אותה 

בגלל שיקולים כאלו".

המוהל הרב יהודה מחפוד, נכדו של הגר"ש מחפוד מתריע: "יש תופעה ממשית של חרדה בציבור. מסבירים שוב ושוב מדוע ברית המילה היא חשובה 
ושלא מדובר בסכנה אם שומרים על כל ההוראות"

 הרב יהודה מחפוד עם סבו הגר"ש מחפוד 

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית

קו מידע למגזר החרדי 
 לזהירות מהידבקות

בנגיף קורונה 
כל המידע והעדכונים החשובים למניעת 

התפשטות הנגיף, הוראות בידוד, 
תסמיני התחלואה והנחיות שוטפות של 

משרד הבריאות

שימו לב: יש להימנע מפייק ניוז 
והפצת הודעות כוזבות

מספר הקו
03-509-7000



הנחיות להתנהגות האוכלוסייה
הקפדה על כללי "התרחקות ציבורית"

לשאלות התקשרו למוקדי קופות החולים 
*3833 מאוחדת: | *3555 מכבי: | *2700 כללית:
*5400 הבריאות: קול  ולמוקד   | *507 לאומית:

מטרה
להמשיך ולייצר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם באמצעות צעדי "התרחקות ציבורית" 

וצמצום למינימום מגע בין אנשים, מחוץ לבית ובתוך הבית

כללי התנהגות בתוך הבית ומחוצה לו עקרונות
למגבלות . 1 בהתאם  (עבודה  זאת  המחייבים  במצבים  למעט  מהבית,  לצאת  אין 

במזון,  הצטיידות  בנפרד,  שיפורסמו  לתקנות  ובהתאם  להלן  שיפורטו  הקבועות 
תרופות, שירותים רפואיים ושירותים חיוניים אחרים).

טבע . 2 לשמורות  לבריכה,  הים,  לחוף  משחקים,  לגינות  לפארקים,  מהבית  לצאת  אין 
המשפחה  במסגרת  ילדים  של  יציאה  למעט  אחרים,  ציבוריים  למרחבים  או  וגנים 

בלבד (באופן בודד). 
אין לקיים חוגים כלל, גם לא במספר מינימאלי של משתתפים, ובכלל זה חוגי ספורט . 3

וחדרי כושר. כלל זה חל גם על חוגים המתקיימים במסגרת ציבורית וגם במסגרות 
פרטיות. ניתן לצאת לפעילות לא מאורגנת בקבוצה של עד 5 אנשים תוך הקפדה על 

מרחק שני מטר.
יש להימנע מאירוח של חברים ובני משפחה שאינם מתגוררים בבית. . 4
על אוכלוסייה בסיכון - קשישים ואנשים עם מחלות כרוניות קשות בכל גיל, מחלות . 5

ממושכות של דרכי הנשימה כולל אסטמה, מחלות אוטואימוניות, מחלות לב וכלי דם, 
סכרת, מחלות ומצבים הפוגעים במערכת החיסון, חולים במחלות ממאירות ומחלות 
עם פגיעה במערכת החיסון, יש להקפיד ולהימנע ככל הניתן לצאת מהבית, מאירוח 
בהבאת  משפחה  ובני  בחברים  להיעזר  יש  חיוניים.  שירותים  למעט  בבית,  אנשים 

אספקה לבית. 
צמצום הצורך ליציאת אנשים מהבית בכלים הבאים:. 6

עבודה מרחוק, שיחות מתעדות ושיחת ועידהא. 
על כל מעסיק להקפיד על מרחק של שני מטר בין עובדים ולוודא כללי היגיינה ב. 

אישית וסביבתית.
שירותי משלוחים – רק בהגשה על סף הדלת ג. 
ולבצע רק במצבים ד.  – מומלץ לדחות את כל הטיפולים  יציאה לטיפולי שיניים 

הכרחיים ובמצבי חירום 
גם בעת יציאה מהבית במצבים המחייבים זאת (ראה סעיף 1) – יש לצמצם מגע בין . 7

אנשים ולשמור מרחק של 2 מטרים. 
צריכת שירותי בריאות:. 8

מומלץ במידה ויש בעיה בריאותית לצרוך שרותי רפואה מרחוק ולא להגיע פיזית א. 
למרפאה ככל שהדבר מתאפשר ובהתאם להנחיות הקופה בכלי התקשורת. 

אתם ב.  בה  הקופה  עם  התקשורת  אפיקי  את  ההסגר  תחילת  עם  מיד  לבסס  יש 
מה  משפחה  בני  באמצעות  או  התקשורת  כלי  באמצעות  לבדוק  יש  חברים. 
הנחיות הקופה במידה ותזדקקו לשרות רפואי (עליכם לוודא שאתם יודעים איך 

ליצור קשר עם הקופה ולעקוב אחרי הנחיות קופת החולים).
אם אתם מרגישים שאתם מפתחים מחלה, חום, עם או בלי תסמינים נשימתיים ג. 

חום  למדוד  יש  המשפחה.  בני  עם  מגע  ומניעת  בית  לבידוד  להיכנס  עליכם 
פעמיים ביום. במידה ואתם מודאגים – צרו קשר עם הרופא שלכם או עם מרכז 

הפניות של הקופה בה אתם חברים.
החום.ד.  סיום  לאחר  יומיים  עד  בבידוד  ימצא  החולה  חום,  מחלת  של  במקרה 

שאר בני המשפחה בבידוד רק במקרה של אבחנה של קורונה.

כללי התנהגות נוספים 
להימנע ממגע פיזי ולחיצות ידיים• 
פתיחת דלתות לא בכף היד • 
להמעיט בנגיעה בפנים • 
רחיצת ידיים לעיתים קרובות • 
אוורור מקסימלי של הבית • 
יש לחטא ידיות ודלתות • 
להימנע מלנשק באופן ישיר את המזוזות ותשמישי קדושה אחרים• 
להימנע מלעשן סיגריות, סיגריות אלקטרוניות – זו הזדמנות טובה להפסיק לעשן!• 
להימנע משימוש בכלי אחד לשם אכילה משותפת או להימנע משיתוף אוכל מפה לפה• 
יש להקפיד על תזונה בריאה ופעילות גופנית בעת השהיה בבית (הנחיות נפרדות).• 

כללי התנהגות מחוץ לבית 
לצאת. 1 מותר מתי

חל איסור על חולים עם חום ותסמינים נשימתיים א.  צורך בטיפול רפואי דחוף -
לצאת מהבית, למעט במצבי חירום רפואי.

עובדים – בהתאם להנחיות הממשלה והתקנות שיפורסמו בנפרד. ב. 
יציאה לצורך קניית מצרכים חיוניים אם אין אפשרות לאספקה במשלוח או על ג. 

ידי בן משפחה (במקרה של קשישים או חולים במחלות כרוניות).
בלבד ד.  קרובים  משפחה  ולבני  הנדרש  למינימום  האפשר  ככל  לצמצם   – לוויות 

ולשמור על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. להימנע משהייה בחללים סגורים.
לחצר.ה.  יציאה  או  מבודדים  במקומות  יחידנית  הליכה  דקות  ל-10  לצאת  ניתן 

יש לרדת לבד במעלית או ללא קרבה לאנשים אחרים. 
שמירה על ילדים - שתי משפחות יחד באופן קבוע יוכלו לשמור על פעוטות. ו. 

מהבית. 2 יציאה בזמן להתנהג איך
יציאה ברכב פרטי – אדם אחד ברכב בלבד או בני משפחה מאותו משק בית, א. 

למעט בעת צורך בליווי חיוני כגון פינוי לטיפול רפואי שאינו דחוף.
מפורטות ב.  הנחיות  יצאו   - ציבורית  בתחבורה  משימוש  הניתן  ככל  להימנע  יש 

בנפרד. 
בו ג.  שיש  ציבורי  למקום  הגעה  בעת  אדם,  מכל  מטרים  שני  מרחק  על  שמירה 

אנשים.
הקפדה על היגיינת ידיים והיגיינה נשימתית.ד. 

בעבודה. 3 להתנהג איך
יש להקפיד על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות א. 

והמתארים בהם העובדים נמצאים.
תחלואה ב.  סימני  או  חום  ויש  במידה  לעבודה.  היציאה  טרם  חום  למדוד  יש 

מומלץ  בבית.  הבידוד  כללי  על  להקפיד  ויש  לעבודה להגיע  אין  נשימתית 
לקיים טבלת רישום של חום (מדידה בבוקר ובערב)

יש לרחוץ ידיים בכניסה וביציאה לעבודה, וכן אחת ל-3 שעות לכל היותר.ג. 
יש להשתדל ככל הניתן שלא לגעת באף ובפה, ולרחוץ ידיים לאחר מגע מסוג זה.ד. 
יש לפזר טישו / נייר טואלט בזמינות קרובה לכל העובדים.ה. 
יש להקפיד על כללי ההתנהגות כפי שהופיעו קודם.ו. 

החל מיום ראשון 22 במארס, תופסק הפעילות האלקטיבית בבתי החולים הציבוריים. . 4
הודעה מפורטת תצא בעניין. 

חנויות מסחר שאינן חיוניות כהגדרתן בצו (כגון חנויות מזון, תרופות וטואלטיקה), . 5
חייבות להיסגר. 

קו מידע לעדכונים (גם באידיש): 03-509-7000

אם חשים אחד מתסמיני המחלה - יש להתקשר למוקד מדא 101 לצורך בירור רפואי
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לאחר  קשה.  הייתה  האווירה  וחצי.  כשעה 
קמפיין בו הושמץ באופן אישי ברמה הנמוכה 
אך  בנתניהו,  אמון  לתת  גנץ  מתקשה  ביותר, 
על  במעורפל  סיכמו  הצדדים  זאת  למרות 

כוונות טובות ונפרדו בלחיצת מרפקים.

אדלשטיין מתבצר בתפקיד

הצעד הראשון שביקשו ב'כחול לבן' לקדם 
עובדות  ולקבוע  שלטון  יכולת  להוכיח  כדי 
לצעד  הכנסת.  יו"ר  החלפת  הוא  בשטח, 
הסמלי משמעות רבה גם לעבודה החקיקתית 
המטרות  לטובת  זו,  ביניים  בתקופת  בכנסת 
הבאות: העברת חוק האוסר על אדם עם כתבי 

אישום לכהן כראש ממשלה.
הרוב בכנסת נמצא איתם, ההיגיון והמסורת 
היא  גם  הכנסת  יו"ר  לבחירת  הפוליטית 
לצידם, אלא שלמרבה ההפתעה, יו"ר הכנסת 
בתפקיד  להתבצר  החליט  אדלשטיין  יולי 

ומשתמש בסמכותו כדי לא להביא את הדבר 
נגמר. לא  להצבעה. "הזמן לפוליטיקה קטנה 
שמטרתו  מוסכמות,  שובר  למהלך  יד  אתן 
המחוקקים",  בבית  מחטפים  ביצוע  לאפשר 
המפלגות  של  מכתבים  ל-4  במענה  השיב 
את  להעלות  שדרשו  במשכן,  רוב  המהוות 

בחירת היו"ר להצבעה.
שולחן  על  הונחו  שונות,  בוריאציות 
עם  חוק,  הצעות  כמה  הכנסת  מזכירות 
מהיבחרות  נתניהו  חסימת  דומה:  משמעות 
לראשות הממשלה. על פי ההצעה של 'ישראל 
ביתנו', תופסק כהונת ראש ממשלה עם כתבי 
אישום בהצבעה חשאית של הכנסת. מחליפו 
ולא  במידה  במפלגתו.  השרים  מבין  יבחר 
תהיה הסכמה, יקבל זקן הח"כים שמכהן כשר 
את הראשות )אגב, כיום זה ליצמן(. כחול לבן 
כהונת  הגבלת  חוק:  הצעות   3 מצדם  הגישו 
ראש  כהונת  הפסקת  קדנציות,  לשתי  ראה"מ 
אישום,  כתבי  נגדם  שהוגשו  ושר  ממשלה 
על  להרכבת הממשלה  ואיסור הטלת המנדט 

מי שהוגש נגדו כתבי אישום.

ארוכה הדרך לממשלה 
28 יום מאז קבלת  לרשות בני גנץ עומדים 
המנדט לידיו, כדי להרכיב ממשלה. הסיכויים 
מיד  קלושים.   – הבלוק  את  לסדוק  שיצליח 
טלפונים  גנץ  הרים  הנשיא  מבית  יציאתו  עם 
אלה  ודרעי,  ליצמן  בנט,   – לראשי המפלגות 
סירבו כלל לפגוש אותו והפנו אותו לדבר עם 
צוותי המו"מ של 'הליכוד'. גם הדרך להרכבת 
התנגדותם  ארוכה.  נראית  מיעוט  ממשלת 
מבית של הנדל והאוזר מסנדלת את המהלך, 
ולכאורה, המוצא היחיד הוא ממשלת אחדות.

את  להתיש  צד  כל  ינסה  הקרובים,  בימים 
רעהו, כדי להגיע מעמדת מיקוח חזקה יותר. 
'הליכוד' ינסו להבקיע או להשיג עוד עריקים 
להפחיד  שאת  ביתר  וימשיכו  גנץ  ממחנה 
לבן'  'כחול  'המשותפת'.  בתמיכת  מממשלה 
תנסה להשתמש ברוב העומד לרשותה בכנסת 
יצליחו  הצדדים  האם  עובדות,  לקבוע  כדי 
להתכנס לממשלה אחת? ימים לא רבים יגידו.

מאת: ישראל פריי

השבעת  טקס  של  החגיגיות  אווירת  את 
הכנסת, החליפה ביום שני רוח נכאים. בצל נגיף 
הקורונה, נערכה ההשבעה בנוכחות מצומצמת, 
אחדות  לדקות  נכנסו  ח"כים   3 ובתורנות: 
למליאה, נשבעו אמונים ופינו את מקומותיהם 
עמדות  נבדקו,  למשכן  הנכנסים  בתור.  לבאים 
חיטוי בכל מקום וגם המזנון, מקום ההתרועעות 

המסורתי, כמעט ושמם.
נאלצו  הזהירות,  כללי  נקיטת  כל  לאחר  וגם 
בכנסת לקפל ציוד מוקדם מהצפוי, כאשר חלק 
מהח"כים לא הספיקו להישבע אמונים. היה זה 
כאשר לפתע התברר כי 3 ח"כים: אלון שוסטר, 
חשוד  בקרבת  שהו  הנגבי,  וצחי  ברק  בן  רם 
להתרחק  להם  הורה  הכנסת  קצין  בקורונה. 

מהמשכן עד להגעת תוצאות הבדיקה.
דרמה  קדמה  ה-23  הכנסת  השבעת  למעמד 
תוצאות  קבלת  עם  תהפוכות.  רבת  פוליטית 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  עשה  הבחירות, 
כל אשר לאל ידו, על מנת להשיג רוב ממליצים 
לידיו.  המנדט  את  לקבל  כדי  הנשיא,  אצל 
רחמים  חסר  בקמפיין  נתניהו  פצח  במקביל, 
שיתוף  הרכה:  בבטן  הפוגע  לבן',  'כחול  נגד 
'הרשימה המשותפת'. מלבד שלטי  פעולה עם 
חוצות, נאומים והודעות, התגייסו למאבק אנשי 

משפחת השכול, שיצאו להפגנות סוערות.
לרגעים היה נדמה שכל הכוכבים מסתדרים 
התחיל  זה  יריביו.  תקוות  אבדה  וכי  לנתניהו, 
במעט  שנבחרה  לוי-אבקסיס,  אורלי  בח"כית 
קולותיהם האחרונים של מחנה השמאל הציוני 
היא  עורף.  להם  להפנות  והחליטה  בישראל, 
הודיעה כי אין לה כל מחויבות למפלגה, דרשה 
הממליצים  במספר  אותה  למנות  לא  מהנשיא 

של העבודה-גשר-מר"צ ולא המליצה על גנץ.
של  מסביבתם  בהמשך  שיצאו  המסרים 
הנדל  יועז   – לבן'  ב'כחול  הימניים  הח"כים 
וצבי האוזר, הביעו התנגדות מוחלטת להקמת 
שהוריד  מה  המשותפת,  בהימנעות  ממשלה 
למחנה את מפלס התקווה עוד יותר. משך כמה 
חילוקי  על  שונות  ספקולציות  דווחו  לילות, 
ואפילו  לבן'  'כחול  פירוק  בקוקפיט,  דעות 
חלוקת תיקים עתידית בממשלת אחדות, בדרך 

להפסד המערכה.
הממשלה  ראש  לידי  נפל  הקורונה  משבר 
נתניהו בעיתוי לא רע. הוא קרא ליריביו "לגלות 
בשני  אחדות,  לממשלת  ולהצטרף  אחריות" 

עם  חודשים   6 של  זמנית  ממשלה  מסלולים: 
חלוקת שרים שוויונית, ולאחריה החזרת המצב 
הפוליטי לקדמותו, או דיון בממשלת אחדות עם 
רוטציה "על בסיס שוויוני". איך זה נגמר? גנץ 
הודיע כי מצדו צוותי המו"מ יכולים להיפגש, 
לא  הצדדים  בפועל  אישית,  פגישה  דרש  ביבי 

התקרבו זה לזה.
יו"ר  וקרב.  הלך  ההמלצות  יום  ובינתיים, 
לשון  ליברמן,  אביגדור  ביתנו'  'ישראל 
ורמז  צד  בחר  בפוליטיקה,  החדשה  המאזניים 
יו"ר  עודה,  איימן  גנץ.  למחנה  הצטרפותו  על 
את  לעשות  הצליח  המשותפת',  'הרשימה 
 – רשימתו  ח"כי  כל  את  ולאחד  יאמן  הבלתי 
המורכבת מ-4 מפלגות שונות – לטובת המלצה 
על גנץ. מאוחר יותר יסביר כי זה נובע מ'אהבת 
מרדכי' )גנץ( אלא יותר מ'שנאת המן' )נתניהו(.

בהרכבים מצומצמים תחת הגבלות הקורונה, 
הגיעו נציגי הסיעות ביום ראשון לבית הנשיא, 
 58( הלאומי  הבלוק  המלצותיהם.  את  למסור 
ח"כים( המליצו על נתניהו, 61 ח"כים המליצו 
מיידית  לעבור  למרות שהמנדט אמור  גנץ.  על 
במיידית  למשכנו  לקרוא  ריבלין  החליט  לגנץ, 
למשל  הסתגרו  והם  לפגישה,  הניצים  שני  את 

השבעה בצל הקורונה
מצב החירום הבריאותי לא ריפא את המערכת הפוליטית: קמפיין 'הליכוד' כשל - גנץ נעזר 

ב'משותפת' וקיבל את המנדט; באווירה עגומה הוכנסו הח"כים בשלישיות להשבעה; 
אדלשטיין מתבצר בתפקיד היו"ר; והמגעים לממשלת אחדות יתקיימו לצד ניסיון להעברת 

חוקים שיימנעו מנתניהו לכהן # שבוע פוליטי מטלטל

גנץ קיבל את המנדט מהנשיא אך הדרך לממשלה ארוכה

נשיא המדינה חותם בספר הנשיאים, לצדו יולי אדלשטיין. |צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

גנץ בהשבעת הכנסת. צילום: גדעון שרון, דוברות הכנסת

נתניהו לוחץ מרפקים עם הנשיא בתום המפגש המשולש. צילום: קובי גדעון, לע"מ

במסדרונות המליאה, בדרך להשבעה, גפני, טיבי וניסנקורן

משלחת ש"ס בבית הנשיא |צילום: מארק ניימן, לע"מ
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בישראל כ לחדשות  שנחשפים 
הופכות  העיניים  אלה  בימים 
אחר  השפל  למראה  דהויות. 
אותנו  מובילים  אליו  השפל 
חבורה מופקרת של תאבי שלטון 
ואחוזי נקמה, מתמלא הפה בשבח 
לבורא על ששמר עלינו בעת שהללו הופקדו על 
שנשרוד  תפילה  ממלמל  והשפתיים  זו  משימה 

את מזימותיהם.
העם היהודי כולו כמו שאר יושבי תבל, נרעש 
אותנו  שפוקדת  הנוראה  המגפה  מפחד  ונפחד 
ומחוללת שמות. כמעט אין בית אשר שמע הנגיף 
לא בא בקרבו או בסביבתו והחשש הכבד מורגש 
בכל פינה. הדיווחים על יהודים שנחלו בה באין 

מזור, זורמים כל הזמן.
יהודים  של  פרנסתם  משתנים,  עולם  סדרי 
לוט בערפל.  והעתיד  ידיהם  רבים נשמטת תחת 
וקהילות קודש במדינות  מוסדות תורה בקריסה 
אירופה נאנקות תחת הגזירה האיומה. אילו היה 
כך  ולא  היות  אך  החרשנו,  ברקע  אופק  נראה 

המצב – הדאגה גוברת.
וקריטית  גורלית  כה  שבשעה  לחשוב  מדאיג 
ציבור  נבחרי  פועלים  זו,  דוגמת  ישראל  לעם 
לתהום.  כולנו  את  לדרדר  בכדי  הכל  לעשות 
אביב  תל  בצפון  היוקרה  בבתי  ממשכנם 
ובנוקדים, נוקטים הללו בצעדים שבעולם שפוי 

היו גורמים לזעזוע מקיר לקיר.
ובעלי  פוליטיקאים  של  הניתוק  עוצמת 
אינטרסים שונים מהמצב הקשה בו אנו שרויים, 
היא משוועת ומעוררת סימני שאלה רבים סביב 
שדורשים  רגישים  בתפקידים  לשאת  כשירותם 

אחריות ציבורית כבירה.
הכירו את משה בוגי יעלון. ברזומה שלו הוא 
המכהן  ישראלי  ופוליטיקאי  בכיר  צבא  איש 
כחבר הכנסת מטעם מפלגת תל"ם בסיעת כחול 
לבן. בין היתר היה משנה לראש הממשלה, שר 
שר  המדיני-ביטחוני,  הקבינט  חבר  הביטחון, 
של  ה־17  הרמטכ"ל  וכן  אסטרטגיים  לנושאים 

צה"ל.
באדם  שמדובר  לחשוב  הסיבות  כל  לכאורה, 
רציני, כזה שלנגד עיניו עומדת השליחות שעליו 
בלבד  ישראל  עם  טובת  הם  ושיקוליו  לבצע 

והצלתו מידי מבקשי רעתו מבית ומחוץ.
קשה  טראומה  האיש  חווה  שנים  מספר  לפני 
זה  היה  הנראה.  ככל  התאושש  טרם  שממנה 
מתפקידו  להעבירו  החליט  הממשלה  כשראש 
יעלון  זנח  אז,  רוחו. מיני  כשר הביטחון למורת 
את כל הערכים שאפיינו אותו והחליף את רגש 

האחריות בנקמנות שאינה יודעת גבולות.
בשעה 23.49, מוצאי השבת האחרונה, בעוד 
אצל  כאשר  יצועם,  על  עולים  ישראל  אזרחי 

המסוכן  הנגיף  מאימת  נודדת  השינה  אחרים 
ציוץ  יעלון  מפרסם  מקום,  בכל  שמתפשט 
החוויה  את  רבה  במידה  שמשקף  בטוויטר 

הנפשית שעוברת עליו.
החדשות  שההגבלות  בעת  יעלון,  כותב  כך 
בעקבות הקורונה נכנסות לתוקף: "כל מי שביקר 
של  לתורכיה  הפיכתנו  מפני  כשהזהרנו  אותנו 
של  הציני  הניצול  את  ויפנים  שיעכל  ארדואן, 
משבר הקורונה, לצרכים פוליטיים אישיים, של 

נאשם לפני משפט".
אדם  בני  מאות  שמדביק  החמור  הווירוס  לא 
לא  לשעבר.  הביטחון  שר  את  מטריד  בישראל 
את  מעניינת  עיננו  לנגד  שמתמוטטת  הכלכלה 
בקרב  שאוחזת  הבהלה  לשעבר.  הרמטכ"ל 
בעולם  ומיליארדים  בישראל  אזרחים  מיליוני 
כולו לא חשובה לו בשעה מאוחרת זו של הלילה. 

גם לא מניין המתים באיטליה ובשאר המדינות.
מעיניו,  שינה  שמדיר  היחיד  הנושא  ובכן, 
הוא האכזבה העמוקה מכמיהתו הגדולה לצפות 
בבית  הנאשמים  דוכן  על  עומד  נתניהו  בבנימין 
במדינות  שהתקבלה  להחלטה  בדומה  המשפט. 
שבתי  הוכרע  כאן  גם  לגלובוס,  מסביב  רבות 
אך  המצב,  בשל  שעריהם  את  יסגרו  המשפט 
"גזירה"  עם  להשלים  מוכנים  אינם  הנקם  תאבי 

זו.
של  שותפיו  ישבו  האווילי,  לציוץ  במקביל 
יעלון למפלגה ולמחנה ורקמו דילים מפוקפקים 
עם הגרועים שבשונאי ישראל ותומכי הטרור נגד 
ניצבו  לכן  קודם  ספורות  ששנים  אלה  יהודים. 
בחזית המלחמה נגד חורשי רעתנו עשו עמם יד 
אחת וביקשו את המלצתם על בני גנץ בפני נשיא 

המדינה.
אות קלון ובושה הונחה על מצחם כשלמחרת 
על  כולה,  המשותפת  הרשימה  בא.  יגורנו  אשר 
שבה,  ישראל  שנאת  דרגות  כל  ועל  חלקיה  כל 

יושב  על  את המלצתה  והעניקה  חרגה ממנהגה 
כי  הממשלה.  את  להרכיב  לבן'  'כחול  ראש 
כשמשלבים זרועות למטרות ציניות דוגמת אלו, 
ליברמן  איווט  בין  מבחינה  אינה  החולה  הרעה 

לאחמד טיבי. 
מילא הפרת ההתחייבות כלפי הבוחרים שלא 
להיתמך או להסתייע ברשימת המתועבת, לא היו 
לנו ציפיות גבוהות מהם. במהלך הזה של בקשת 
באמצעותם  להקים  והכוונה  לנשיא  המלצתם 
בחייליהם  לשעבר  הגנרלים  יורקים  ממשלה, 

שיצאו בפקודתם לקרב ונפלו על קדושת השם.
הקריבו  אשר  השכולות  המשפחות  של  ליבם 
נקרע לנוכח החרפה הזו. "זה כבר  יקיריהם  את 
לא משנה אם תוקם ממשלה או לא. הקו האדום 
- יהודים הצהירו שיסכימו לשתף פעולה  נחצה 
בסתירת  ובגירושם.  ברציחתם  המעוניינים  עם 
של  אחיה  בן-ישי,  אליחי  בכאב  כתב  קיומם", 

הקדושה רות פוגל השם יקום דמה.
ָבָלה.  "אני חש בושה וכלימה - למראה דבר ַהְנּ
כתב  השנייה",  בפעם  אותנו,  שרוצחים  ומרגיש 
לבנגרונד-יחזקאל  קים  של  בעלה  יחזקאל,  גיא 
בלילות.  לך  קורא  לא  כבר  הקטן  ''קאי  הי"ד. 
איך  משתגע!  ואני  הזכרונות.  שרידי  התפוגגו 
 - אחת  יד  עשו  עמו  שבני  כשיגדל,  לו,  אסביר 
זולגות  והדמעות  מוסיף  הוא  אימו'',  רוצחי  עם 

מאליהן.
של  המצמררת  זעקתם  את  שמשמיע  גיא, 
את  במילותיו  מבטא  השכולות,  המשפחות 
השררה  רודפי  הרמטכ"לים  שיוצרים  התחושה 
במו ידיהם. "אני רואה את המראות והלב מסרב 
בלהות.  חלום  כמו  להתעורר,  מייחל  להאמין. 
הקווים.  את  שחצו  גנרלים  לעד,  תהיו  ארורים 

וכעת צוהלים עם חבר מרצחים".
המשפחות  זעקת  על  לומר  להם  היה  ומה 
"מעולם  תדעו.  שלא  עדיף  שאלתם?  השכולות 

"

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il

וירוס פוליטי

יעלון וטיבי בהשבעת הכנסת | צילום מסך

במודע ובמכוון, בשל 
אינטרסים צרים ולשם 
השגת מטרות ציניות, 
יאיר לפיד איננו בוחל 

בכל דרך שנראית 
לו לנכון ומאבד את 

הבלמים. הנגיף שבו 
הוא נגוע חמור יותר 

מהקורונה, משום 
שהוא חשוך מרפא. 

לקורונה, כך מעריכים, 
עוד עשויים למצוא 

פתרון כלשהו. לשנאה 
שלו אין תרופה.

חברי הכנסת של מחנה 
'רק לא ביבי' איבדו את 
הבושה. ברמזים עבים 

הם משדרים לציבור 
ללא הרף כביכול מגפת 

הקורונה בישראל היא 
פרי דמיונו המפותח של 

ראש הממשלה בנימין 
נתניהו, המעוניין לחלץ 

עצמו ממשפט. 
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ההורים  עם  המתמיד  בקשר  עשיתי  לא 
השכולים שום שימוש פוליטי, וצר לי לגלות 
עם  פעולה  לשתף  שוב,  בוחרת,  שהמשפחה 
גורמים העושים שימוש ציני ופוליטי בנושא 
הינד  בלא  אמר  השכול",  כמו  כך  כל  כאוב 

עפעף אותו יעלון.
עדינה,  בשפה  השתמש  עוד  יעלון  אם 
השתלחה  אלהרר  קארין  למפלגה  חברתו 
באופן בוטה ובשפה קשה. בראיון לגלי צה"ל 
המשפחות  למחאת  אלהרר  ח"כ  התייחסה 
בני  המוחים,  כי  טענה  היתר  ובין  השכולות, 
"שכירי  מאשר  פחות  לא  הם  המשפחות, 
כשהבינה  בהמשך,  הליכוד".  של  חרב 
"התנצלות",  פרסמה  היא  הגזימה  שהפעם 
לא,  איך  להאשים,  שכחה  לא  בתוכה  גם  אך 
השימוש  תתבלבלו,  שלא  "אבל  נתניהו:  את 
לטובת  השכולות  במשפחות  רה"מ  של 
שגם  מקווה  תועבה.  היא  שלו  הפוליטיקה 

יתנצל בקרוב".
בן  דוד  האלמותית של  להצהרה  בפרפרזה 
האלוף  רבי  של  התנהלותם  למראה  גוריון, 
את  שמסרה  עבריה  אם  כל  תדע  במילואים, 
גורל בניה לידי המפקדים שאינם ראויים לכך.
הקורונה  מגפת  בעקבות  שנוצר  המשבר 

חשפה את פרצופם של פוליטיקאים מסוימים 
ברגע  שלהם  העדיפויות  סדר  את  וגילתה 
האמת. מביש לגלות שנבחרי הציבור של עם 
בנושאים  ומתמקדים  בזוטות  ישראל עסוקים 

שוליים במקום למלא את חובתם הציבורית.
ביבי'  לא  'רק  מחנה  של  הכנסת  חברי 
איבדו את הבושה. ברמזים עבים הם משדרים 
הקורונה  מגפת  כביכול  הרף  ללא  לציבור 
ראש  של  המפותח  דמיונו  פרי  היא  בישראל 
לחלץ  המעוניין  נתניהו,  בנימין  הממשלה 

עצמו ממשפט. 
הדיווחים הקשים שזורמים מסין, התמונות 
התחלואה  נתוני  מאיטליה,  המחרידות 
על  שפשטה  הבהלה  שמזנקים,  והתמותה 
העולם כולו, כולם אינם רלוונטיים מבחינתם. 
לדעתם, הכל פייק. נתניהו מטעה את האזרחים 
במצג שווא ודבריו הם לא כצעקתה. זהו מסר 
הם  אותה  מסוכנת  מתעמולה  כחלק  חמור, 
הכאב  ולמרבה  שעה,  אחר  שעה  מובילים 
אחריהם  שבי  הולכים  אשר  תמימים  ישנם 

ומאמינים לשקריהם.
מלבד החשש המוצדק מכך ששומעי לקחם 
הבריאות  משרד  להנחיות  מלהישמע  יימנעו 
ויעמידו רבים בסכנת חיים, בחישתם בענייני 

השולים שמתגמדים בפני האתגרים הרציניים 
עבודתם  את  טורדת  בפניהם,  ניצבים  שאנו 
של ראש הממשלה ויתר שריו שמקדישים את 
הצד  על  המשבר  את  לפתור  כדי  מרצם  מלא 

הטוב ביותר.
ביקשו  הכל'  לפני  'ישראל  הסיסמא  תחת 
קולות.  ועוד  עוד  לגרוף  לבן'  'כחול  אנשי 
ואזרחיה  המדינה  שמבחינתם  היתה  טענתם 
לכך  הודות  אחר.  דבר  מכל  יותר  חשובים 
בהם  ונתנו  תמימים  מצביעים  אחריהם  נעו 
המבחן,  שעת  כשבאה  כעת,  אימונם.  את 
ותוקעים  המופקרים  כאחרוני  מתנהגים  אלה 

מקלות בגלגלים.
שימו  זה.  בעמוד  המוצגת  בתמונה  הביטו 
במשכן  יחדיו  שהתכנסו  האנשים  לששת  לב 
סיוע  למטרת  איננה  האסיפה  מטרת  הכנסת. 
לגורמים המטפלים במשבר. בראש מעייניהם 
ניצבת השאיפה להדיח את  זו  גורלית  בשעה 

נתניהו ולהכות בליכוד. חדי העין
המפוקפק  לסרטון  ישיר  בהמשך  מגיע  זה 
משרד  הנחיות  פרסום  עם  השבוע,  שפרסם 
הבריאות החדשות למניעת התפשטות הנגיף, 
מספר 2 בכחול לבן יאיר לפיד, בו הוא נשמע 
מודיעה  הממשלה  מדינה  "באיזה  שואל 

לאזרחים שאסור לצאת מהבית?".
הדברים הללו של לפיד ואלה הנוהים אחריו 
בציבור  רחב  בלבול  יוצרים  עיוור,  כעדר 
ומביאים למשבר אמון חריף בהוראות משרד 
לצייר את המשבר שפוקד  הניסיון  הבריאות. 
נתניהו  את  לשרת  שנועד  כאירוע  אותנו 
מגבולות  לחלוטין  חורג  זה  לאסון.  יוביל 
האדומים  הקווים  את  וחוצה  הלגיטימיות 

שקיימים במדינה נורמלית.
אנחנו  היינו  לפיד  של  היעד  קהל  אילו 
מעורער  בטח  "הוא  החרשנו.  הקוראים, 
ביטול.  בתנועת  מפטירים  היינו  בנפשו", 
מאות  בתכלית,  שונה  והמצב  היות  אולם 
שיקול  על  סומכים  בישראל  אדם  בני  אלפי 
דעתו ובועלים בשקיקה את מוצא פיו, הסכנה 

המרחפת עלינו גדלה שבעתיים.
לפיד  של  העשתונות  לאיבוד  נוספת   עדות 
לפני  ימים  כמה  הבא:  בסיפור  לביטוי  באה 
הבחירות, יאיר לפיד הלך  לקושש קולות על 
תושבי  של  בעתירה  ותמך  המשבר,  חשבון 
בדיון  בקורונה.  לטיפול  מרכז  נגד  ראשל"צ 

ראש  וסגן  בקורונה,  נדבק  השופט  בעתירה, 
שירותי בריאות הציבור נאלץ להיכנס לבידוד. 
מפני  שהזהיר  לפיד  אותו  זהו  להזכירכם: 
החלטת אוחנה לנעול את שערי בית המשפט 

בעת הזו וטען כי "הליכוד השתגע".
צרים  אינטרסים  בשל  ובמכוון,  במודע 
ולשם השגת מטרות ציניות, יאיר לפיד איננו 
ומאבד  לנכון  לו  שנראית  דרך  בכל  בוחל 
חמור  נגוע  הוא  שבו  הנגיף  הבלמים.  את 
מרפא.  חשוך  שהוא  משום  מהקורונה,  יותר 
למצוא  עשויים  עוד  מעריכים,  כך  לקורונה, 

פתרון כלשהו. לשנאה שלו אין תרופה.
ללכת  מעוניין  שאינני  מכיוון  זאת,  ובכל 
בלב  אימה  ולזרוע  לפיד  של  בדרכו  חלילה 
שניים  או  אחד  רגע  לעצמנו  ניקח  הקוראים, 
העולם  מבורא  ולבקש  תהילים  פרק  לקורא 

לרחם על עמו ולומר לצרותינו די.

 פיקוח נפש
שמסתובב  מי  יושב.  אנוכי  עמי  בתוך 
להימלט  יכול  לא  אלה  בימים  החרדי  ברחוב 
אינן  הבריאות  משרד  שהנחיות  מהעובדה 
מסוכנת  שאננות  תחושת  כהלכה.  נשמרות 
פוקדת את הציבור שלנו וקיים ביטחון עצמי 

מופרז שאנו נינצל מהמגפה הזו.
אמונתנו בבורא עולם איתנה וחזקה שברוב 
כל  מעלינו  ויסיר  עלינו  יחוס  וחסדיו  רחמיו 
שלנו  הביטחון  ובגלל  זאת,  עם  יחד  מחלה. 
ברורה  הלכתית  חובה  ישנה  בשמים,  ביושב 
יתר על המידה במטרה למנוע אסון  להקפיד 

חלילה.
יהודי שקיים חשש לגביו בנוגע להידבקות 
לרשות  רגליו  את  מוציא  זאת  ולמרות  בנגיף 
הרבים הוא בבחינת חב לאחרינא. מי שבוחר 
יישא  הרשמיים  הגורמים  מהוראות  להתעלם 
תבוא  שלא  צרה  כל  על  מלאה  באחריות 

חלילה. 
זהו גם הזמן להתמלא בחדווה על יופיו של 
שבאה  הצרה  מתוך  דווקא  אשר  ישראל,  עם 
עליו מפגין ערבות האחד לשני. יוזמות הסיוע 
למשפחות המשיאות את ילדיהן בעת הרגישה 
ואשרי  לעצמן  ברכה  לקבוע  ראויות  הזו 

הזוכים לקחת חלק בזה. נוהג בתבונה ובאחריות. נתניהו בישיבת הממשלה דרך המסכים בשיחת וידאו, השבוע |  צילום: חיים צח, לע"מ
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מאת: יחיאל חן

בהשתתפות  הפנים  במשרד  שהסתיימה  בישיבה 
שר הפנים, אריה דרעי, ראשי השלטון המקומי ונציג 
צוות  הקמת  על  דרעי,  השר  הורה  האוצר,  משרד 
משותף למשרד הפנים, משרד האוצר ונציגי השלטון 
המקומיות  לרשויות  סיוע  צעדי  שיבחן  המקומי, 

המתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.
שר הפנים דרעי, הורה לצוות להעמיד את כל הכלים 
לצורך מתן סיוע לרשויות המקומיות וכן לרכז הנחיות 
הסמיך  כן,  כמו  הרשויות.  לכלל  ומחייבות  אחידות 
השר דרעי את הצוות, לאפשר סיוע הדדי בין רשויות 
מקומיות ולחזק את הסולידריות ביניהן, על מנת לספק 

שירותים נאותים ומשותפים לתושביהן בעת הזו.
השר  הנחה  העסקים,  בעלי  על  מקל  כצעד  בנוסף, 
דרעי כי יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות בישראל 
לדחות את הארנונה לבעלי עסקים עד ה-1.5.20. השר 
הצורך  ביטול  את  לבחון  האוצר  מנציגי  ביקש  דרעי 
תשלומי  מדחיית  כתוצאה  פיגורים  ריבית  בתשלומי 
ארנונה ואגרות שונות לבעלי העסקים. לאור הדחייה, 
הצוות שהוקם יבחן מתן סיוע לרשויות מוחלשות ככל 

שיתקלו בבעיה תזרימית בהמשך.
פי חוות דעת של היועץ המשפטי של  מאידך, על 
דרעי  השר  הורה  זמרת,  יהודה  עו"ד  הפנים,  משרד 
לכל ראשי הרשויות כי אין בסמכותם להעניק פטורים 

גורפים והנחות בארנונה.
הרשויות  עובדי  יעבדו  שבה  למתכונת  באשר 

המקומיות, הצהיר השר דרעי כי כל החלטה שתתקבל 
הרשויות  עובדי  על  גם  תחול  המדינה  עובדי  לגבי 

המקומיות.
דרעי וראשי השלטון המקומי קוראים לשר האוצר 
למצוא פתרון מיידי להעברת מענקי איזון חסרים בסך 
150 מיליון שקלים לרשויות במקומיות. הדבר יאפשר 
את המשך מתן השירותים לתושבים, בעיקר בעת הזו.

השר דרעי: "אני קורא בעת הזו לסולידריות בציבור 
וברשויות המקומיות. הנחתי את מנכ"ל משרד הפנים 
מנת  על  לרשותו  העומדים  הכלים  בכל  להשתמש 

לסייע לרשויות בשעת משבר זו".
בישיבה השתתפו מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, 
מרכז  יו"ר  ביבס,  חיים  המקומי,  השלטון  מרכז  יו"ר 
יו"ר  סגן  ביטון,  בני  חג'ג',  שי  האזוריות  המועצות 
על  הממונה  סגן  יוצר,  ואריאל  מקומי  שלטון  מרכז 

התקציבים באוצר.

מאת: חיים רייך

חברי בד"ץ העדה החרדית התכנסו כבר ביום 
הגר"מ  הפוסקים  זקן  של  במעונו  בבוקר  ראשון 
חירום  לדיון  החרדית'  'העדה  ראב"ד  שטרנבוך 
הבריאות  משרד  של  החדשות  התקנות  בעקבות 

בעניין ההתגוננות מנגיף הקורונה.
סיגל  מפרופ'  מכתב  התקבל  הדיון  במהלך 
מטעם  הציבור  בריאות  שירותי  ראש  סדצקי 
החרדית',  'העדה  לרבני   - הבריאות  משרד 

לנקוט  שיש  הפעולות  נחיצות  את  שהסביר 
השתתפו  במפגש  המחלה,  התפשטות  לצמצום 
ובנו חזקי  עסקני הרפואה הבכירים הרב שמעון 
ברוין מביקור חולים 'יד אברהם' המקובלים על 

כל החוגים במגזר.
בד בבד דנו הרבנים על חשיבות לימוד התורה 
שבכוחה וסגולתה לשמש כהגנה מפני התפשטות 
ניתן לבטל  נגיף הקורונה, ועמדו על כך שבלתי 
ניתן  שבלתי  כשם  התורה  לימוד  מוסדות  את 

לבטל את מפעלי וחנויות המזון והאוכל.
לאחר דיון מעמיק שנערך במשך מספר שעות 

הוחלט על ידי הרבנים לפעול להגברת ההיגיינה 
ולחלוקתם  הכיתות  ולצמצום  הלימוד,  בכיתות 
כפי האפשר, תוך כדי ביטול התפילה המשותפת 
לכלל  המשותפים  והמשחקים  המשותף  והאוכל 
לימוד  רק  השארת  על  דגש  ושימת  התלמידים, 
הקודש תוך כדי צמצום כמות התלמידים בכיתות 

ככל הניתן.
הגר"מ שטרנבוך הזכיר בדבריו את אשר נהגו 
בלונדון,  ובקהילתו  בישיבתו  השואה  בשנות 
כאשר המשיכו ללמוד תורה יומם ולילה למרות 
ההפגזות הקשות ולמרות ההרוגים שהיו מידי יום 

ביומו, וסיפר מה ששמע מפי הגה"צ רבי מרדכי 
פגרמנסקי זצ"ל שבגטו קובנה בכל יום השליכו 
ישבו  הנשארים  וכל  ילדים,  אלף  עשרים  למוות 

ולמדו מידי יום ביומו.
עסקנים  ועד  הבד"ץ  חברי  מינו  הדיון  בסיום 
קיום  על  לפקח  המוסדות  מול  בקשר  שיעמדו 
ביקשו  וכן  ההגיינה,  בנושא  הבד"ץ  הוראות 
והשלטונות  הרשויות  ראשי  מול  בקשר  לעמוד 
להביא בפניהם את עמדת העדה החרדית ולנסות 

להגיע להסדר חוקי.

מגפת
הקורונה

העדה החרדית: לצמצם את הלימודים
דייני בית הדין התכנסו לקבלת החלטות בעקבות הוראת משרד הבריאות 

רבני סאטמר בקריאה לחסידים: להקפיד על מאה ברכות

תפילת הקורונה דרעי: נבחן סיוע לרשויות 
המקומיות בעת המשבר

מאת: חיים רייך

מצטרפים  ובעולם  בארץ  סאטמר  בחסידות 
הן  הקורונה,  נגיף  בהתפשטות  העולמי  למאבק 

בהיבט הרוחני והן בהיבט הגשמי.
העולם,  בכל  הקורונה  נגיף  השתוללות  בשל 
החסידות  של  הדין  בית  רבני  יצאו  שבת  בערב 
בקריאה  מסאטמר,  האדמו"ר  כ"ק  בנשיאות 
מיוחדת שכוללת שורת הוראות מחמירות כיצד 
לנהוג בימים אלו, לצד דרכי מניעת התפשטות 

הנגיף.

בראשית קריאתם קובעים רבני הבד"צ את יום 
אלפי  יתאספו  שבו  ותחנונים,  תפילה  ליום  שני 
החסידים בכל בתי המדרש והיכלי הישיבות של 
החסידות ויאמרו את כל ספר התהילים "לזעוק 

אל אבינו שבשמים לבטל את רוע הגזירה".
על  להקפיד  הרבנים  קוראים  השני  בסעיף 
המלך  דוד  שתיקן  כפי  בכוונה,  ברכות'  'מאה 

לעצור את המגפה.
כל  "על  כי,  הרבנים  מורים  השלישי  בסעיף 
הרופאים,  מצוות  לקיים  להזהיר  וביתו  איש 
הבריאים  על  סגולתן  בזה  נזהרים  אם  שכידוע 

מאוד  ונשמרתם  מצוות  ולקיים  יחלו,  שלא 
לשמור  ואחד  אחד  כל  וישתדל  לנפשותיכם, 
בין  והן כשבאים  נקיות הן ביחידות  זהירות  על 

הציבור בבתי המדרש".
עוד מצווים, כי "אלו האנשים היודעים שאינם 
עליהם  מיחש,  איזה  להם  יש  או  הבריאות  בקו 
הן  הבריות  בין  מלבוא  למנוע  האחריות  רובץ 
במקווה והן בבתי המדרש דקהילתנו, שלא יזיקו 

ולא יחלו אחרים ח"ו".
להנחיות  לציית  הרבנים  קוראים  בקריאתם 
הממשל בארה"ב, שאסר התקהלויות המוניות: 

מטעם  להוראות  יצייתו  המדרש  בתי  "בכל 
הממשלה שלא יתאספו ציבור גדול ברבים, כדי 
ח"ו  יש  באם  אחרים  לאנשים  נזק  ייגרם  שלא 

לאחד איזה שייכות למחלה".
החסידים,  מציבור  הרבנים  מבקשים  לסיום 
"שלא יעברו בביהמ"ד הגדול )במרכז החסידות 
לכ"ק  טבא  ברכת שבתא  לברך  בויליאמסבורג( 
מודיעים,  הם  זאת  עם  יחד  שליט"א".  רבינו 
יחולקו  לא  האדמו"ר  של  הטהור  בשלחנו  כי 
אחרת  להוראה  עד  זאת  כל  לחסידים,  'שיריים' 

בעניין.

מאת: מנדי קליין

אגרת  פירסם  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
חובת  אודות  הרחב  לציבור  מיוחדת 
כל  נדרש  שבהם  אלו  בימים  ההשתדלות 

אחד אחד להיזהר ולהישמר על נפשו.
באגרת נכתב: "בימים אלו שלצערנו הרב 
רבים נמצאים בהסגר בגלל וירוס הקורונה 
העולם.  ברחבי  הפילה  חללים  רבים  אשר 
שבשמים,  אבינו  אל  לשוב  עלינו  שומה 
לשוב  עליו  מה  על  נפשו  מרת  יודע  ולב 

ולהתחזק בשעה קשה זו.
כל  של  ההשתדלות  מחובת  כן,  "כמו 
אחד ואחד גדולים וקטנים, לציית להוראות 
רשויות הבריאות המתפרסמות ומתעדכנות 
לזלזל  לא  וחס  וחלילה  התקשורת,  בכלי 
על המתרחש  ובפרט כאשר שומעים  בכך. 
ליצלן.  רחמנא  העולם  ברחבי  אלו  בימים 
מזה  כתובות  הללו  מההנחיות  חלק  והנה, 
הדורות,  ומאורי  גדולי  בספרי  רבות  שנים 
וכפי שכותב הגאון מרן רבינו חיים פאלאג'י 
רבים  עניינים  גורנה  זיע"א, שקיבץ כעמיר 
)פרק  וחיים  רפואה  בספרו  המגיפה  על 
זהיר  הוי  נד(:  אות  )שם  לשונו  וזו  ה(, 
להרחיק עצמך ממי שהוא ניגף וממלבושיו 
ומשכונתו. ועוד כתב )שם באות ס(: וקודם 

צאתך מביתך תרחץ פניך וידיך בחומץ עם 
מי וורדים וכו'. ע"ש. ולכן יש להיזהר בכך.
אחד  כל  על  קדושה  חובה  כן,  "כמו   
ולומר  הציבור,  בצרת  עצמו  לשתף  ואחד 
לאחר תפלת העמידה את נוסח אבינו מלכנו 
ימי  לעשרת  הקשורים  הקטעים  )מלבד 
תשובה בלבד(, ולכוון בכך ובפרט באומרו: 
וכבר  מנחלתך".  מגפה  מנע  מלכנו  "אבינו 
בפתיחת  לומר  שיש  תפלה  נוסח  פרסמנו 
והן  וחמישי.  שני  ובימי  ביום שבת  ההיכל 
ויחיש  רבים.  תפלת  ימאס  לא  כביר  אל 
לגאלנו גאולת עולם. ויקיים בנו דברי חז"ל 
)ר"ה יא ע"א; זוה"ק פרשת משפטים רעיא 
מהימנא דף קכ ע"א(: "בניסן נגאלו ובניסן 
מארץ  צאתנו  וכימי  להיגאל".  עתידין 
מצרים יראנו נפלאות. ה' עוז לעמו יתן ה' 

יברך את עמו בשלום.

הרבנים קוראים לציית להנחיות הממשל בארה"ב: "אלו האנשים היודעים שאינם בקו הבריאות או יש להם איזה מיחש, עליהם רובץ האחריות למנוע מלבוא בין הבריות"

שר הפנים: "יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות בישראל לדחות את הארנונה לבעלי עסקים"

 שר הפנים אריה דרעי עם רה"מ נתניהו 
 הראשל"צ הגר"י יוסף 

כ"ב אדר תש"פ 141418/3/20 בני ברק

מאת: יחיאל חן

בהשתתפות  הפנים  במשרד  שהסתיימה  בישיבה 
שר הפנים, אריה דרעי, ראשי השלטון המקומי ונציג 
צוות  הקמת  על  דרעי,  השר  הורה  האוצר,  משרד 
משותף למשרד הפנים, משרד האוצר ונציגי השלטון 
המקומיות  לרשויות  סיוע  צעדי  שיבחן  המקומי, 

המתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.
שר הפנים דרעי, הורה לצוות להעמיד את כל הכלים 
לצורך מתן סיוע לרשויות המקומיות וכן לרכז הנחיות 
הסמיך  כן,  כמו  הרשויות.  לכלל  ומחייבות  אחידות 
השר דרעי את הצוות, לאפשר סיוע הדדי בין רשויות 
מקומיות ולחזק את הסולידריות ביניהן, על מנת לספק 

שירותים נאותים ומשותפים לתושביהן בעת הזו.
השר  הנחה  העסקים,  בעלי  על  מקל  כצעד  בנוסף, 
דרעי כי יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות בישראל 
לדחות את הארנונה לבעלי עסקים עד ה-1.5.20. השר 
הצורך  ביטול  את  לבחון  האוצר  מנציגי  ביקש  דרעי 
תשלומי  מדחיית  כתוצאה  פיגורים  ריבית  בתשלומי 
ארנונה ואגרות שונות לבעלי העסקים. לאור הדחייה, 
הצוות שהוקם יבחן מתן סיוע לרשויות מוחלשות ככל 

שיתקלו בבעיה תזרימית בהמשך.
פי חוות דעת של היועץ המשפטי של  מאידך, על 
דרעי  השר  הורה  זמרת,  יהודה  עו"ד  הפנים,  משרד 
לכל ראשי הרשויות כי אין בסמכותם להעניק פטורים 

גורפים והנחות בארנונה.
הרשויות  עובדי  יעבדו  שבה  למתכונת  באשר 

המקומיות, הצהיר השר דרעי כי כל החלטה שתתקבל 
הרשויות  עובדי  על  גם  תחול  המדינה  עובדי  לגבי 

המקומיות.
דרעי וראשי השלטון המקומי קוראים לשר האוצר 
למצוא פתרון מיידי להעברת מענקי איזון חסרים בסך 
150 מיליון שקלים לרשויות במקומיות. הדבר יאפשר 
את המשך מתן השירותים לתושבים, בעיקר בעת הזו.

השר דרעי: "אני קורא בעת הזו לסולידריות בציבור 
וברשויות המקומיות. הנחתי את מנכ"ל משרד הפנים 
מנת  על  לרשותו  העומדים  הכלים  בכל  להשתמש 

לסייע לרשויות בשעת משבר זו".
בישיבה השתתפו מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, 
מרכז  יו"ר  ביבס,  חיים  המקומי,  השלטון  מרכז  יו"ר 
יו"ר  סגן  ביטון,  בני  חג'ג',  שי  האזוריות  המועצות 
על  הממונה  סגן  יוצר,  ואריאל  מקומי  שלטון  מרכז 

התקציבים באוצר.

מאת: חיים רייך

חברי בד"ץ העדה החרדית התכנסו כבר ביום 
הגר"מ  הפוסקים  זקן  של  במעונו  בבוקר  ראשון 
חירום  לדיון  החרדית'  'העדה  ראב"ד  שטרנבוך 
הבריאות  משרד  של  החדשות  התקנות  בעקבות 

בעניין ההתגוננות מנגיף הקורונה.
סיגל  מפרופ'  מכתב  התקבל  הדיון  במהלך 
מטעם  הציבור  בריאות  שירותי  ראש  סדצקי 
החרדית',  'העדה  לרבני   - הבריאות  משרד 

לנקוט  שיש  הפעולות  נחיצות  את  שהסביר 
השתתפו  במפגש  המחלה,  התפשטות  לצמצום 
ובנו חזקי  עסקני הרפואה הבכירים הרב שמעון 
ברוין מביקור חולים 'יד אברהם' המקובלים על 

כל החוגים במגזר.
בד בבד דנו הרבנים על חשיבות לימוד התורה 
שבכוחה וסגולתה לשמש כהגנה מפני התפשטות 
ניתן לבטל  נגיף הקורונה, ועמדו על כך שבלתי 
ניתן  שבלתי  כשם  התורה  לימוד  מוסדות  את 

לבטל את מפעלי וחנויות המזון והאוכל.
לאחר דיון מעמיק שנערך במשך מספר שעות 

הוחלט על ידי הרבנים לפעול להגברת ההיגיינה 
ולחלוקתם  הכיתות  ולצמצום  הלימוד,  בכיתות 
כפי האפשר, תוך כדי ביטול התפילה המשותפת 
לכלל  המשותפים  והמשחקים  המשותף  והאוכל 
לימוד  רק  השארת  על  דגש  ושימת  התלמידים, 
הקודש תוך כדי צמצום כמות התלמידים בכיתות 

ככל הניתן.
הגר"מ שטרנבוך הזכיר בדבריו את אשר נהגו 
בלונדון,  ובקהילתו  בישיבתו  השואה  בשנות 
כאשר המשיכו ללמוד תורה יומם ולילה למרות 
ההפגזות הקשות ולמרות ההרוגים שהיו מידי יום 

ביומו, וסיפר מה ששמע מפי הגה"צ רבי מרדכי 
פגרמנסקי זצ"ל שבגטו קובנה בכל יום השליכו 
ישבו  הנשארים  וכל  ילדים,  אלף  עשרים  למוות 

ולמדו מידי יום ביומו.
עסקנים  ועד  הבד"ץ  חברי  מינו  הדיון  בסיום 
קיום  על  לפקח  המוסדות  מול  בקשר  שיעמדו 
ביקשו  וכן  ההגיינה,  בנושא  הבד"ץ  הוראות 
והשלטונות  הרשויות  ראשי  מול  בקשר  לעמוד 
להביא בפניהם את עמדת העדה החרדית ולנסות 

להגיע להסדר חוקי.

מגפת
הקורונה

העדה החרדית: לצמצם את הלימודים
דייני בית הדין התכנסו לקבלת החלטות בעקבות הוראת משרד הבריאות 

רבני סאטמר בקריאה לחסידים: להקפיד על מאה ברכות

תפילת הקורונה דרעי: נבחן סיוע לרשויות 
המקומיות בעת המשבר

מאת: חיים רייך

מצטרפים  ובעולם  בארץ  סאטמר  בחסידות 
הן  הקורונה,  נגיף  בהתפשטות  העולמי  למאבק 

בהיבט הרוחני והן בהיבט הגשמי.
העולם,  בכל  הקורונה  נגיף  השתוללות  בשל 
החסידות  של  הדין  בית  רבני  יצאו  שבת  בערב 
בקריאה  מסאטמר,  האדמו"ר  כ"ק  בנשיאות 
מיוחדת שכוללת שורת הוראות מחמירות כיצד 
לנהוג בימים אלו, לצד דרכי מניעת התפשטות 

הנגיף.

בראשית קריאתם קובעים רבני הבד"צ את יום 
אלפי  יתאספו  שבו  ותחנונים,  תפילה  ליום  שני 
החסידים בכל בתי המדרש והיכלי הישיבות של 
החסידות ויאמרו את כל ספר התהילים "לזעוק 

אל אבינו שבשמים לבטל את רוע הגזירה".
על  להקפיד  הרבנים  קוראים  השני  בסעיף 
המלך  דוד  שתיקן  כפי  בכוונה,  ברכות'  'מאה 

לעצור את המגפה.
כל  "על  כי,  הרבנים  מורים  השלישי  בסעיף 
הרופאים,  מצוות  לקיים  להזהיר  וביתו  איש 
הבריאים  על  סגולתן  בזה  נזהרים  אם  שכידוע 

מאוד  ונשמרתם  מצוות  ולקיים  יחלו,  שלא 
לשמור  ואחד  אחד  כל  וישתדל  לנפשותיכם, 
בין  והן כשבאים  נקיות הן ביחידות  זהירות  על 

הציבור בבתי המדרש".
עוד מצווים, כי "אלו האנשים היודעים שאינם 
עליהם  מיחש,  איזה  להם  יש  או  הבריאות  בקו 
הן  הבריות  בין  מלבוא  למנוע  האחריות  רובץ 
במקווה והן בבתי המדרש דקהילתנו, שלא יזיקו 

ולא יחלו אחרים ח"ו".
להנחיות  לציית  הרבנים  קוראים  בקריאתם 
הממשל בארה"ב, שאסר התקהלויות המוניות: 

מטעם  להוראות  יצייתו  המדרש  בתי  "בכל 
הממשלה שלא יתאספו ציבור גדול ברבים, כדי 
ח"ו  יש  באם  אחרים  לאנשים  נזק  ייגרם  שלא 

לאחד איזה שייכות למחלה".
החסידים,  מציבור  הרבנים  מבקשים  לסיום 
"שלא יעברו בביהמ"ד הגדול )במרכז החסידות 
לכ"ק  טבא  ברכת שבתא  לברך  בויליאמסבורג( 
מודיעים,  הם  זאת  עם  יחד  שליט"א".  רבינו 
יחולקו  לא  האדמו"ר  של  הטהור  בשלחנו  כי 
אחרת  להוראה  עד  זאת  כל  לחסידים,  'שיריים' 

בעניין.

מאת: מנדי קליין

אגרת  פירסם  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
חובת  אודות  הרחב  לציבור  מיוחדת 
כל  נדרש  שבהם  אלו  בימים  ההשתדלות 

אחד אחד להיזהר ולהישמר על נפשו.
באגרת נכתב: "בימים אלו שלצערנו הרב 
רבים נמצאים בהסגר בגלל וירוס הקורונה 
העולם.  ברחבי  הפילה  חללים  רבים  אשר 
שבשמים,  אבינו  אל  לשוב  עלינו  שומה 
לשוב  עליו  מה  על  נפשו  מרת  יודע  ולב 

ולהתחזק בשעה קשה זו.
כל  של  ההשתדלות  מחובת  כן,  "כמו 
אחד ואחד גדולים וקטנים, לציית להוראות 
רשויות הבריאות המתפרסמות ומתעדכנות 
לזלזל  לא  וחס  וחלילה  התקשורת,  בכלי 
על המתרחש  ובפרט כאשר שומעים  בכך. 
ליצלן.  רחמנא  העולם  ברחבי  אלו  בימים 
מזה  כתובות  הללו  מההנחיות  חלק  והנה, 
הדורות,  ומאורי  גדולי  בספרי  רבות  שנים 
וכפי שכותב הגאון מרן רבינו חיים פאלאג'י 
רבים  עניינים  גורנה  זיע"א, שקיבץ כעמיר 
)פרק  וחיים  רפואה  בספרו  המגיפה  על 
זהיר  הוי  נד(:  אות  )שם  לשונו  וזו  ה(, 
להרחיק עצמך ממי שהוא ניגף וממלבושיו 
ומשכונתו. ועוד כתב )שם באות ס(: וקודם 

צאתך מביתך תרחץ פניך וידיך בחומץ עם 
מי וורדים וכו'. ע"ש. ולכן יש להיזהר בכך.

אחד  כל  על  קדושה  חובה  כן,  "כמו   
ולומר  הציבור,  בצרת  עצמו  לשתף  ואחד 
לאחר תפלת העמידה את נוסח אבינו מלכנו 
ימי  לעשרת  הקשורים  הקטעים  )מלבד 
תשובה בלבד(, ולכוון בכך ובפרט באומרו: 
וכבר  מנחלתך".  מגפה  מנע  מלכנו  "אבינו 
בפתיחת  לומר  שיש  תפלה  נוסח  פרסמנו 
והן  וחמישי.  שני  ובימי  ביום שבת  ההיכל 
ויחיש  רבים.  תפלת  ימאס  לא  כביר  אל 
לגאלנו גאולת עולם. ויקיים בנו דברי חז"ל 
)ר"ה יא ע"א; זוה"ק פרשת משפטים רעיא 
מהימנא דף קכ ע"א(: "בניסן נגאלו ובניסן 
מארץ  צאתנו  וכימי  להיגאל".  עתידין 
מצרים יראנו נפלאות. ה' עוז לעמו יתן ה' 

יברך את עמו בשלום.

הרבנים קוראים לציית להנחיות הממשל בארה"ב: "אלו האנשים היודעים שאינם בקו הבריאות או יש להם איזה מיחש, עליהם רובץ האחריות למנוע מלבוא בין הבריות"

שר הפנים: "יש לאפשר לכלל הרשויות המקומיות בישראל לדחות את הארנונה לבעלי עסקים"

 שר הפנים אריה דרעי עם רה"מ נתניהו 
 הראשל"צ הגר"י יוסף 
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יותר  'שמחות'  בהלוויות  צפו  כבר  ישראל  במדינת  הטקסים  חובבי 
מטקס השבעת חברי הכנסת שנערך בצהרי יום שני, בזוגות ובשלשות 
ומפגינים חוש הומור  יד  נמנעים מלחיצות  הסתננו הח"כים למליאה, 
בינוני, כשהשילובים האקראיים )לפי סדר הא"ב( יוצרים גם קוריוזים 

לא מעטים, כמו יעלון וטיבי שהצהירו אמונים יחד.
ברקע, הפלונטר הפוליטי רק העמיק, כשח"כ והרמטכ"ל בדימוס בני 
גנץ אמנם זוכה במנדט הנכסף להרכבת הממשלה מידי נשיא המדינה, 
כולל   – כנסת  חברי  ואחת  שישים  של  המלצתם  את  שקיבל  לאחר 
נותר  הוא  אך  יחד,  גם  ביתנו'  ו'ישראל  במלואה  המשותפת  הרשימה 

בידיו, לפחות לעת עתה, ככלי חסר שימוש. 
הנדל  של  והצהרתם  השמאל  ממחנה  לוי  אורלי  של  עריקתה  עם 
והאוזר כי לא ירימו את ידם בעד ממשלת מיעוט שנשענת על הרשימה 
המשותפת, נקבר למעשה כל סיכוי להקמת ממשלה שכזו, ומאחר וגוש 
הימין-חרדים יציב ומגובש היטב ואף אחד מרכיביו לא יחבור לכחול 
לבן, נדמה כי הברירה היחידה שעומדת בפני גנץ היא ממשלת אחדות, 
במתכונת מצומצמת של תקופת חירום או במתכונת נרחבת של ממשלת 

אחדות מלאה לארבע שנים.
מנגד, גם נתניהו אינו יכול לשקוט על שמריו, למרות דחיית פתיחת 
גזירות  על  לאומה  המבשרות  היומיות  הופעותיו  בחודשיים.  משפטו 
הליכה  אבל  פנימיים,  עומק  בסקרי  עמו  מטיבות  אמנם  הקורונה 
לבחירות נוספות עשויה להתגלות כבומרנג – אם וכאשר תעמיק אחיזת 
הקורונה בישראל. נתניהו גם יודע כי אם יצטייר כמי שמטרפד הקמת 
ממשלת אחדות, עשויים האוזר והנדל – שאינם מחסידיו המובהקים, 
בלשון המעטה – להודיע כי הם מתפטרים מהכנסת בשל מצפונם, או 
אז לא יהססו מחליפיהם ברשימת כחול לבן לתמוך בממשלת המיעוט. 
די בכך שאחד מהם יעשה זאת, כדי לאפשר לטיבי וליברמן להצביע 

יחד על פינוי רוה"מ ממעונו בבלפור.
במצב זה, כשחרב הכישלון מונפת על גבי שניהם, התכנסו נתניהו 
וגנץ בבית הנשיא ביום ראשון בערב, לפגישה מאולצת אחרי סוף שבוע 
של הפרחת סיסמאות והאשמות משני הצדדים. הנשיא ריבלין הושיב 
את הצמד כמעט בכוח לשיחה שהוגדרה 'טובה' )בז'רגון הפוליטי יש 
רק תרגום אחד אפשרי להגדרה כזו, על דרך סגי נהור(, ואשר הובילה 

יום לאחר מכן לפגישה בין צוותי המו"מ של שני הצדדים.

באדיבות הקורונה

הבעיה האמיתית הניצבת בבסיסו של מו"מ שכזה, היא חוסר האמון 
בין השניים. בכחול לבן משוכנעים שנתניהו מחפש את הדרך להעביר 
את הזמן בנחת, לבזבז לגנץ את עשרים ושמונת ימי הרכבת הממשלה 
שקיבל )פלוס תוספת בונוס אפשרית של שבועיים(, לגרום לו לאבד את 

המנדט ובכך להיחלש במו"מ מול גוש הימין.
לפיכך, מפעילים שם את שיטת המקל והגזר, ותוך כדי ניהול שיחות 
המו"מ, מקדמים במקביל הליך אישי כפול – חלקו האחד, קידום חוק 
שיאסור להטיל את הרכבת הממשלה על מי שהוגש נגדו כתב אישום, 
חוק פרסונלי אישי נגד נתניהו, והחלק השני, דרישה לעריכת הצבעה 

על החלפתו של יו"ר הכנסת, יולי יואל אדלשטיין.
משלהם,  אמון  בחוסר  ומגיבים  ההתנהלות  על  זועמים  בליכוד 
נתניהו דרש מגנץ בפגישתם בבית הנשיא לעצור לאלתר את המהלכים 
האישיים, כסימן של רצינות להתחממות היחסים בין הצדדים לקראת 
הקמת ממשלת אחדות, את התשובה הוא קיבל בבוקר שלאחר מכן, עם 

הנחת הצעת החוק שתמנע מריבלין להטיל עליו את הרכבת הממשלה.
אדלשטיין, שהממלכתיות שהוא מקפיד לשדר מסתירה לפעמים את 
עובדת היותו פוליטיקאי קשוח ומשופשף, כזה שזכה במקום הראשון 
בפריימריז הליכודי העקוב מדם, לא מתכוון ללכת כצאן לטבח, וכבר 
זהות מחליפו. קשה לדעת כמה  דחה את הדרישה לערוך הצבעה על 
יו"ר  מינוי  היו"ר להיאחז בכיסאו, כשאמנם החוק הדורש  יצליח  זמן 
חדש מקביל את ביצוע ההליך להרכבת ממשלה ותומך בטענותיו של 
אדלשטיין, אך מערכת המשפט נוטה כידוע לפרש את החוק בדרכים 
לבן  בכחול  יעתרו  אם  גבוהה,  בסבירות  ולפיכך,  לה,  רק  המובנות 

לבג"ץ - גם יקבלו שם את הסעד המבוקש להדחתו. 
וכחול  נתניהו,  של  מכובעו  השפנים  שאזלו  היה  כשנדמה  גם  אבל 
כוח  לעזרתו  נחלץ  חיסול ממוקד,  ובאדלשטיין  בו  לבצע  תצליח  לבן 
שלושה  כי  נחשף  שני  יום  של  בערבו  הקורונה.  נגיף  בדמות  עליון 
חברי כנסת חשודים בהידבקות וזקוקים להיכנס לבידוד של שבועיים, 
שניים משורות כחול לבן ואחד מהליכוד. המשמעות אינה רק צמצום 
פער האצבעות בין הגושים בקול בודד, אלא הפנמה עמוקה של שני 
חוק  של  העלאתו  הנגיף.  לחסדי  נתונים  הם  ואילך  שמעתה  הצדדים, 
כלשהו, עשויה להגיע למצב המוזר בו בקריאה אחת ישיג גוש הימין 
בשל  והכל  עליו,  יגבר  השמאל  השנייה  ובקריאה  הנדרש,  הרוב  את 

מסלול הידבקות אקראי ובלתי ניתן לשליטה.

ברירת מחדל

מאחר והאפשרות לקיים בחירות בעתיד הנראה לעין נראית רחוקה 
הצדדים  שני  של  היחידה  הברירה  דבר  של  בסופו  כי  נדמה  מתמיד, 
כמה  מנתחים  הפוליטית  כשבמערכת  אחדות,  ממשלת  הרכבת  תהיה 
מבנים אפשריים, בהינתן הכללים הבאים: האחד, הרשימה המשותפת 
לא תצטרף בשום מצב לממשלה שכזו, גם לא באופן חלקי. אמנם גנץ 
ניסה בסוף השבוע שעבר לכרוך את כניסתו לממשלת חירום בצירופם 
של יזבק ועודה אף הם כתנאי מקדים, אך הליכוד הגיב מיד בשלילה 
“גנץ,  את  מזמין  הוא  כי  הבהיר  במוצ"ש  בנאומו  וראה"מ  מוחלטת, 

חרב חדה

אבי גרינצייג / על סדר היום

תמרור אזהרה זועק. היישוב החרדי אחוז הקורונה

כמו תמיד, גדולי ישראל 
מקבלים את ההחלטה 

הטובה והמדויקת ביותר. 
חרף האיומים בקנסות 

ופתיחת תיקים פליליים 
למנהלי מוסדות, נמצא 
פתרון קסם שמאפשר 

לישיבות ולתלמודי 
התורה להמשיך ולהחזיק 

את העולם בתורתם, גם 
אם בקבוצות קטנות יותר 

ובהליך מורכב במעט. 
וראו זה פלא, גם משרד 

הבריאות הנוקשה השכיל 
להבין שביטול תורה 

שקול אצלנו ל'שירותי 
החירום' שנותרו לתפקד 

כסדרם, ולכל הפחות 
נידון כמקומות העבודה
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מודגשת  השמטה  תוך  חירום,  לממשלת  לחבור  ופרץ"  ליברמן 
של נציגי המשותפת.

למרות  ייפרד,  לא  הימין-חרדים  גוש  כי  קובע  השני  הכלל 
יוזמתו של איווט ליברמן לקרוא להקמת ממשלת חירום של שתי 
המפלגות הגדולות בלבד – תוך שהוא מבטיח לתמוך בממשלה 
כזו מבחוץ, הרי שמפלגת הליכוד ניצבת כגוש אחד עם ימינה, 
לטובת  ייפרם  שלא  ומוחלט,  גורדי  בקשר  התורה  ויהדות  ש"ס 

שותפות זמנית שכזו.
המבנה האפשרי הראשון כולל 105 חברי כנסת, לאמור, הכנסת 
כולה למעט חברי הרשימה המשותפת. המבנה השני דומה אך 
לא  שליברמן  בהינתן  כנסת,  חברי   98 כולל  והוא  במעט,  שונה 
יישאר  והוא  בקואליציה,  ונתניהו  החרדים  עם  לשבת  יסכים 
באופוזיציה לצד ידידיו החדשים מהרשימה המשותפת. בתסריט 
השלישי, המועדף על נתניהו, מתפרקת גם כחול לבן לרכיביה, 

ולצד ליברמן נותרים בחוץ גם אנשי יש עתיד וחלק מתל"ם.
ויש גם את התסריט הדמיוני, שכרגע לא נראה באופק, לפיו 
לממשלה  ראשון  לחבור  'אמיצה'  החלטה  מקבל  פרץ  עמיר 
האצבעות  ואחת  שישים  את  לו  ולהעניק  נתניהו  בראשות 
המיוחלות להקמת ממשלת חירום ימנית-לאומית. ותיקי מפלגת 
את  לבצע  פרץ  על  לוחצים  רמון,  כחיים  אישים  בהם  העבודה, 
הצעד, תוך הבנה פשוטה שרק כך יוכל למקסם הישגים פוליטיים 
ולקבל כמעט כל תיק ותפקיד שיחפוץ בו, אך לעת עתה נדמה 
נמנע  והוא  בתוקף,  עודנה  העבודה  יו"ר  של  השפם  ששבועת 

מלעשות זאת, לפחות כל עוד המנדט נמצא בידיו של בני גנץ.

שירותי החירום שלנו

בתחילת השבוע קמה 'סערה' בתקשורת הישראלית, הוראתו 
של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לישיבות ולתלמודי התורה 
להמשיך בלימודיהם חרף המצב - הותקפה על ידי פוליטיקאים 
ופרופסורים שוב ושוב, וגם בתוכנו היו מי שקמו בטענות שונות 
המגפה  למשמעות  מודע  אינו  הדור  מנהיג  כביכול  ומשונות, 

ולעוצמת השפעתה.
ישראל  גדולי  תמיד,  כמו  כי  והתברר  חלפה  בלבד  יממה 
ביותר. חרף האיומים  והמדויקת  מקבלים את ההחלטה הטובה 

נמצא פתרון  פליליים למנהלי מוסדות,  תיקים  ופתיחת  בקנסות 
קסם שמאפשר לישיבות ולתלמודי התורה להמשיך ולהחזיק את 
מורכב  ובהליך  יותר  קטנות  בקבוצות  אם  גם  בתורתם,  העולם 
במעט. וראו זה פלא, גם משרד הבריאות הנוקשה השכיל להבין 
לתפקד  שנותרו  החירום'  ל'שירותי  אצלנו  תורה שקול  שביטול 
כסדרם, ולכל הפחות נידון כמקומות העבודה שהמשיכו לפעול 

בקבוצות קטנות יותר ותוך הקפדה על כללי זהירות.
למרבה הבושה, נחשפו דווקא תיעודים מלוחמי צה"ל ומאזורי 
בילוי, והתברר כי במגזר הכללי יש מי שרואה בהנחיות משרד 
אותם  כל  ונאלמו  נעלמו  'במפתיע',  גרידא.  המלצות  הבריאות 
מבקרי הציבור החרדי, שאך יממה קודם לכן הובילו מסע הסתה 

ושיסוי נגד מגזר שלם ומנהיגיו.
וחובה להדגיש – הנחיות משרד  נכתב, ראוי  זה  ואחרי שכל 
חיים  מצילי  כללים  אלא  בעלמא,  מנחים  קווים  אינם  הבריאות 
שתהא  ככל  קדושה   – מטרה  לכל  המונית,  התכנסות  כפשוטו. 
בימים אלו חתונה עם  נפש לכל דבר. מי שעורך  פיקוח  – היא 
עשרות משתתפים, מן הראוי שייערך חלילה גם למסע ההלוויה 
מצווה  שליחות  גם   – היזקא  דשכיח  ובמקום  מהם,  חלק  של 

עשויה שלא להספיק.
מתושביו  מרבע  שיותר  החרדי  היישוב  סטון,  טלז  מקרה 
תמרור  להוות  אמור  חולים,  נמצאו  מהם  וכמה  לבידוד  הוכנסו 
אזהרה בפני כולנו. נגיף הקורונה אינו משחק, הוא אינו מבדיל 
בין חרדי לשאינו כזה, בין בעל זקן לגלוי ראש, והזלזול הנראה 
במחוזותינו עשוי להוביל לאסון של ממש. אנא, שמרו על חייכם 
ועל חיי קרובי משפחתכם, הימנעו מהתקהלויות, הימנעו ממגע 
לצאת  לא  השתדלו  וחיטוין,  הידיים  שטיפת  על  הקפידו  פיזי, 

מהבית שלא לצורך והרבו בתפילה. אולי יחוס אולי ירחם.
 - מהמגיפה  יצמח  חיובי  אחד  דבר  אולי  שוליים,  בהערת 
בדמות עריכתן של חתונות מצומצמות וחסכוניות. כפי שמתברר, 
השמחה אינה פחותה, הזוג נישא כדת משה וישראל, והחיסכון 

הכלכלי דרסטי.

בעיה אזרחית

ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  התנהלותם  בעוד 

שהתקשורת  הרי  בעולם,  לשבחים  זוכה  ליצמן  יעקב  הבריאות 
הישראלית מוטת הפוזיציה, תחפש תמיד את השלילי. כך, נשמעו 
בשבועיים  ואבסורדיות  ניגודיות  טענות  בדיוק  אישים  מאותם 

האחרונים.
ונתניהו  ממש  של  משבר  אינו  הקורונה  כי  נטען  תחילה 
בהמשך,  המנע,  בצעדי  ומגזים  הפוליטיים  לצרכיו  אותו  ממנף 
כשעשרות  ושכנותיה,  באיטליה  המגיפה  ממדי  כשהתבררו 
גבולותיהן,  את  וסגרו  לאומי  חירום  מצב  על  הכריזו  מדינות 
מיום  זינק  ומספר החולים  זו  בזו אחר  קרסו  כשבורסות העולם 

ליום, התחלפו הטענות.
טענות  הקורסת,  הבריאות  מערכת  פזמון  שוב  נשמע  כעת, 
של  מספיקה  לא  כמות  ביצוע  ועל  והיערכות  מוכנות  חוסר  על 
בדיקות לגילוי הקורונה. הרשו לי לנחש כי גם אם יקרה הבלתי 
לכל  השמאל  ידרוש  פגע,  ללא  ישראל  על  יחלוף  והנגיף  צפוי 
הפחות הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתשחיר את התנהלותה 

של ממשלת ישראל.
תרחיש  חלילה  יקרה  אם  גם  כי  ולומר,  לעמוד  צריך  וכאן 
האימים והמגיפה תכה בישראל בכל עוז, מערכת הבריאות שלנו 
ומנהלת  קיצון  למצבי  גם  ערוכה  היא  בעולם,  מהטובות  היא 
את המשבר באחריות. ממשלת ישראל הייתה הראשונה לנקוט 
ברוב צעדי המניעה האפשריים, ומדינות רבות הלכו בעקבותיה. 
פינות  לעגל  ברשויות,  לזלזל  נוטה  הישראלי  האזרח  לצערה, 

ולקחת סיכונים.
חובבי הדמוקרטיה ואבירי זכויות האדם נזעקו השבוע ותקפו 
טכנולוגיים  באמצעים  להיעזר  הממשלה  ראש  של  הנחייתו  את 
מעקב  אמצעי  הפעלת   – מדוברת  בעברית  בקורונה,  להיאבק 
לזהות  כדי  נוספים,  וכלים  הסלולר  מכשירי  על  אלקטרוניים 
עבריינים המפרים את כללי הבידוד. למרבה הצער, אין אפשרות 
בלי  ישראל,  אזרחי  כלל  של  בריאותם  את  להבטיח  אחרת 

להשתמש ולהפעיל את האמצעים החריגים הללו.
לבלימת  שהוביל  אסייתי  המזרח  המודל  את  כשמציינים 
המגיפה בטייוואן, סינגפור ואפילו בדרום קוריאה, אין מדובר רק 
בעריכת בדיקות המוניות ובידוד החולים, אלא בראש ובראשונה 
וננהג בשום שכל,  ציבור למופת  נהיה  אזרחית. הבה  במשמעת 

באחריות ובזהירות. פיקוח נפש דוחה הכל.

פגישה 'טובה' ומאולצת. נתניהו וגנץ בבית הנשיא |צילום: קובי גדעון, לע"מ

מקרה טלז סטון, היישוב 
החרדי שיותר מרבע 
מתושביו הוכנסו לבידוד 
וכמה מהם נמצאו חולים, 
אמור להוות תמרור אזהרה 
בפני כולנו. נגיף הקורונה 
אינו משחק, הוא אינו מבדיל 
בין חרדי לשאינו כזה, בין 
בעל זקן לגלוי ראש, והזלזול 
הנראה במחוזותינו עשוי 
להוביל לאסון של ממש. 
אנא, שמרו על חייכם ועל 
חיי קרובי משפחתכם, 
הימנעו מהתקהלויות, 
הימנעו ממגע פיזי, הקפידו 
על שטיפת הידיים וחיטוין, 
השתדלו לא לצאת מהבית 
שלא לצורך והרבו בתפילה. 
אולי יחוס אולי ירחם
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 הרה"ג ראובן אלבז                    
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

“סמוך לימות המשיח דבר גדול 
בא לעולם והרשעים כלים"

ּוַבּיֹום  ְמָלאכָה  ּתֵָעׂשֶה  יִָמים  ׁשֵׁשֶת 
ׁשַָּבתֹון  ׁשַַּבת  קֹדֶׁש  ָלֶכם  יְִהיֶה  ַהּׁשְִביִעי 

ַלה' )לה, ב( 
ביום  המלאכה  שביתת  שמכח  למדנו,  מכאן 
מלאכת  כל  מתברכת  השבת,  ושמירת  השביעי 
הקדוש  הזוהר  שאומר  כפי  המעשה,  ימי  ששת 
ְּדֵביּה  יֹוָמא  )פרשת בשלח ס"ג ב(: "ַמאי ׁשַָּבת? 
נַיְיִחין ׁשְַאר יֹוִמין, וְהּוא ְּכָלָלא ְּדכָל ִאיּנּון ׁשִיתָא 

ַאֲחָרנִין, ּוִמּנֵיּה ִמתְָּבְרכִין"".
בירושלים  התגורר  וחמש שנה  לפני כששים 
עם  ביחד  זהב.  משי  הרב  בשם  חרדי  קבלן 
קבלנים נוספים הוא קנה שטחים בשכונת קטמון 
במטרה לבנות שם דירות. בתקופה זו היה קושי 
להשיג  הצליחו  רב  ובעמל  מלט,  בהשגת  גדול 
את כמות המלט הדרושה. השקים הונחו באתר 
יום   - ראשון  יום  של  לבוקרו  והמתינו  הבניה, 

תחילת העבודה. 
ירושלים  תושבי  התעוררו  בבוקר  בשבת 
ליום גשום במיוחד. לא היה צפי לגשם באותו 
עבור  אליו.  התכונן  לא  אחד  אף  וממילא  יום, 
שקי   - במיוחד  גרוע  התזמון  היה  הקבלנים 
שילמו  וגם  להשיג,  התאמצו  כך  שכל  המלט 

עליהם טבין ותקילין, יהרסו כליל. 
ביותר,  רופף  היה  בה'  שבטחונו  אחד,  קבלן 
ובהתאם לכך גם קיום מצוותיו, לא הצליח לעמד 
ולכסות  ברכבו,  לנסוע  בנו  את  ושלח  בניסיון, 
נשאר  לעומתו,  יתקלקל.  שלא  כדי  המלט,  את 
את  הסיר  הוא  באמונתו.  איתן  זהב  משי  הרב 
בהנהגותיו  והמשיך  העבודה ממחשבתו,  ענייני 

הרגילות בשבת בשמחה ובטוב לבב.
בדבר  הנוגעים  כל  מיהרו  ראשון  יום  בבוקר 
להגיע לאתר הבניה. וראה זה פלא - שקי המלט 
של הרב משי זהב היו מכוסים, ואילו שקיו של 
הקבלן ההוא היו מגולים והתקלקלו. שוד ושבר 

במסילותם.
איך קרה דבר כזה? - לא הבין הרב משי זהב - 
האם אליהו הנביא הגיע לעשות זאת? עד מהרה 
התבררה הטעות, בנו של הקבלן שחילל שבת, 

התבלבל וכסה את השקים הלא נכונים...
גדול: אדם השומר את השבת  יסוד  לנו  הרי 
ידי  על  נעשית  שמלאכתו  זוכה   - הקדושה 

אחרים, ומלבד זאת מתברך כל משלח ידיו. 
ׁשַָּבת  "ִלְקַראת  אומרים:  דודי"  "לכה  בפזמון 
ַהְּבָרכָה". כיוצא בכך  ִהיא ְמקֹור  ִּכי  וְנְֵלכָה,  ְלכּו 
ַעל  "ַאף  ע"א(:  פח  )יתרו  הקדוש  הזהר  אומר 
ַּגב ְּדֹלא ִמׁשְּתְכַח ֵּביּה ְמזֹונֵי, ָּכל ִּבְרכָאן ִּדְלֵעיָלא 
וְתַּתָא ְּביֹוָמא ׁשְִביָעָאה ּתְַליָין". ]תרגום: אף שלא 
נמצא בו מזונות, כל הברכות שלמעלה ושלמטה 

תלויות ביום השביעי[.

בשבת אין פרנסה ואין עבודה, אך כל הברכות 
והשפע תלויות בה!

התחזקות בעקבות מאורעי הזמן

רבים שואלים במה עלינו להתחזק מפני נגיף 
את  נציין  ראשית  בעולם,  ה'קורונה' המשתולל 
המקורות מחז"ל לעניין זה, בסמוך לביאת משיח 

צדקנו. 
הלכה  ב'  פרק  תענית  )מסכת  בתוספתא  א. 
טו(  ט,  בראשית  שמועני  בילקוט  הוא  וכן  י"ג, 
שנכתבה לפני יותר מאלף ושמונה מאות שנה, 
מובא דברי התנא רבי יוסי, שאמנם אין הקב"ה 
מביא יותר מבול לעולם, וכפי שנכתב במפורש 
ַמּבּול  עֹוד  יְִהיֶה  ‘וְֹלא  יא(:  ט,  )בראשית  בתורה 
ְלׁשֵַחת ָהָאֶרץ', אך מבול של דֵֶבר מביא לאומות 

העולם לימות המשיח. 
וזה לשון התוספתא: ר' יוסי אומר מבול של 
כל דבר אין, אבל מבול של דבר לאומות העולם 
י-יא(:   יא,  שנאמר )זכריה  יש,  המשיח  לימות 
וֶָאַּקח ֶאת ַמְקִלי ֶאת נַֹעם וֶָאגְַּדע אֹתֹו ְלָהֵפיר ֶאת 
ַּבּיֹום  וַּתַֻפר  ָהַעִּמים.  ָּכל  ֶאת  ָּכַרּתִי  ֲאׁשֶר  ְּבִריתִי 
ַההּוא וַּיֵדְעּו כֵן ֲענִּיֵי ַהּצֹאן ַהּׁשְֹמִרים אֹתִי ִּכי דְַבר 

ה' הּוא'.
ד(  ב,  פרשה  השירים,  )שיר  רבה  במדרש  ב. 
על הפסוק )שיר השירים ב, יג(: “ַהּתְֵאנָה ָחנְָטה 
‘אמר   - נאמר  ֵריַח",  נָתְנּו  ְסָמדַר  וְַהְּגָפנִים  ַפֶּגיָה 
דבר  המשיח  לימות  סמוך  אבא:  בר  חייא  רבי 

גדול בא לעולם והרשעים כלים.
הנשארים  - אלו  ֵריַח'  נָתְנּו  ְסָמדַר  ‘וְַהְּגָפנִים 
ועליהם נאמר )ישעיהו ד, ג( ‘וְָהיָה ַהִּנׁשְָאר ְּבִצּיֹון 

וְַהּנֹותָר ִּבירּוׁשַָלִם ָקדֹוׁש יֵָאֶמר לֹו'.
‘משיח   )367( בגימטריא  ‘קורונה'  המילה  ג. 
לנו  לרמז  האותיות(.  מספר  כולל   ,367( בא' 

שמשיח צדקנו קרב ובא.
וכן נרמז במילות התפילה ‘ֶאת ֶצַמח ָּדוִד ַעְבְּדָך 
‘וְַקְרנו'   - ִּביׁשּוָעתֶָך'  תְַצִמיַח וְַקְרנו ָּתרּום  ְמֵהָרה 
ה'קורונה',  נגיף  של  השורש  מילות  היינו   -

שדווקא מתוך זה, תבוא הישועה. 
וְִצִפינּו  ִקִּוינּו  ִליׁשּוָעתְָך  הברכה, ִּכי  בסוף  וכן 
ה' ַמְצִמיַח ֶקֶרן יְׁשּוָעה',  ַאָּתה  ָּברּוְך  ַהּיום,  ָּכל 
הישועה  תצמח  לאחריה  ומיד  הקורונה  תבוא 

השלימה, בקרוב, אמן.

אפסיות העולם הזה - 
סימן לקירוב הגאולה

הרי לנו שאנו נמצאים בימים גדולים מאוד, 

סמוך לביאת משיח צדקנו, ועלינו להכין עצמנו 
תורה,  לימוד  תשובה,  בעשיית  בואו  לקראת 

צדקות, מצוות ומעשים טובים.
רבי אליהו דסלר זצ"ל, בעל ה'מכתב מאליהו', 
)ח"ג  כותב בספרו  שנפטר לפני כשבעים שנה, 
עמוד ר"ד ואילך(,על פי דברי רבותינו בגמרא, 
הם  וכה  צדקנו,  משיח  ביאת  השתלשלות  את 

דבריו בקצרה:
מלכות  מתוך  ומתגלה  צומחת  משיח  ביאת 
אדום, שעל ידי חורבנה של מלכות אדום עולה 
ומתגלה מלכות שמים ]וכפי שרואים אנו כיום, 
שאיטליה, ששם נמצאים כל כלי המקדש, לוקה 

רבות מנגיף הקורונה[.
חורבן  ידי  על  רק  יבוא  אדום  של  חורבנה 
העולם  את  הקב"ה  מביא  כאשר  הזה.  העולם 
יתמוטטו:  הזה  העולם  חיי  שיסודות  למצב 
לחיי  יהפכו  הפרט  חיי  תתערער,  השלווה 
יעמוד  כולו  העולם  וכל  וייסורים,  פחד  דאגה, 
לעין  יתגלה  אז  וחורבן,  הרס  אימת  תחת 
על  וגאוותו  האדם  שהתרברבותו של  כל, 
מביאים  כביכול,  הבריאה,  בכיבוש  התקדמותו 
רק לאבדון ]וכפי שרואים אנו כיום, על אף כל 
שכלול המטוסים והטכנולוגיות, בגלל נגיף קטן 

שהביא הקב"ה, הכל מושבת, והיה כלא היה[.
וההפסד שבחיי העולם  יכירו את ההעדר  אז 
הזה כשהם מרוקנים מכל תוכן רוחני, המובילים 
מלהשיג  האדם  כשיתייאש  ואבדון.  לכליה  רק 
רצונותיו ותאוותיו, אז יתגלה אורו של משיח- 
ֵעׂשָו  ַהר  ֶאת  ִלׁשְפֹט  ִצּיֹון  ְּבַהר  מֹוׁשִִעים  “וְָעלּו 
ותיראה  כא(,  א,  )עובדיה  ַהְּמלּוכָה"  ַלה'  וְָהיְתָה 

ירידתה וחורבנה של מלכות אדום לעין כל.
משיח  ע"א(:  צח  )סנהדרין  חז"ל  הורונו  כך 
יתיב אפיתחא דרומי" )משיח יושב בשער העיר 
הוא  משיח  של  התגלותו  שמקום  רומי(,  של 
במקום ההעדר של אדום - בסופה, כי רק על ידי 
השגת ביטול ואפסות העולם הזה, מסוגלים בני 
ותתבטל  רוחני,  במבט  ולראות  להתרומם  אדם 

מלכות אדום, ואז יתגלה אורו של משיח.
נולד  באב  שבתשעה  ז"ל  אומרם  ביאור  וזה 
שממנו  המקדש,  בית  שחורבן  היינו  המשיח, 
התפשטו שאר החורבנות, עד התמוטטות יסודות 
העולם הזה, הוא שיביא לבסוף לידי גילוי אורו 
של משיח. נמצא שבעצם החורבן כבר טמונים 

גרעין הגאולה ואורו של משיח. 

הדברים שעלינו להתחזק בהם בימים אלו:···
תשובה  בעשיית  להתחזק  עלינו  ראשית  א. 
ידי  על  וזאת  יתברך,  אליו  לשוב  הלב,  מכל 

השתדלות בקיום התורה והמצוות וקירוב אחינו 
בית ישראל אליו יתברך.

עשיית  בפיזור  אלו  בימים  להתחזק  יש  ב. 
צדקות לרוב, ‘ּוְצדָָקה ּתִַּציל ִמָּמוֶת' )משלי י, ב(, 
בכח הצדקה לשמור ולהגן על עם ישראל מכל 
צרה וצוקה. בפרט למוסדות של תורה אשר על 
התורם להם נאמר )משלי ג, יח(: “ֵעץ ַחּיִים ִהיא 

ַלַּמֲחזִיִקים ָּבּה וְתְֹמֶכיָה ְמאֻּׁשָר". 
יום,  בכל  ברכות  מאה  באמירת  להתחזק  ג. 
בכוונה ובמתינות, וכפי שידוע שבימי דוד המלך 
היו מתים כל יום במגיפה 100 אנשים, והתגלה 
ישראל  שכל  הוא  לכך  שהתיקון  משמים  לו 
יתברך  לה'  יודו  יום,  בכל  ברכות  מאה  יברכו 
)טור  היה  וכך  המגיפה  תעצר  וכך  ליבם,  מכל 

או"ח סימן מ"ו(.
ובפרט יש להתחזק באמירת ברכת ‘אשר יצר' 
בכוונה שבה טמונות הרפואות והשמירה לאדם. 
ובברכת המזון אשר היא הברכה היחידה )לדעת 

כל הפוסקים( שחיובה מהתורה. 
ד. בדיקת מזוזות ביתו, וכפי שידוע, נוטריקון 
שיש  ידי  דעל  מוות',  ‘זז  הוא  מזוזות  המילה 
בפתח ביתו של האדם מזוזות כשרות בתכלית 

ההידור, המוות מתרחק מעל ומעל בני ביתו.
ה. אמירת שמע ישראל בכוונה פעמיים ביום, 
הקדוש  שכותב האדמו"ר  וכפי  וערב,  בוקר 
מקאמרנא )ספר ‘אדם ישר', לרבי יצחק אייזיק 
יהודה יחיאל בן רבי אלכסנדר סנדר מקאמרנא(, 

וזה לשונו: 
“וחז"ל תיקנו לומר שני פעמים שמע ישראל 
בבוקר ושני פעמים שמע בערב, להבריח המזיקין 
בבוקר ובערב ולהמית אותם שלא יזיקו, וכל זה 
השלמות  נשלמים  שיהיו  תיקנו  הגלות  מתוקף 
כל  ועל  עלינו  חיים  להמשיך  ובערב  בבוקר 

ישראל, אמן.
מתגבר  הבירור  סוף  משיחא  בעקבות  וכעת 
המגיפה ב"מ, על כן יזהר להיות בשמחה ובלב 
ואהבת  רעים  ואהבת  טובות,  במידות  שמח 
ישראל, סעדני ואושע בסעודת מצווה של רעים, 
לדבר דברי תורה ויראה ובדביקות התורה, או אל 
חכם וצדיק, וימשיך חיים על עצמו ועל ישראל 
המגיפה  יתהפך  ובזה  ישראל,  שמע  בקריאות 
להמית הקליפות והרע, וחיים על ישראל, אמן". 
פני  לחזות  בקרוב  בקרוב  שנזכה  רצון  ויהי 

משיח צדקנו, ברחמים גדולים, אמן. 



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

"על כן יזהר להיות בשמחה ובלב שמח במידות טובות, ואהבת רעים ואהבת ישראל, סעדני ואושע בסעודת מצווה של רעים, לדבר דברי 
תורה ויראה ובדביקות התורה, או אל חכם וצדיק, וימשיך חיים על עצמו ועל ישראל בקריאות שמע ישראל, ובזה יתהפך המגיפה להמית 

הקליפות והרע, וחיים על ישראל, אמן"
"
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דירות 
למכירה

כב’ באדר - כד’ באדר תשע”ט
18/03-20/03/2020  

בני ברק

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 

ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 מציאה! בשיכון ג' דירת 
גן , 4 חד, מסודרת + חצר 

של 50 מ"ר עם כניסה 
פרטית )מתאים גם לגן 

ילדים(, 1,990,000 ש"ח 
גמיש, ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות 

)85 מ"ר(, מסודרת 3 
כ"א + חניה צמודה. 

2,750,000 בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

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

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

 בבן פתחיה באזור 
הרב שר, 5 חד' )3+2( 

בק"ג עם מעלית, 
ובתוספת יח"ד בק"ד 

של 40 מ"ר המושכרת 
ב- 3,500 ש"ח מאווררת, 

נוף פתוח, חניה צמודה 
בטאבו 2,800,000 ש"ח 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)44-44(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 בנועם אלימלך, ק4', 
דירה ענקית של 4 חד', 

120 מ"ר ומעליה בנוי 50 
מ"ר + גג פתוח, משופצת, 
יש אופציות רבות לשדרוג 

הדירה והגג 3,790,000 
ש"ח גמיש בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 ש"ח, 
מתאים גם לטאבו משותף 

2,300,000 גמיש תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 054-6506501
03-5797756)01-01(_____________________________________________

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

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 בהרב קוק השקט, 
בבלעדיות, דירה כפולה עם 

2 כניסות נפרדות, + מעלית. 
בק"ד, 3 חד', כ- 80 מ"ר, 
מושכרת ב- 4,000 ש"ח. 
בק"ה, פנטהאוז במפלס 

אחד, 4 חד' )מעל 100 מ"ר( 
+ מרפסת 70 מ"ר, נוף 
מהמם שמשקיף על כל 

העיר, מהסלון יש נוף לגינה 
גדולה ומטופחת, אין ביניינים 

צמודים לדירה. 3,300,000 
ש"ח בלעדי ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
050-5308742
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 בשיכון ג' 3.5 חד', 
ק"ב, משופצת + 2 יח' 

בק"ג, מושכרות ב- 5,300 
ש"ח, 2,600,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 באהרון דב השקט, 
4 חד', ק"ג ואחרונה, 

ללא מעלית, משופצים 
עם אופ' לבניה על הגג, 
1,850,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 5.5 חדרים, 150 מ"ר, 
ק"ב, פונה לשדרת גושטנקורן, 
חנייה בטאבו, ניתנת לחלוקה, 

_____________________________________________)09-12א(2,800,000 054-5770150

 בעמי,  כ- 4 חד', 75 
מ"ר, ק"ג, גג בטון, מתוחזקת 

_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בר"ע באזור הראשונים 
בבניין חדש 4 חד' 

משופצים ברמה גבוהה, 
ק"ב, עורפית 1,750,000 

ש"ח ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בשלוש השעות, 4 
חד' + סוכה + חניה 

בטאבו, אופציית הרחבה 
+ מעלית, 1,740,000. 

_____________________________________________)10-13ש(050-2220331

 בבורוכוב 70 מ"ר, 
ק"ג ואחרונה + שלד 

של 25 מ"ר + גג בטון, 
אופציה לבניה וחלוקה, 
בניין חרדי, 1,550,000 

בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בניסנבוים המבוקש 
והשקט 4 חד' מפוארים 
עם יחידת הורים בבניין 
איכותי, חזית, ק"א עם 

מעלית וחניה, 3 כ"א 
2,200,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)04-04(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)05-05(קוק 23 ב"ב 

 באהרונסון, 4 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, 

משופצים ברמה גבוהה, 
1,920,000 ש"ח. בלעדי 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור פנקס/וינברג 
3.5 חד' משופצים, ק"ג 
+ אופציה להרחבה בצד 

ובגג )בטון( + אופציה 
לחלוקה 1,950,000 

ש"ח גמיש בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 בבן פתחיה 4.5 חד' 
משופצים ומרווחים, ק"ב 
עם מעלית וחניה, 3 כ"א 

+ אופציה להרחבה 30 
מ"ר 2,100,000 ש"ח 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

3.5 חדרים, ק"ג )ללא 
מעלית( ומעליה חדר + 

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

2,300,000 ש"ח גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
054-6506501)11-11(_____________________________________________

 דירה מיוחדת ברחוב 
נתן הנביא, קומה 2 

ואחרונה, דירת 4 חדרים 
ומעליה עוד 1.5 + גג,  + 
חניה בטאבו, 2,600,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 3 חדרים גדולה, 90 
מ"ר, קומה א', ברחוב 

הרואה רמת גן מול יהודה 
הנשיא )קרוב לרחוב 

סנהדרין(, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

מציאה!!!
דירת 5 חד' בחנקין
פנטהאוז בבית יוסף
הנחה משמעותית

למשלמים במזומן!
052-3330965

 באזור שקט מבחר 
דירות 3 חדרים בגמר בניה 

1,650,000 *** 6 ח' + חצר 
2,700,000 אבי 054-8449423 

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

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

מושכרת ב- 2,500, גדולה ויפה 
2,900,000 אבי 054-8449423 

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

 ליד לנדא! 100 מ"ר 
מטופחת! סלון ענק, 

ק"א, חזית! 2,100,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

03-5791514
053-3128884)12-12(_____________________________________________

 ליד יהודה הנשיא 2 
דירות מחוברות, ק"א 

+ מעלית, 4 כ"א, חזית 
3,250,000 ש"ח "אפיק - 

נכסים" 03-5791514
)12-12(_____________________________________________

 באזור אדמור מגור! 
כ- 110 מ"ר ענקית, ק"א, 
3 כ"א, 2 סוכות "אפיק - 

_____________________________________________)12-12(נכסים" 03-5791514

 א.השניים, 5 ח', 
כ- 108 מ"ר, פיצול 2+3 

חד', ק"ב, מעלית + 
ח.בטאבו + א.למחסן, 
מ.שמש, 1,700,000 

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

 קריית הרצוג, ק"ד, 4 
חד', 98 מ"ר, 1,200,000 

****3 חד' + יחי"ד 
2 חד', 1,300,000, 

מ.מהיסוד, ט.משותף 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 א.השניים, כ- 3.5 חד', 
77 מ"ר, ק"א, מעלית, 
ממ"ד + 2 ח' בטאבו, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה, 
1,490,000 בלעדי 

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

 בבלעדיות בשיכון ג', 
קומת קרקע, עורפית, כ- 60 

מ' + התרים ל- 30 מ' 
_____________________________________________)12-12(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בבלעדיות ביהודית, קומה 
שניה, כ- 60 מ' והתר לעוד 89 

מ' בצד ובגג נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)12-12(_____________________________________________

 בפרדס כץ, קומה שנייה 
ושלישית, מחולקת ל- 2, כל 
אחת 3 חד', מניבה כ- 8,000 
_____________________________________________)12-12(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 באמצע בנייה! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)12-12(_____________________________________________

 דירות נכה מרווחות 
באמצע בנייה ברח' כהנמן הר 
סיני, החל מ- 1,320,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות! וילה בנורדאו 
)חצי מדו(, לכל מטרה 

3,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)12-12(_____________________________________________

 בלעדי באפשטיין, 
75 מ"ר, מחולקת ל- 3 
יחידות דיור, מרוהטות, 
ק"א, תשואה גבוהה, 

1,540,000 ש"ח גמיש 
מתאימה להשקעה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בלעדי בעמי, 90 מ"ר, 
3 חדרים + מרפסות, 
מטופחת, קומה ב', 

חזית + חניה, 4,200 
ש"ח **בטבריה, 4 
חדרים, ק"ב, חזית, 

משופצת + חניה, 5,700 
גמיש סלומון נכסים 

והשקעות
054-4290600)12-12(_____________________________________________

 באזור העיריה 3.5 חד', 
80 מ"ר + א. להרחבה בצד 

כולל רצפה ועמודים + א. בגג 
בטון, ניתן לעשות יחידות, 
ק"2.5 אחרונה 1,910,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 
דופלקס, ק"ג, בלעדי! 

ליד רח' השומר, 
מחולקת ל- 2 דירות 
נפרדות, מושכרות, 
של 3 חד' כל דירה, 

עסקה מדהימה, רק 
ב- 1,770,000 גמיש, 

מפתחות אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)12-12(בועז 050-4156080

 בלעדי! ברמת אלחנן 
5.5 חד' + יחידה מושכרת, 
155 מ"ר, ק"א + מעלית + 

חניה, משופצת א. פנחסי 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

 במכבים בלעדי! 
מחולקת ל- 3 דירות 
מפוארות, 4 חד' + 
גג ענק + 2 יחידות 
מפוארות מושכרות 

לסגירה מיידי! אפיקי 
נדל"ן בועז

050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות, 

הראשונה 4 חד' גדולה 
עם יחידת הורים + 
2 יחידות של 2 חד' 

מושכרות הכל מפואר 
2,320,000 גמיש! 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות במלצר 
דופלקס 6 חדרים גדולים + 

מרפסת סוכה, מעלית וחניה 
_____________________________________________)12-12(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 באזור רמב"ם 5 ח' 
יפהפיה! ק"ד + מעלית, 
חזית + נוף 2,300,000 

ש"ח "אפיק - נכסים" 
03-5791514)12-12(_____________________________________________

 בגולומב, חדשה 
מהניילונים! 3.5 חד' + יחידת 
2.5 חד' + חנייה 2,500,000 
ש"ח תיווך יישוב הארץ -052

03-8007000 3344721)12-12(_____________________________________________

 באדמו"ר-מקוצק, 5.5 
חד' נדירה, 4 כ"א 3,300,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ -03
050-4999465 8007000)12-12(_____________________________________________

 בגמר בנייה בבית יוסף 
פנטהאוז יפהפה, חזיתי 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 052-3344721 -03

8007000)12-12(_____________________________________________

 בברטנורא פנטהאוז נדיר, 
4 כ"א + יחידה מושכרת, 

מעלית 3,100,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)12-12(_____________________________________________

 בצבי בחרדי בלעדי 5 
חד', ק"א, חזית, כ- 135 
מ"ר, מושקעת, מרווחת 

מאוד, סלון ענק + יחידת 
הורים, 3 שירותים, 

מעלית, סוכה, מחיר 
גמיש! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)12-12(_____________________________________________

 באזור ס.אזר 4 ח' 
משופצת קומפלט! ק"ג 
1,870,000 ש"ח "אפיק 
- נכסים" 03-5791514 

053-3128884)12-12(_____________________________________________

 באזור בית הלל 4.5 ח' 
+ מרפסת 30 מ"ר, ק"ג, 
חזית, 3 כ"א 2,350,000 

ש"ח "אפיק - נכסים" 
03-5791514)12-12(_____________________________________________

 א.השלושה, כ- 4 
חד', קומה א', כ- 85 

מ"ר, שמורה + סוכה, 
1,550,000 בלעדי 

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

 באזור הרב שך, קומה 
ראשונה, חזית, 4 חדרים + 

מרפסת סוכה נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)12-12(_____________________________________________

 באזור נחמיה, קומה 
ראשונה, 4 חדרים גדולים, 

חזית נדלניסט/נפתלי
054-5951599)12-12(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, 4 חדרים, 
מושקעת, 110 מ"ר, ק"א, 

ע"ע + מטבח פסח + סוכה 
גדולה + אפשרות בניה "תיווך 

_____________________________________________)12-12(- אריה" 053-3172172

 באמצע בנייה ברח' 
כהנמן הר סיני 4 חד' יפהפיות, 

רק 1,920,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 052-3344721 

03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בהלוחמים 4 חד' חדשה 
בתחילת בנייה 1,780,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
03-8007000 052-3344721)12-12(_____________________________________________

 מציאה נדירה! בשיכון ג' 
4 חד' חדשה, מוכנה לאכלוס 
1,830,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)12-12(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד' חזיתית 
בבניין חדש + מעלית וחניה, 
3 כ"א, רק 1,950,000 ש"ח 

תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)12-12(_____________________________________________

 בבניין חדש בדסלר 4 חד' 
יפהפייה, חזיתית 2,150,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)12-12(_____________________________________________

 באור החיים, 100 מ"ר, 
ק"א, חזית לגן תשעים ושלוש 
2,320,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)12-12(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, 120 מ"ר, 
מחולקים למשרדים + מעלית 

2,250,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)12-12(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
בהלוחמים, בבניה, 
4 חדרים, עורפית, 

1,800,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' מיקום 
מרכזי 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב, 
משופצת )6 דיירים(, 3 כ"א, 

אופציה ממשית 50 מ"ר, חזית 
2,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רמבם מרכז 
4.5 חד' + מ. שמש גדולה, 
120 מ"ר, ק"א + מעלית, 

חזית, משופצת 2,050,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
4 חד', 100 מ"ר, ק"ב + 

מעלית, א.לקנית חניה, חזית 
2,230,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308

 בדנגור בלעדי! 4 חד', 
ק"ק, מרווחת, 105 מ"ר, 
מפוארת + 3 שירותים, 

חצר ענקית מרוצפת עם 
פרגולה, סוכה ענקית 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 בחייטייב קרוב 
לצבי בלעדי 4 חד', 
ק"ב, גדולה, חזית 

+ 3 מרפסות וסוכה 
+ מעלית רק ב- 

1,750,000 גמיש! מיידי 
מפתחות אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)12-12(בועז 050-4156080

 למכירה דירה 3 חד' 
בק.הרצוג, אזור מעולה, 

1,450,000 ש"ח אלון תיווכים 
_____________________________________________)12-13ל(053-3155532

 באזור הנביאים, 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + ריהוט חדיש + מחסן 
2,000,000 אבי 054-8449423 

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

 ביהודה הלוי דירה + חדר, 
3.5 חד', כ- 85 מ"ר, משופצת 

חלקית 054-4472335 משה 
_____________________________________________)12-12א(חווית נדל"ן

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
3 חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ולמרפסת 

_____________________________________________)12-12(ד.ג. תיווך 050-4122744

 בבלעדיות בבורוכוב 3.5 
חדרים, 70 מ"ר, ק"א, סוכה, 

מעלית, ממ"ד וחניה ד.ג. תיווך 
050-4122744)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 
3 חדרים מרווחת, 85 מ"ר + 
סוכה, ק"ק, כניסה מיידי ד.ג. 

_____________________________________________)12-12(תיווך 052-4122744

 ז'בוטינסקי/כ.מדב 
הוז, 3, כ- 75 מ"ר, 

ק"א, א.להרחבה 12 מ', 
מ.מהיסוד + מ.ש/סוכה, 
חניה, 1,332,000 גמיש 

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

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
קומה 2, 3 חדרים, 74 מ' + 

אופציה ממשית ל- 25 מ' 
_____________________________________________)12-12(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בהרב קוק השקט 3 חד' 
ענקית + מעלית, ניתן להפוך 
ל- 4, 1,550,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)12-12(_____________________________________________

 בחיד"א, 3 חד', ק"ב, 
חזית 1,620,000 ש"ח תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)12-12(_____________________________________________

 ברחוב שטרסר 3.5 
חדרים גדולים, קומה 

שניה, חזית, משופצת, 
1,950,000 ש"ח 

מיידי!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756 

054-6506501)12-12(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א, 

אופציה לחדר נוסף 1,550,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בר' עקיבא אזור הרב שך 
3 חד', 60 מ"ר, ק"א, חזית, 
משופצת מהיסוד + סוכה 
1,520,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 
73 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א, 

אופציה לחדר נוסף 1,550,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בטרומפלדור בלעדי! 
3 חד', קומה ג' קומה 

אחרונה + אופציות רק 
ב- 1,160,000 ש"ח 

מיידי! אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)12-12(_____________________________________________

 באבוחצירא ליד 
ברכול בלעדי! 3 חד' 

משופצת + בנוסף 
סוכה על רלסים, 

גדולה, ק"ג אחרונה, גג 
בטון, אופציות גדולות, 

בניין ומחיר מעולים 
1,310,000 אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)12-12(בועז 050-4156080

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
זכרון מאיר 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"א + חניה, חזית + סוכה, 
שמורה 1,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, 

ק"א, חזית, 1,690,000 
ש"ח  בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
מ"ב. 050-5308742 

03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

קומה ב', משופצת, 
1,050,000 ש"ח, א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 יחידות 
בטאבו משותף מושכרות 

ב- 5,300 ש"ח, 
משופצות, קומה ג', 

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

קוק 23 ב"ב
054-6506501)08-08(_____________________________________________



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כב’ באדר - כד’ באדר תשע”ט  18/03-20/03/2020

טבריה

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

חשמונאים

 בחשמונאים "גני 
מודיעין בטאבו משותף, 4 
חדרים גדולים ומשופצים, 
3 כ"א, קומה א' 900,000 

ש"ח )יכולת הכנסה 
4,500 ש"ח( א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

מודיעין" בטאבו משותף, 
3 חדרים משופצים, ק"ק 

700,000 ש"ח )יכולת 
הכנסה 3,000 ש"ח( א"א 

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

4-4.5 חדרים

 בק. צאנז 3 חדרים, 85 
מ"ר, פינתי מול אהבת תורה, 

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)08-15א(לל"ת 053-3166586

3-3.5 חדרים

חיפה

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 

מ"ר ב- 2 מפלסים, 
מושכרת ב- 20,000 
ש"ח עם חוזה ל- 4 

שנים 4,200,000 ש"ח 
תשואה 6% בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 בני ברק

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

מ"ר, קומה גבוהה, 
נוף עוצר נשימה, כולל 
סוכה, 2 חניות ומחסן 

2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

גבעת שמואל

 בטרומפלדור, דירת גג, 
בניין חדש, 5 וחצי חד', מעלית, 

חניה, מתאים ל- 2 משפחות 
2,390,000 ש"ח

_____________________________________________)44-17/20ש(050-6610501 סתיו 

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 שוקל למכור את 

דירתך? לטיפול מסור 
חייג 054-6506501 

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

 בגילה א' החרדית!!! 
3 חד' במחיר מציאה + 
תמ"א!!! 4 חד' בגילה 

א' החרדית + תמ"א!!! 
בלעדיות "הולילנד 

נכסים" 050-5393263 
_____________________________________________)7-24ש(02-6763740

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

חד', 30 מ"ר, משופצת, 
קומה ב', מושכרת ב- 

2,600 ש"ח, א"א לקחת 
משכנתא, 550,000 ש"ח 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

_____________________________________________)08-08(ב"ב 054-6506501

 להשכרה בירושלים מבנה 
ישיבה מפואר מ- 800 מ"ר עד 

_____________________________________________)8-15ש(2,500 מ"ר 02-5380949

 לל"ת, באזור הדתי, כניסה 
נפרדת, קומת קרקע, 3.5 

חדרים, 770,000
_____________________________________________)09-12א(052-8929975

קוטגים

3-3.5 חדרים

קריית גת

בני ברק 

 3 חדרים יפהפיה 
בקריה החרדית, 

86 מ"ר, ללא תיווך. 
900,000 ש"ח

050-7524914 ו-
050-5242043)05-12(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

 באזור נחלת יצחק, 
ק"ק + חצר, 45 מ"ר, חדשה, 

אופצייה לריהוט, מיידי!
_____________________________________________)09-12ל(054-8448204

2-2.5 חדרים

 בחברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים! 

ק"ג ללא מעלית, 
עורפית ומסודרת, מידי 
4,200 ש"ח בלעדי ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

בני ברק 050-5308742 
03-5797756)50-50(_____________________________________________

פתח תקווה

דופלקסים

צפת
 תיווך חכם באזור צפת 

והסביבה, מבחר נכסים, 
_____________________________________________)10-13א(לפרטים דוד 052-6816444

 3 חד', פ.א + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, משופצת, + 

שרותים + מקלחות כפולים + 
מזגנים, בר' עקיבא

_____________________________________________)10-13ל(053-2759816

טבריה 

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 בעמישב ליד גני הדר 3 
חד', ק"ד, ללא מעלית, ריהוט 

_____________________________________________)06-17ל(חלקי, מידיי! 053-3948794

 בוולפסון 2.5 חד' 
ענקיים, ק"ב, חזית, 

מסודרת 3,800 ש"ח מידי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)52-52(_____________________________________________

יחידות דיור

 3 חד' גדולים, 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

בלעדי ל ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)03-03(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 ברימון-ויז'ניץ, מטופחת 
ומושקעת, 2 חד', ריהוט מלא, 

_____________________________________________)09-12ל(ק"א, 2,500 054-8419486

 ברבינו אשר דירת 1.5 
חד' מרוהטת, מאובזרת 

וממוזגת, ק"א, 1,600 ש"ח. 
_____________________________________________)09-12ש(050-9734807

 2 חד', ק"ה + מעלית, 
כ- 30 מ"ר, חדש, מרוהט 

קומפלט, ממוזג, 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)10-13ש(052-7610171

2-2.5 חדרים

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

השקעות

 למכירה ברחוב ר"ע 
אולם 280 מ"ר עם גישה 

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

3,700,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 050-5308742
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

_____________________________________________)05-15א(גדול מרכזי 054-2321111

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

עם שלוש מזגנים, 2,300 
ש"ח אפשרי לתקופות קצרות 

_____________________________________________)11-18א(050-6770150

 להשכרה בב"ב חנות 30 
מ"ר בכהנמן 64, חנייה פרטית, 

שירותים בחנות ומונגשת 
_____________________________________________)10-13א(לנכים 052-7653525

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בר' עקיבא ליד ר' 
טרפון, 3 חד', משופצת 

כחדשה, לל"ת, כ- 60 
מ"ר, 4,000 ש"ח

_____________________________________________)11-14ל(050-8658378

 מציאה!!! 2,650 ש"ח! 
מעולה ומבוקש! 2 חד', 

ביצחק שדה, משופצת, ק"א 
_____________________________________________)11-14ל(054-8846654 050-6474999

 דרושה לקניה דירת 4 
חד' ברמת אלחנן/גינות דוד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8406660 אחה"צ

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)11-12ח(לל"ת 052-7396092

 דרושה דירה לקניה, חדר 
וחצי או שני חדרים בטאבו, 

ק"ק, באזור שיכון ה'
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 חנות ברבי עקיבא פינת 
רש"י, 25 מ"ר, לא למזון, 

גם לקצרה, מיידי "אחוזה" 
_____________________________________________)11-14א(03-5222225

 להשכרה בבני ברק! 
מחסן לאחסנה, כ- 15 מ"ר, 

מקום מרכזי + חניה
_____________________________________________)09-12ל(052-7140101

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

תשלום הוגן! תיווך ש. 
_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה 
לחנות, משרד, מרפאה 

10,000 ש"ח ש. 
מאירוביץ הע"מ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

ירושלים

 בעובדיה, 4 חד' + סוכה 
+ חניה+ מעלית + יח' הורים 

+ 3 כ"א, נדירה !!!
_____________________________________________)11-15ש(050-4160390

ביקוש 
דירות

עסקים

ֹלמכירה
בית�מאפה�פעיֹל

בפ"ת�במיֱקום�מעוֹלה
054-6595009
ניתן�ֹלהשאיר�הוִדעה

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה! ברח'ירושלים 
קרוב לאהרונסון 3 

חדרים, ק"ג עורפית, 
ללא מעלית, גג רעפים, 
מצב טוב, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 

1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)29-29(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

חזית מסודרת, 3 כ"א 
1,820,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך, 2 
חדרים, 50 מ"ר, ק"ק, כניסה 
_____________________________________________)12-12(מיידי ד.ג. תיווך 050-4122744

 מציאה! באזור הנגב 
כ- 2 חד' + אופציה 

לבניה, 1,085,000 ש"ח 
תיווך 052-6402078

_____________________________________________)12-15ל(052-2221614

 בדוד המלך בבלעדיות, 
2.5 חד', 62 מ"ר, בסמוך חצר 
+ זכויות בניה "מאגדים"-משה 

_____________________________________________)12-12(דסקל 050-5926021

 בלעדי! באזור נחום 2.5 
חד', 70 מ"ר + היתר 20 מ"ר, 

מסודרת 1,530,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308

+5 חדרים
 בהזיתים-ביאליק 

בלעדיות, 5 חד', קו1' + גג 
65 מ"ר + זכויות בניה + 

חניה "מאגדים"-משה דסקל 
050-5926021)12-12(_____________________________________________

ירושלים

 מצב חירום בטבריה עילית 
במתחרדים, 5 דירות במחיר 

הזדמנות, חייבים להימכר עד 
פסח, כל הקודם זוכה

052-7166160 לוינגר תיווך 
_____________________________________________)12-12(לאנ"ש 

 במגדלי המלכים דירת 
נופש קו ראשון לים, מרוהטת 

ומאובזרת, מרפסת שמש, 
נוף מדהים לכנרת ולגולן 

058-7663012)12-12(_____________________________________________

 למכירה דו משפחתי, 
180 מטר + יח' דיור 80 מטר, 
מגרש חצי דונם + נוף מהמם 

לכינרת, 1,350,000 ש"ח 
RE/ 050-2442446 גמיש

_____________________________________________)MAX)12-12 עינב

 בשיכון ד' מבחר 
דירות 3/4/5 חדרים, החל 

מ- 400,000 ש"ח, באזורים 
_____________________________________________)12-12(מבוקשים 055-6779309

וילות ובתים
 בשיכון ג' קרוב לחרדים, 

דו משפחתי 100 מטר, מגרש 
400 מטר, 1,050,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)12-12(עינב

 למכירה במכבים דירת 
4.5 חדרים, 120 מטר, קומה 

2.5, משופצת, 580,000 ש"ח 
RE/ 050-2442446 גמיש

_____________________________________________)MAX)12-12 עינב

 למכירה בקריית שמואל, 
בניין חדש, דירת 4 חדרים, 100 

מטר + מרפסת, 900,000 
ש"ח לסגירה 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)12-12 עינב 

 מציאה! ברח' ירושלים, 
קומת כניסה, 3 חדרים + 

אופציה + נוף מדהים )תיווך(, 
_____________________________________________)12-12(440,000 ש"ח 055-6779309

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל, 3 חדרים, 

80 מטר, קומה 2, מסודרת, 
530,000 עינב 050-2442446 

RE/MAX)12-12(_____________________________________________

 למכירה בדוד אלעזר, דירת 
3 חדרים, 80 מטר, חצי קומה, 
דורשת שיפוץ, 490,000 ש"ח 

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)12-12(עינב

 למכירה קרוב למרכז העיר 
דירת 3 חדרים, 90 מטר, קומה 

ראשונה, 440,000 ש"ח
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)12-12(עינב

 למכירה בקרית שמואל 
ברוריה 3 חדרים, 80 מטר, 

קומה ראשונה, אופציה 
להרחבה, 650,000 גמיש

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)12-12(עינב

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חדרים חדשה, 80 מטר 

+ מרפסת + נוף לכינרת, 
790,000 ש"ח 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)12-12 עינב

 ברמות זרחי קוטג' 
6 חד' )160 מ"ר נטו( + 

יחידה )80 מ"ר( + גינה )80 
מ"ר( + חלל )45 מ"ר(, נוף, 

משופץ 4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

3-3.5 חדרים

 ברמות ב' 4 חד' גדולים 
)103 מ"ר נטו!(, משופצת, 

מרפסת נוף, ק"ב, בניין 
יוקרתית, מחסן )8 מ"ר(, 
2,100,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' 4 חד' )80 
מ"ר נטו!(, חדש מקבלן 

בבוקשפן, מרפסת )8 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,180,000 

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

 ברמות אונגוואר 4 חד' 
)84 מ"ר נטו!(, חדש מקבלן 

בולנשטיין, מרפסת )12 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,220,000 

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

 ברמת אשכול במבוא 
ליבנה, חדשה בשוק, 3 חדרים 

+ מרפסת בלעדי לתיווך 
_____________________________________________)12-12(צימוקי 02-5638221

 ברמת שרת 3 חדרים, 
מרווחת ומסודרת + נוף בלעדי 

_____________________________________________)12-12(לתיווך צימוקי 02-5638221

 בטרומפלדור, דופלקס 
חדיש, 140 מ"ר, 2 מפלסים 
נפרדים, אפשרי ל- 2 יחידות 

2,290,000 גמיש
_____________________________________________)12-12(050-6610501 סתיו

 דירות גואטה בלעדי 
בחנה רובינא, 4, ק"ב, מסודרת 

050-8090134)12-12(_____________________________________________

 בפתח תקוה בכפר 
אברהם ביונה גרין 3 + מעלית 

שבת, מסודרת ומטופחת 
050-8090136)12-12(_____________________________________________

 ברוטשילד, ק"א, 70 מ"ר, 
ממוזגת, מושכרת ב- 3,000 

ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)12-12(050-6610501 סתיו

 בעמישב, ק"ק, 60 מ"ר, 
מסודרת, משוכרת ב- 3,100 

ש"ח, 1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)12-12(050-4811122 סימון

קריות
 פינת מציאות! 
להשקעה/מגורים 

למגזר החרדי. 27 שנות 
מצויינות ומקצועיות!! 

תיווך ליאנה
050-5409240 חיים

050-8554104)12-12(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 להשכרה מציאה! דירת 
60 מ"ר, מרוהטת חלקית, 
ברחוב סמטת רחל, כניסה 

מיידית, 3,300 ש"ח
054-9758435)12-15(_____________________________________________

 באזור העיריה דירת גן 
4 חד' + חצר, בבניין חדיש, 
חדשה ויפה + חניה 5,000 

_____________________________________________)12-12(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 א.הפלמ"ח, 4 חד', 85 
מ"ר, קומה א', מ.חלקית 
+ מ.סוכה, חניה ומחסן, 

4,000 ש"ח בלעדי
052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בהלוחמים 3 ו- 4 חד', 
חדשות מהניילונים, 3 כ"א, 
כניסה מיידית תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)12-12(_____________________________________________

 שיכון ג', רח' יעל, 4.5 
חד', קו1' + חצר "מאגדים-

נדל"ן" משה דסקל
050-5926021)12-12(_____________________________________________

 בפנקס המבוקש, 
בנין חדש, 4 חד', גדולה, 

מיידי, מטבח חדש, 
חדרים גדולים, חצר 

פרטית, סוכה גדולה, 
כניסה נפרדת, 6,500 

_____________________________________________)12-15ש(ש"ח 052-7133387

 בהזדמנות!!! 
ובבלעדיות!!! דירה 

חדשה, מושקעת!! 4 
חדרים, 80 מ"ר!! באיזור 
ביהכנ"ס הגדול!!! תיווך 

053-3121640)12-12(_____________________________________________

 מציאה! גדולה ויפיפייה, 
מאווררת וממוזגת, מתוכננת 

במיוחד, כחדשה, במשולם 
ראט, מיידי, 3,650 ש"ח

050-5677030)12-12(_____________________________________________

 להשכרה! דירה בת 3 
וחצי חדרים ברחוב רימון 26, 

_____________________________________________)12-15(מחיר 3,800 052-2224730

 בהלוחמים, 3 ו- 4 חד', 
חדשות מהניילונים, 3 כ"א, 
כניסה מיידית תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)12-12(_____________________________________________

 באלישע 3 חד' חדישה 
ויפה + מעלית וחניה 4,600 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)12-12(_____________________________________________

 3 חד' מול העירייה + 
חניה, פינוי בתחילת חודש ניסן 

053-7583350)12-13(_____________________________________________

 ברחוב הרב ברוט, 3 
חד', ק"ק, יציאה לחצר גדולה, 

מרוהטת חלקית, מיידי
058-7663012)12-12(_____________________________________________

 ברחוב ברוט, ק"ק, 3 חד', 
מרוהטת חלקית, חצר גדולה 

_____________________________________________)12-12(פרטי 058-7663012

 ברחוב טבריה קרוב 
להרצוג, 2.5 חדרים 

גדולים, משופצים, ק"ב, 
מיידי, 3,300 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

054-6506501)12-12(_____________________________________________

 באהרון דב עמי 
2.5 חדרים, 70 מ"ר, 

מטופחת, חזית, ק"ג + 
חניה, 3,500 ש"ח ללא 

_____________________________________________)12-12(תיווך 054-4290600

 במגדלי המלכים, 
מרוהטת ומאובזרת, מרפסת 

שמש, נוף לכנרת, פרטי
058-7663012)12-12(_____________________________________________

 רוטשילד/קרן קיימת, 3 
חדרים גדולה, קומה 1, ללא 
מעלית וחנייה, 3,750 ש"ח 

050-3528252)12-12(_____________________________________________

 מתיווך, להשכרה בברנדה, 
60 מ"ר, 2.5 חדרים, משופצת, 

ק"א, 3,300 ש"ח
_____________________________________________)12-12(050-6610501 סתיו

 בבאר שבע, יריד 
המחירים! דירות מ- 500 אלף, 
דירות מחולקות, בתים קרקע, 

קרקעות לפינוי בינוי, כל 
האופציות לכל סוגי ההשקעות 

052-4462863 לאון יזמות 
_____________________________________________)12-12(וניהול נכסים

 יריד המחירים, למכירה 
בבאר שבע איזור אוניברסיטה, 

תמיד מבוקש, בית קרקע, 
שטח 180 מ' + 160 מ"ר בנוי 
+ חצר 90 מ"ר, 2 מטבחים, 2 

פרגולות, מחיר פצצה
_____________________________________________)12-12(052-4462863 לאון

 2 חנויות צמודות ברח' 
שבטי ישראל, קרוב לבנין 

העיריה ולשער יפו בירושלים, 
_____________________________________________)12-15ל(פנוי מיידי! 050-3566676

 בלעדי בבני ברק ברב 
קוק חנות למכירה, 18 
מ"ר, חזית, ומושכרת, 
מיידי, 550,000 ש"ח, 
מתאימה להשקעה, 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)12-12(והשקעות 054-4290600

 נכס מסחרי בבני ברק? 
בשבילך אנחנו כאן תיווך 
BA יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)12-12(דורון

מגרשים

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר, 
ב- 2 מפלסים, מושכרת 

ב- 20,000 ש"ח עם חוזה 
ל- 4 שנים, 4,200,000 

ש"ח )תשואה 6%( בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)47-47(_____________________________________________

מבנים
 להשכרה מעון פרטי, 
10 דק' מב"ב + מוניטין 

_____________________________________________)9-12ש(טל' 050-5304424

 בגדרה גוש 3865, 
מ- 1-20 דונם חקלאי פרטי 

בהזדמנות מאיר
052-4792888)12-12(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה, 
גוש 3756, חלקה 18, 3 דונם 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)12-12(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות, 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)12-12(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשיקיעים, בהזדמנות, 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)12-12(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)12-12(שמעון 052-2457617

 למכירה בירושלים בקריית 
יובל בית בודד להריסה ולבניית 

מספר דירות בלעדי לצימוקי 
02-5638221)12-12(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כב’ באדר - כד’ באדר תשע”ט  18/03-20/03/2020

 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-31/20ל(050-4133098

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-12/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)21-21/20(ג'קוזי. 050-4154145

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-15/20(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)12-13/20(_____________________________________________

גליל עליון

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-27/20ל(052-6665127

דלתון

 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + ג'קוזי, מנגל 

וטרמפולינה, אופציה לסוכה 
_____________________________________________)39-39/20ש(050-6686907

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)48-47/20(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-47/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + 

בוסתן ומשחקים. בקרו 
באתר "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

בית מאיר

 2 יחידת ארוח 
לזוגות/משפחות, מחירים 

אטרקטיביים, 
052-7655120)21-14/20(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-15/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
מבצעים חמים לחורף, 
_____________________________________________)45-46/20ש(מומלץ! 052-6990764

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

קיט 
ונופש

 להשכרה בפרל בב"ב 
)ליד רמב"ם( בבניין חדש 
85 מטר בק"ק, מתאים 

למשרד או מחסן מכירות 
מידי 4,700 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)35-35(_____________________________________________

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים. 

שירות חינם
 054-8034868

"טוב צימר"
www.fuv.bait.co.il)44-22/20ש(_____________________________________________

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת וממוזגת, 
13 חדרים, 40 מיטות + חצר 

_____________________________________________)47-20/20ש(052-7645585

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

ומוצנעת יניב
_____________________________________________)47-20א(050-8341650

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-15/20(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

 במתתיהו אולם 220 
מ"ר, ק"ב, עם מעלית, 
מתאים לסמינר, כיתות 

לימוד ולתעשיה קלה 
13,000 ש"ח תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)03-03(בני ברק 054-6506501

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לחגים/שבתות/תקופות, 

בעוזיאל, צמוד לבעלז 
_____________________________________________)3-18ש(052-7118100

חדרה
 דירות וצימרים 
עירונים, ממוזגים 

ומאובזרים + ג'קוזי וחצר, 
בלב העיר ובחוף הים 
במחירים אטרקטיבים 

_____________________________________________)03-02/21א(050-7777168

 במגדלי המלכים מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-52/20(_____________________________________________

יבניאל

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

_____________________________________________)28-28/20(סוכה מהדרין 055-6678585

 וילה גדולה ויפה + דירת 
אירוח, 35 מיטות, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
054-8470433 054-8450432)28-13/20(_____________________________________________

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

ירושלים והסביבה

 יחידות מטופחות לזוגות 
ומשפחות, אווירה קדושה! 

החלו מבצעי חורף!
_____________________________________________)49-12/20ש(052-7150124

 הצימר שלך בצפון 
 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474 02-9975241

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-32(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

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

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-30/20(_____________________________________________

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-13/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-27/20(חול 058-5006387

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)10-26ש(077-8228803 052-3540874

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)06-05/21א(051-5777000

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-24/20(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)49-48/20ל(054-8470055

כפר ורדים

משרדים

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
_____________________________________________)05-04/21ש(052-8013000

 בוסתן לביא - דירת נופש 
יפיפיה, נוף מדהים,

סטנדרט גבוה, פרטית, 
באווירה פסטורלית + המלצות

_____________________________________________)05-13/20ש(050-6333765

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-24/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

 יש לכם קליניקה, 
משרד, מרפאה, יש לנו 
עבורכם הצעה מצויינת 
_____________________________________________)09-12א(לפרטים: 072-2773606

 חדש! למשרד/לכל 
מטרה, 30 מ"ר, בב"ב, באזור 
_____________________________________________)09-12א(ריינס השומר 050-4158751

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-34/20(משחקי חצר 054-5634805/6

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/21(_____________________________________________

ספסופה
 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 

ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 
בנויה ברמה גבוהה, צמוד 

_____________________________________________)10-09/21(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינות 

ישיבה ומרפסת גדולה,
_____________________________________________)11-12/20ל(077-5590283, 054-5726412

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 2 צימרים עד 16 איש + 
גקוזי' + בריכה מובנית. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 

מהדרין בסמיכות
_____________________________________________)48-47/20ש(053-7519198

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
וקבוצות ומשפחות! מבצע 
חורף חם!! 400 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)49-23/20ש(054-6299082 054-6388082

נתניה
 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-13/20(לביה"כ. 052-6460451

נהריה 

מרכז
 במרכז, קמפוס מרווח 

ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

מרחבים ומדשאות
058-7142331
_____________________________________________)3-14ש(03-5332041

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)10-09/21(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-19/20(וסנוקר, 050-5313031

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

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-28/20(_____________________________________________

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
בריכה מחוממת, שולחנות הוקי 
ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 

טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

 צימרים מאובזרים, גקוזי' 
ומרפסת שמש, חצר, עד 15 

מיטות 050-7223891
_____________________________________________)10-36ש(053-4228706

 על הכינרת, 2 דירות נופש 
צמודות, 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, מול קרליבך, 2 חד', 

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-37/20ש(050-6241690 03-9363752

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-39/2020א(052-7646814

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

לימים / שבתות וחגים, 
לחרדים! 058-3245275/2/4

052-7645275/2/3
054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 צימר משפחתי ומיוחד 
בסימטה היפה בעתיקה, 

דקות לביהכנ"ס המבוקשים 
והגלריות. 050-6784922 

052-5452203)28-28/20(_____________________________________________

צפת

צפון

 דירונת חדשה קרקע 
+ גינה, 10 דקות מהעיר 
העתיקה, 6 נפשות, נוף 

לכנרת. 052-8755530
_____________________________________________)43-16/20ל(052-2840298

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

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

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-17/20(  משתלם 052-7619453

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, 

קרוב לביהכנ"ס, עד 70 איש 
053-5681288 לתמונות: 

royaldream17@gmail.com)49-21ל(_____________________________________________

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/20(ונדנדות 052-5856465

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

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

050-8550462)01-52/22(_____________________________________________

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

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

 בית פרטי מאבן + יחידה 
על הגג ב- 300 ש"ח, חצר 

גדולה ונוף מדהים
_____________________________________________)8-7/21ש(052-7155422 053-3147542

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-32ש(וג'קוזי 052-8860953

 להשכרה! יומי ושבתות, 
צימר לזג בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה
_____________________________________________)10-13ש(052-7153475

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, מאובזרת 

+ גקוזי', לזוגות/משפחה 
_____________________________________________)10-13ש(054-5259470

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-16/20(ומשפחות, 058-7506090

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-34/20(_____________________________________________

קנית רכבים

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-20/20(_____________________________________________

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

מיצובישי
מכירת רכבים

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

פרטית מוצנעת.
_____________________________________________)08-33א(054-4656926

אביבים
 סוויטה + גקוזי', לזוג + 
3, דירת אירוח עד 8 נפשות, 
נוף מדהים, גינה + מתקני גן 

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

 5 צימרים למשפחות/
זוגות + בריכה מחוממת 

ומקורה + ח.אוכל, גינה ענקית 
לנוף + מתקני גן
_____________________________________________)11-10/21ש(050-8219080/1

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + גקוזי', נוף 

_____________________________________________)11-36/20ש(מדהים, גינה 050-6927465

 נופי כלנית - 5 צימרים 
+ בריכה וגקוזי' ספא, גינה 

מטופחת + מתקני גן
_____________________________________________)11-22ש(054-9917000

 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-10/21ש(058-7887050 058-5900900

הסעות

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 
03-6199567)06-17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלבנת שיניים

 לימי הפורים )ואחריהם(, 
בעל רכב פרטי עד 4 מקומות, 
_____________________________________________)11-12ל(מעונין בהסעות 053-7635240

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)04-15א(050-4110855

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

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

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

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________

 "קופיץ הסעות", 
מיניבוסים עד 20 מקומות לכל 

_____________________________________________)05-12א(רחבי הארץ 053-4271262

 בעל רכב יונדאי פרטית, 
מעוניין בהסעות במשך כל 

שעות היום, במחיר הוגן
050-5829142 053-9520228)09-12(_____________________________________________

 מבצע פסח בהשכרת 
רכב, החל מ- 2,000 

ש"ח, רכב קטן, שכירות 
לחודש, ללא הגבלת ק"מ 

_____________________________________________)10-21א(050-6666599

 פרוייקט גדול בתל 
אביב, 120 דירות יוקרה 
לקראת היתרים ב- 110 

מליון ש"ח, ליזמים בלבד 
פולטוב נכסים
052-3646632)06-15(_____________________________________________

 חדרי אירוח מאובזרים, 
מעל המים, מחירים מוזלים, 

גם לתקופות ארוכות
_____________________________________________)12-15ש(052-2634477 052-3224835

 5 חד', נקיה לפסח, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת, 

קרוב לשטיבלאך, מרכזי
_____________________________________________)12-15ש(050-4124556

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

איכותי, בסמוך לכינרת
_____________________________________________)49-22א(050-6377843

 מיצובישי גרנדיס 2009, 
יד שניה, 170 אלף קילומטר, 
דגם ספורט, רכב 7 מקומות 

_____________________________________________)12-12(לפרטים 054-5908240

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-28/20(_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

ייעוץ נישואין

 צורי הראל ייעוץ 
נישואין. אפשרות 

לפגישה חפ' בדיסקרטיות 
לריענון ושיפור
_____________________________________________)05-12א(054-2239350

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

לבעלי רישיון על 
רכב פרטי חבילת 

שיעורי חובה

במחירים 
אטרקטיבים!

החבילה כוללת:
 שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון.
*לאחר הטסט 
נגמרת החבילה

משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

לימוד לכל דרגות האופנועיםמורות

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

6,400
4,300

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

 kepler.co.il ההסתדרות 2 פ"ת     

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)12-15ש(055-6755279

 ד"ר יעקב קרן, רופא 
מומחה לייעוץ וטיפול 

בבעיות שלום בית, 
לגברים נשים וזוגות

077-7671726
_____________________________________________)12-13ש(050-5870353

 אאוטלנדר פרמיום, 
07/2017, 47,000 ק"מ, 
יפיפיה ושמורה מאוד + 

מצלמה קדמית, באחריות 
_____________________________________________)12-15א(חברה 050-4139400
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אבידות

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

שיפוצים

 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-14/20ש(וחשמל 052-7894414

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,600 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

שידוכים

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

הגילים. יוסף בן - שמואל. 
_____________________________________________)49-24ש(058-4-555700.

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

יד שניה 
קונים

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

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(052-7607705 - אודי

 יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות
052-5778544
_____________________________________________)6-31ש(050-5775066

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

טוב, מחיר סמלי )עדיף 
_____________________________________________)6-9ש(מעץ( 054-8591418

 חולם לדבר אנגלית? 
מורה מדהים למתחילים עם 

טונות של סבלנות
_____________________________________________)7-14ש(050-2433465

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 הכרויות בחינם לרווקים/
ות גילים 42-45 בלבד! 

מכתבים שישלחו ל:ת.ד 831 
_____________________________________________)10-17(עיר: ירושלים

 נמצא קרוב לשוק השומר 
בבני ברק עגיל זהב ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים טלפון 
_____________________________________________)10-11ח(050-4333232

 נמצאה חליפה ארוזה 
בתחנת אוטובוס ברחוב 

אברבנאל בני ברק
_____________________________________________)10-11ח(052-7667127

 נאבד/נגנב ברח' ים-סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)10-11ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבדו אופניים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)10-11ח(ברק 054-8474514

ריהוט

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 ספות עור ניקולטי 2+3, 
שמנת, 800 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(052-7608118

 שולחן סלון מסיבי 
ושמור מאוד, צבע חום 

מהגוני, מידות: אורך 
1.80, רוחב מטר, עם 
פתיחה של עוד מטר, 

נקנה ב- 12,000, מחיר 
נדרש 1,500 ש"ח

054-9003001)09-12(_____________________________________________

נקיון ופוליש

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 אבדו אופנים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק 054-8474514

 נאבד/נגנב ברח' ים סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)11-12ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבד עגיל זהב המוצא 
מתבקש להתקשר

_____________________________________________)11-12ח(054-8539968

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + שידה 

_____________________________________________)11-12ח(בתרומה 050-4160457 

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)11-12ח(בעבר 054-2509001

 רוכש עיתונים ישנים, 
ארכיונים, ספריות ועוד תשלום 

_____________________________________________)11-12ח(גבוה במזומן 054-2509001

 מעונין בעגלה במצב טוב 
_____________________________________________)11-12ח(לתינוק 050-4170185

 מעונין בספה נפתחת 
)עדיפות למשולשת( במצב 

_____________________________________________)11-12ח(מצוין 050-4170185

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________)11-12ח(052-7396092

 דרוש פלאפון סמסונג יאנג 
כשר במצב חדש במחיר סימלי 

_____________________________________________)11-12ח(058-3281474

 מעונינת בספר תסרוקות 
של רבקה גולדברג כולל 

דיסקים )ללא ערכה( יד שניה 
_____________________________________________)11-12ח(במחיר טוב! 053-3160308

 למסירה אנצקלופדיה 
כללית לצעירים חדשה עם 

עדכונים בפתח תקוה
_____________________________________________)11-12ח(052-2786557

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 טוסטר אובן תנור כחדש 
לפסח רק 390 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-9089110

 כירים על שיש כחדש 
לפסח רק 50 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-9089110

 רדיאטור 13 צלעות מצב 
מצוין 200 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק 053-3187278

 סיר בישול חשמלי גדול 
כמעט חדש 50 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)11-12ח(054-8491154

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כריים 3 להבות חדש 
חשמלי או גז 200 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)11-12ח(תקוה 052-2786557

 דיו למדפסת HP ב- 40 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בבני ברק 054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
ב- 65 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)11-12ח(054-8431644

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)11-12ח(200 ש"ח 052-3463482

 מיחם חשמלי חדש 
באריזה 140 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)11-12ח(050-4199906

 רדיטאור 11 צלעות 60 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בירושלים 050-4199906

 בהזדמנות תנור טוסטר 
אובן קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 תנור אפיה )בני ברק( 350 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שואב אבק בהזדמנות 
)בני ברק( 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 054-7216671

 למכירה תנור בישול + גז 
מצב מעולה 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(בני ברק 054-9472329

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 300 ש"ח טל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8485026

 מקרר שארפ במצב מצוין 
460 ליטר שקט 500 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-8485026

 למכירה מנורת לילה כמו 
סת"ם נפתחת במחיר 40 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(058-3281474

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח ובטרייה 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 058-3245685

 מכשיר פופקורן חדש 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7188017

 למכירה אופה לחם חדש 
חברת Graetz במחיר 280 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-4110899

 ארונית קטנה לתליה עם 
_____________________________________________)11-12ח(זכוכית 60 ש"ח 050-9089110

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-3337530

 למכירה ספה 3 מושבים 
עור אמיתי 120 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 משה אלסייג - מורה 
לנהיגה אוטומט. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)08-19ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 מח' שיפוצים, 
תיקונים, ריצוף, חשמל, 

אינסטלציה, איטומים, 
מזנונים מגבס ועץ 

ברמה גבוהה + המלצות 
לאנ"ש, הזולים ביותר 

בשוק עם עמידה בזמנים 
ואחריות

_____________________________________________)12-12(050-4156080 בועז

 נמצאה מזוודה שנפלה 
מאוטובוס ברחוב עזרא ב"ב 

במוצאי שבת פרשת כי תישא 
_____________________________________________)12-13ח(054-8464763

 נמצא ארנק בחוה"מ 
סוכות באוטובוס מירושלים 

לב"ב ניתן לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)12-13ח(052-7112325 

 נאבדה נעל של ילדה 
קטנה עם 2 סקוטשים 

)בירושלים( מי שמוצא נא 
להתקשר ל: 052-7114016 

_____________________________________________)12-13ח(052-7156720

 למסירה בחינם שטיח 3*2 
בדוגמא פרסית איכותי עבה 
_____________________________________________)12-13ח(צפוף 058-3230569 )ב"ב(

 קונה חתימת הרבי 
מחב"ד ב- 300 דולר ויותר 

_____________________________________________)12-13ח(08-9491768

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg במצב מצויין 
)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 princess 610 תוצרתW
+ אביזרים נילווים )מתאים 

במיוחד לניקוי מכוניות( 
בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא hyundai )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 נברשות מיוחדות לסלון 
עם זרועות כל אחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בב"ב 054-8476805

 built-in תנור אפיה 
תוצרת bellini )בני ברק( 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר פופקורן חדש 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7188017

 מכונת ייבוש קנדי 5 קילו 
גוף חימום חדש 500 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)12-13ח(054-2633790

 מדפסת HP ביתית סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(י"ם 054-2633790

 טלפקס פנסוניק 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 מחשב נייד HP ליבה 
כפולה מסך מגע מסתובב 

350 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)12-13ח(055-9765406

 מצנם 2 פרוסות תקין 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-3463482

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 bissel שואב אבק עומד 
במצב מצויין 350 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)12-13ח(053-7738893

 בהזדמנות מיני מכונת 
תפירה חשמלית חדשה 
באריזה 350 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)12-13ח(052-2786557

 מיקסר מורפי ריצארד 
כמעט חדש 500 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)12-13ח(052-7157077

 מכונת כביסה קריסטל 
5 ק"ג מצויינת ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7167386

 philips שואב אבק 
600W בהזדמנות )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר 
 bistro אובן קטן חדש תוצרת

)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת crystal )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שואב אבק רטוב/אדים 
במחיר נוח )בני ברק( 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD8 ב- 240 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה תנור אפיה + גז 
מחיר 360 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(053-6281899

 למכירה תנור בשרי + גז 
מצב מצויין מחיר 360 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 053-6281899

 שואב אבק חדש! 200 
ש"ח במקום 400

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
תוצרת hyundai )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

תינוקות

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 חיסול סלון הכלות ניסגר, 
תכולה 200 שמלות, בודד רק 

_____________________________________________)07-10ל(1,000 ש"ח 052-6011753

 בי קיו לייזר, מעט מאד 
בשימוש 1,200 ש"ח

_____________________________________________)10-11ל(050-4180440

 מציאה! כסא בטיחות 
חדש לתינוק 180 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 משאבת חלב חדשה! 
_____________________________________________)11-12ח(דו"צ 200 ש"ח 058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי גוגר 200 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 משאבה ידנית 100 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(אוונט 058-3245685

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
פגפרקו 200 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 מובייל לתינוק מהמם! 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת תינוק משולבת 
כחדשה 490 ש"
_____________________________________________)11-12ח( 050-9089110

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)11-12ח(רק 85 ש"ח 050-9089110

 עגלת ביבידולי סגולה 
אמבטיה + טיולון כחדשה 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-4133435

 מטרנה גולד שלב 1 400 
גרם חלב נוכרי 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8491154

 לול עץ חזק ואיכותי כולל 
מזרן וגלגלים 300 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(גמיש 054-8464909

 מיטת תינוק טל כחדש 
+ מזרון עמינח לבן 450 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7144461

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)11-12ח(נייד: 054-8446728

 מיטת תינוק טל כחדש 
+ מזרון עמינח לבן 450 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7144461

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)11-12ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)11-12ח(נייד: 054-8446728

 כסא אוכל תקין 250 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 טיולון ד"ר בייבי מצב מצוין 
ידית מתהפכת 300 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7674267

 סלקל לרכב/לבית בצבע 
אפור במחיר 80 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-8485026

 למכירה מזרן תינוק מצב 
מצויין 100 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 לול פלסטיק במצב מצויין 
80/90 ס"מ + מזרן 150 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7655652 בני ברק

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 052-5737813

 למכירה מיטת תינוק 
במצב טוב צבע עץ 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(053-3110986

 למכירה נוקיה 3310 דור 
3 כחדש ב- 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8027830

C2  תומך גולן רמי לוי 
ופלאפון + אחריות 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7666666

 רדיטאור 50 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-7612293

 מעבד מזון חדש 250 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7612293

bosch מכונת כביסה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מזגן חלון ריבוע 
אלקטרה במצב מצויין במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 053-3110986

 למכירה מכונת כביסה 
AEG מצב טוב מאוד 280 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 מכונת כביסה 
אלקטרוליק 7 ק"ג )טעון 

תיקון( 200 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-3463482

 מכשיר להסרת שיער 
מהשורש 49 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 מציאה! מצלמה + 
מסרטה חברת SONY, איכות 

HD, חדשה ממש + נרתיק 
+ מטען + סוללה נוספת 500 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח נייד: 054-8464909

 6 כסאות סלון 150 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(כל אחד 052-7635619

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(טל': 052-2437292

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 שולחן אוכל לבן 
75*60*120 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומסיבי 70*140 )בני ברק( 200 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן זכוכית מעוצב 
נפתח ל- 1.7 500 ש"ח מצב 

_____________________________________________)12-13ח(כחדש 052-7188017

 4 כיסאות מרופדות 
כחדשות 500 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7188017

 למכירה שולחן אוכל 
240/92 + 4 כסאות עץ אלון 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח 052-4214333

 ספה פינתית/רגילה בנוי 
מ- 5 חלקים מצויינת ב- 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7645405

 עמודת ספרים צבע 
וונגה מצב טוב בסך 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7660435

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 למכירה ספה נפתחת עם 
קפיצים חזקה ואיכותית 460 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 053-6281899

 נברשת לסלון שנדליה 
מקריסטל אמיתי מפואר 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-4262290

 מיטת היירייזר יחיד 
)שנשלפת מלמטה( חדשה 

באריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם עם גלגלים מדף למטה 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח 052-6126106

 שולחן מעץ מתקפל 
מתאים לסוכה 350 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7126106

 ספה 2 מושבים דימוי עור 
נוחה מצב טוב! 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7114387

 שולחן נפתח ל- 1.7 + 4 
כיסאות עם ריפוד מעץ 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7123033

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 054-5705546

 ארון 3 דלתות + 2 כוורות 
בגוון תכלת 400 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(03-6187092

 שולחן מעץ יפה וגדול + 
5 כסאות מרופדים 300 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-4184747

 שולחן אוכל לבן 
75*60*120 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה זוג שידות מעץ 
מלא איכותיות, בכל אחת 2 

מגירות מחיר 349 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 מיטת הייריזר חדשה 
באריזה ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מתלה לבגדים ממתכת 
ופלסטיק על גלגלים ב- 50 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-8454536

 למכירה מעמד אמבטיה 
עם החתלה, במצב חדש 200 

ש"ח, כסא אוכל מתקפל 
למינימום ב- 180 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7773526

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 עגלת אמבטיה במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 ארגונית מקורית בייבי גוגר 
לעגלות בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון צבע חום 2 מצבים בב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(400 ש"ח 054-8476805

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)12-13ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(נייד: 054-8446728

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מיטת עץ לתינוק 
ועגלת טיולון מתקפלת 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-4214333

 כסא בטיחות ציקו לרכב 
כחדש! 180 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 משאבה ידנית אוונט 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
קמיליון 80 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 עגלת טיולון במצב מצויין 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 120 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סט מצעים פרנל למיטת 
תינוק + שמיכה פוך לילד 70 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכה צמר קטיפה צבע 
התכלת 40 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 סים טוקמן רמי לוי + 
אופציה לטעינה חודשית 50 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7666666

 למכירה טלפון קבוע 
במכונית ספירט מוטולה 250 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-4214333

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

אהרוני בועז

ב""ב והמרכז

 עד סוף פסח??

תמיד לנהוג נכון

050-6793302 מחיר 
מצוין!

מעוניין לסיים 28 שיעורי נהיגה



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כב’ באדר - כד’ באדר תשע”ט  18/03-20/03/2020

■ 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

 ■

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)11-18א(03-9094566 053-3197448

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

 למשרד בתחום הנדל"ן 
במגדלי בסר 4 בבני ברק 
דרושה פקידה אחראית, 

בעלת ראש גדול 
וכושר אדמיניסטרטיבי, 
התנהלות מול ספקים 

ולקוחות, ניהול אתר 
אינטרנט ופרסום של 

החברה, ניהול שוטף של 
המשרד, שליטה מצוינת 

 office, Word, :בתוכנות
 Excel, Powerpoint,
Outlook ועוד. שעות 
העבודה: משרה מלאה

9:00-17:00 כתובת 
לשליחת קו"ח: 

h0525355999@gmail.com)02-02(_____________________________________________

 לחברה מצליחה דרושים 
גברים רציניים, אפשרות 

לעבודה מהבית, לפרטים 
_____________________________________________)10-13א(058-3239723

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)09-16א(054-3454571 054-7680455

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 

ומסורים למשמרות בוקר / 
_____________________________________________)09-12א(ערב 052-6607070

 למעונות וגנים בצפון 
ת"א דרושות סייעות 

ומטפלות, משרה חלקית/
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
_____________________________________________)09-12א(054-7708715

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח, שכר גבוה, תנאים 
_____________________________________________)09-20א(מצויינים 052-4774135

 באזור ק.הרצוג ב"ב 
דרושה סייעת לגן, 

גילאי שנתיים וחצי - 3, 
אחראית, מסורה, אוהבת, 
7:30-16:00, שכר נאה! 

_____________________________________________)9-12ש(050-4146721 בערב

 א/נשים לעבודה בשעות 
גמישות, אפשרות כהכנסה 

נוספת, לתאום פגישה
_____________________________________________)09-12ל(053-3163814

 למעון בגבעתיים, מיידי, 
גננת או סייעת למשרה מלאה, 
שכר גבוה כולל תשלום חגים 

_____________________________________________)09-12(וארוחות 052-3838484

 קופאים/ות, סדרנים/
ות עובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה 

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 למשרד רואי חשבון 
בתל אביב, משרד בקרבת 

מרכז עזריאלי בו יש גם צוות 
מהמיגזר החרדי דרוש/ה רואה 

חשבון/מתמחה לתפקיד 
מאתגר, נדרש: למידה מהירה, 
השתלבות בעבודת צוות יחד 

עם יכולת עבודה עצמאית 
ושליטה באקסל. קורות חיים 
לפקס: 03-760-4646 מייל: 

liat@frcpa.co.il)09-12(_____________________________________________

 למשרד רואי חשבון 
במרכז תל אביב, משרד 

בקרבת מרכז עזריאלי בו יש 
גם צוות מהמיגזר החרדי, 

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות 
)בעל תעודת חשב/ת שכר( 
מנוסה ועצמאי. יחסי אנוש 

טובים, יכולת עבודה בצוות, 
משרה מאתגרת עם אפשרויות 

לקידום. קורות חיים לפקס: 
03-760-4646 מייל:
liat@frcpa.co.il)09-12(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת למכירות, 
הזמנות ושרות לקוחות + 
נסיון. העבודה בפ"ת, שכר 
נאה ואופציה לקידום קו"ח 

gadhamburger@gmail.com 10-13ל(למייל(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)10-21ש(054-8471166 058-4012013

 דרושים מפיצים מכל 
הארץ לירק מהדרין ללא 

ריסוס הידרופוני
_____________________________________________)10-13ש(052-8708776

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מחפש עבודה 
בירושלים: בעל נסיון 
בהכנת ארוחת בוקר 

_____________________________________________)10-17ל(בישיבות 055-2544827

קו עיתונות דתית / 8264730 / 

לשוק סיטונאי בירושלים דרוש/ה

052-8522495

נהג/ת חלוקה
רשיון ג' / 4 טון

מעל שנה רשיון 
לשעות הבוקר המוקדמות. מיידי!

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי מטבח, עדיפות 
לרשיון נהיגה, להתקשר 

_____________________________________________)11-14ש(10:00-15:00 03-6714809

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות, 

תנאים טובים
054-9770395
_____________________________________________)11-14ש(054-4841770

 דרוש מדריך/מדריכה 
לבחור ובחורה מוגבלים, ודרוש 

עו"ד + עובדת סוציאלית 
_____________________________________________)11-12ל(052-5665839

 למסעדה, דרוש עובד 
מיומן להכנת פיצה, פלאפל 
ועבודות מטבח בכפר חב"ד 
למשמרת אחה"צ, לפרטים: 

052-2549947)11-12(_____________________________________________

 אלמן חרדי וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)11-12ח(לפי שעה 054-7938941

 מנוסה בניקיון דירות ינקה 
ביסודיות ויכשיר את דירתכם 

_____________________________________________)11-12ח(לחג הפסח 052-6992033

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם וביתר
050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 לחברה בהתרחבות 
בתחום השיווק דרושים 

מועמדים רציניים, שירות 
_____________________________________________)12-15א(לעבודה מהבית 053-3173244

 למכבסה שלגית בב"ב 
עובדים לעבודה זמנית 
לפסח, רשיון נהיגה ב' 

_____________________________________________)12-13ש(050-8460282

 מחפשים עבודה? 
אלפי משרות בכל התחומים 

ובכל התפקידים למנוסים 
ולמתחילים, בבוקר או בערב, 
משרות חלקיות או מלאות. 

הכל מכל כל גלאט ג'ובס לוח 
הדרושים החרדי מס' 1. לצפיה 

בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il

073-7055666)12-12(_____________________________________________

 לחברת "אור-לרפואה" 
מימוש זכויות בירושלים, 

דרושה מזכירה לחצי משרה 
קבועה/אפשרות למשרה 
מלאה, 40 ש"ח לשעה, 
אפשרות לקידום, מיידי 

orlarefua@gmail.com)12-13(_____________________________________________

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)12-15(_____________________________________________

 לסביבת עבודה נעימה 
ואיכותית בפ"ת, מנה"ח 

מתחילה ל- 8 חודשים 
+ אופציה. יכולת גביה, 
דיוק, סדר, ויחסי אנוש 

 haya@tmir.org.il -קו"ח
או לפקס

_____________________________________________)12-15ש(153-996-66003

 חשבת עמלות לסוכנות 
ביטוח בבסר 3, נסיון 

שנה לפחות, קו"ח למייל- 
racheliha@tlp-ins.co.il)12-15ש(_____________________________________________

 

03-5771144 manpower3@mhmc.co.il

למשרדי ההנהלה במרכז הרפואי דרוש/ה 

מזכיר/ה בכיר/ה
מינימום שנתיים ניסיון חובה | המשרה כוללת עבודת מזכירות לצד 
פרויקטים שונים | דרישה למשרה מלאה  | שליטה מלאה בתוכנות 

המשרד הבסיסיות (האאוטולוק , פאוור פוינט, אקסל) | אנגלית טובה 
ברמת שיחה | יכולת עמידה בלחץ וריבוי משימות | יוזמת, אחראית, 

אמינה ודיסקרטית | בעלת תודעת שירות גבוהה | ידע גרפי יתרון!

 חוברות מרווה לצמא 
שנים ע"ד-ע"ח 90 לשנה

_____________________________________________)11-12ח(054-8406660 אחה"צ

 סטנד טלסקופי למיקרופון 
יציב וחזק ב- 70 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(בבני ברק 054-8431644

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה מזרן יחיד 
אורטופדי 100 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 למכירה אורגנית מדלי 
דגם 300A מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 חליפת בגיר מידה 56 
_____________________________________________)11-12ח(כחול 200 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(058-3245685

 שעון יד לנשים חדש 
אכותי ויוקרתי ב- 200 שקל 

_____________________________________________)11-12ח(050-8776286

 וילון צלון שלבים דמוי עץ 
יוקרתי 250*85 ס"מ 400 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-4102263

 למכירה טרבוקה סורית 
קטנה במצב מצוין 80 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(055-6783132

 מייצב ברק מולטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 אופני ילדים 50 שקל 
_____________________________________________)11-12ח(058-3290512

 אופניים חשמליות ללא 
בטריה תיקון קל 300 שקל 

_____________________________________________)11-12ח(050-7806788

 למכירה שטיח קטן + 
שואב אבק + פקס + מסך 

מחשב + מזוודה 70 ש"ח כל 
_____________________________________________)11-12ח(דבר 052-5737813

 קערת הגשה מרשימה 
מזכוכית 25 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-6907470

 מציאה! נעליים לגבר יפות 
מידה 40 210 שקל "פאקי - 

_____________________________________________)11-12ח(מישל" 054-8473272

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

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

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

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 אופניים לילדים BMX ב- 
_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח 058-3245685

 כד לפרחים חדש שיבוץ 
אבני זכוכית 70 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-7188017

 ספסל אחורי לרכב סטיישן 
כולל חגורות 500 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(050-4184747

 בהזדמנות!!! מעיל מגן 
אכותי לאופנוע/קטנוע כחדש 

_____________________________________________)11-12ח(400 052-2786557

 למכירה קרמיקה 80*80 
מבריק קרם פנינה 53 מ"ר 60 

ש"ח למ"ר פלא':
_____________________________________________)11-12ח(050-4171893

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד 400 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-7154392

 כרית תמיכה לצוואר 
בטיסות ונסיעות חדשה 30 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח טל': 052-2727474

 רולר בליידב מידה 31-34 
עם אביזרי הגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-5385013

 אופני ילדים 18 140 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(054-5385013 בני ברק

 משקפי שמש חברת 
"אופטיקנה" חדש אכותי ב- 

_____________________________________________)11-12ח(40 שקל 050-8776286

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

חדש באריזה!! )נקנה ב- 300 
ש"ח(, 150 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

למכירה/השכרה, חדשה 
_____________________________________________)01-04ש(ממש 054-6337121 

 אופניים חשמליות, מידה 
27.5, שיכוך מלא חודשיים 
_____________________________________________)12-13(וחצי, 6,500 058-3287846

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
40 ש"ח בלבד מקל הליכה 

לקשיש/ה עם בסיס תומך 70 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 הליכון + משחקים 
לתינוקות 100 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7188017

 אגרטל מזכוכית מעוצב 
_____________________________________________)12-13ח(60 ש"ח 052-7188017

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
ברק( 40 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שטיח קטן + 
שואב אבק + פקס + מסך 

מחשב + מזוודה 70 ש"ח כל 
_____________________________________________)12-13ח(דבר 052-5737813

 כיריים 3 להבות חדש 
חשמלי או גז 200 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-2786557 בפתח תקווה

 בשמים מקוריים 
משומשים לנשים 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7157077

 2 זוגות מגפי גשם לילדות 
מידה 11 ו- 31 )בני ברק( 30 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד לזוג 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת לגיל הרך )בני 

ברק( 100 ש"ח בלבד
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש' 

_____________________________________________)12-13ח(052-7671681 בערב

 חליפה לגבר מידה גדולה 
אפור כהה גיזרה רחבה 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3155415

 XL מעיל צמר מידה 
לאישה 60 ש"ח -053

_____________________________________________)12-13ח(3155415

 משחק קשיות 35 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 עיתונים מרווה לצמא 
משפחה ועוד 80 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 אוהל כדורים פתוח 
לילדים + כדורים 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 קופסא לאחסון משחקים 
עם גלגלים ללא מכסה 30 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3155415

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 מייצב ברך מולוטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 למכירה 3 אוגרים ב- 40 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בני ברק 03-6180242

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150

_____________________________________________)12-13ח(050-4157763

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

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

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

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

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 חליפה לגבר מידה 44 עם 
טיקט 100 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 ספרי קריאה קומיקס 
לילדים 3-25 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
כל"פ חדש 25 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 מתקן לדיסקים 35 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(052-6136106

 מתקן עומד לגלילי ניר 
טואלט 45 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 בימבה לילדים 25-50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(052-7126106

 כספת גדולה 450 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(052-7126106

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
 ו
ם

שי
לנ

ת 
ד

ע
יו
מ

ה 
ע

ד
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 מעיל צמר צבע אפור 
כהה חדש מידה 52 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 חליפת בגיר מידה 56 
כחול כהה 200 ש"ח חדש! 

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד חדש! 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 058-3245685

 אופניים כחדשות לילדים 
מידה 14/16/18 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 ילקוט ניקי חדש כחול עם 
_____________________________________________)12-13ח(עגלה 100 ש"ח 058-3245685

 שעון לילדים סואווצ חדש! 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח 058-3245685

 ספר מסורתי חדש לילדים 
_____________________________________________)12-13ח(30 ש"ח 058-3245685

 כובע סמעט מידה 57 
מצב מצויין! למכירה 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(055-6720343 

 כובע קנייטש לבד מידה 
54 ברביסיו 50 ש"ח למכירה 

_____________________________________________)12-13ח(055-6720343

 כובע קנייטש צמר מידה 
53 דונאטו 50 ש"ח למכירה 

_____________________________________________)12-13ח(055-6720343

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 בהזדמנות זקט' כחול 
 angels חדש לילדים תוצרת

)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 סקייטים לילד/ה הניתנות 
לשינוי המידה )בני ברק( 70 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 40 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3155415



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

מכבדים 
תלושים 

של 
הסתדרות 

המורים.

 

הודעה סופר חשובה: 
המבצעים 
ממשיכים כרגיל

שני-שישי
23-27.3.20
כ"ז באדר-
ב' בניסן

בת ים: ניסנבאום 25

פילה דג סלמוןצלחות
1/2 ליטר קוד:198268 עגול/1 ליטר 1 ק"ג

קוד: 748499 עגול/רבע ליטר 760530 
עגול/1 ליטר מרובע קוד:760905

'מעולה'

כוסות 10 אונז דאודורנט אקס
קוד: 761285

אלסקה
200 פיט
'מעולה'

1 ליטר1 ליטר
טאצ'

חלונית/אנטרטיק/ניקוי לאסלות 1 ליטר/ מרכך כביסה
מתז מסיר עובש/אבנית/כתמים/

ג'ל סבונומיקה/אסלנית צהוב 750 מ"ל סנט 
מוריץ/סנו קליר מילוי/00 לאסלות סנו

1 ליטר
'מעולה'

200 גר'
אסם

קפה רד מאגשמן למאור שמן זית שמן אגוזים

290 גר'
'מעולה'

אקונומיקה

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

נייר ארונות פטריות

1 ליטר
'מעולה

750 מ"ל
'מעולה'

דבש/קקאו/רגיל
500 גר'
'מעולה

4 ליטר
טאצ'

נובו

קורנפלקס

כפפות אשפתון
קוד:711998

25 יח'
'מעולה'

ברמן

עשיריית לחמניות/
פיתות אסלי

גדלים שונים
'מעולה'

490

למארז

7901490

1290 1690 890
ליח'

2 ב-
10

1890 2490

890

כשל"פ

מאושר 
לפסח

מאושר 
לפסח

מאושר 
לפסח

מאושר 
לפסח

כשר 
לפסח

כשר 
לפסח

מאושר 
לפסח

כשר 
לפסח

890

מאושר 
לפסח

ליח'

מאושר 
לפסח

990
ליח'

כשר 
לפסח

גפילטע פיש
7 קציצות

'מעולה'

990

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
23-27.3.20

כ"ז באדר-ב' בניסן

חמישי-שישי
26-27.3.20 א'-ב' בניסן

גלידת לה קרמריה
סוגים שונים

1.4 ליטר

קופסאות איחסון

להבוניםתה כחול
4 שעות

50 יח'
'מעולה'

100 יח'*1 גר'
ויסוצקי

רדיד אלומיניום

14907990
לק"ג

1590

2 ב-2 ב-
2011901990

2 ב-
1190

נוזל כלים
1.5 ליטר

סנט מורץ/טאצ'

קומקום/מצנם
קנדי

מפת ניילון עבה
שישייה/שמיניה

'מעולה'

2 ב-
10

כשל"פ

4990
ליח'

590

לא טעון 
טבילה

690 1290

3 ב-
10

כשל"פ

890
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