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ניצבים  כולו  ולמעשה העולם  ישראל  מדינת 
רפואית.  מבחינה  קלים  לא  ימים  של  בפתחם 
במספר  עלייה  על  שומעים  אנו  יום  מידי 
והשאלות  הקורונה  נגיף  כנשאי  המאובחנים 

הרבות העולות בקרב הציבור הן רבות מאד. 
גידי לשץ, ראש מחוז ירושלים והשפלה של 
השאלות  כל  על  עונה  בריאות,  שירותי  מכבי 
ובעיקר שם דגש על הפתרון הייחודי, שמובילה 
מכבי בכל הקשור לאשפוז בית – פתרון חדש 
תסמינים  עם  או  תסמינים  ללא  קורונה  לחולי 
קלים. מדובר במהלך ראשון מסוגו בעולם, שכן 
להתפנות  נאלץ  היה  קורונה  חולה  כל  כה  עד 

לבית החולים.
הרפואה  גורמי  כל  של  המוצא  "נקודת 
הזמן  כל  עובדים  שאנחנו  היא  הארצית  ברמה 
במציאות משתנה ומתקדמים תוך כדי תנועה", 
החולים  שמספר  הוא  של  "הצפי  לשץ.  מסביר 
יעלה מיום ליום וכארגון בריאות מוביל בשגרה 
שזקוק  מי  בכל  לטפל  ערוכים  אנו  ובחירום 
גורמי  עם  רציף  בקשר  מצויים  אנו  לטיפול. 
משרד הבריאות ופועלים על פי ההנחיות שלהם. 
"כדי להתמודד בצורה טובה יותר עם המשבר 
בבית  יאושפזו  החולים  כל  שאם  העובדה  ועם 
החולים המערכת הרפואית תקרוס, אנו מובילים 
את נושא האשפוז הביתי. במסגרת זאת החולים 
ידי  על  טוב  מוגדר  ומצבם  למכבי  המשויכים 
ביתי  בבידוד  להישאר  יוכלו  הבריאות,  משרד 

ולא יצטרכו להגיע לבית החולים".
מה זה בעצם אשפוז ביתי לחולי קורונה? 

משרד  עם  רציף  בקשר  נמצאים  "אנחנו 
הבריאות. אם מדובר במקרים קלים, ולרוב גם 
כשמדובר באנשים שכבר נמצאים בבידוד ואין 

סיבה להעבירם לבית החולים, מתקבלת החלטה 
על אשפוז ביתי. חשוב להדגיש כי מכבי מובילה 
את המהלך בכל הקשור לאשפוז בית גם בימים 
של שיגרה. מכבי מבצעת אשפוזי בית בשנתיים 
האחרונות למאות חולים במצב רפואי מורכב. 
התפשטות נגיף הקורונה היא הזדמנות למערכת 
הבריאות כולה לקפוץ מדרגה ולעבור לאשפוזי 

בית בהיקף גדול".
מתבצע  ואיך  הבית  אשפוז  פועל  כיצד 

הטיפול הרפואי?
מטופל  לקלוט  "ההחלטה 
לאחר  מתקבלת  בית  לאשפוז 
שיחה עם הרופאה שמנהלת את 
מבצעת  שהיא  ובדיקה  התהליך 
המטופל  של  התאמתו  לגבי 
כולל בדיקת מצב רפואי, מחלות 
כרוניות, אפשרות הבידוד בבית 
המשפחתית.   התמיכה  ומערכת 
על  ההחלטה  קבלת  לאחר 
מעבירה  מכבי  הבית,  אשפוז 
קורונה  ערכת  למאושפזים 
דופק  מד  הכוללת  ייעודית, 
ורמת  דופק  )למדידת  וסטורציה 

חמצן בדם(, מד חום, מסכות חד פעמיות וחומר 
חיטוי לידיים.

טלפוניות  שיחות  כולל  הבית  "אשפוז 
מאחיות מכבי פעמיים ביום, במטרה לאמוד את 
במידה  כן,  כמו  המטופלים.  של  הקליני  מצבם 
ויש צורך בכך תתבצע שיחה עם רופא מומחה 
שיחליט על המשך הטיפול . בנוסף, המטופלים 
יכולים להתקשר 24/7 באמצעות קו ישיר שניתן 
להם אל צוות ייעודי במכבי. הטיפול הוא אישי 

ומותאם לכל חולה וחולה ברגישות, מקצועיות 
מטופלת  בעיה  כל  העיניים.  בגובה  וכמובן 

באופן ספציפי ונקודתי".
מדוע כדאי להעדיף אשפוז ביתי?

ההחלמה  קל,  במקרה  מדובר  אם  "ראשית, 
הביתית  בסביבה  היא  ביותר  והנוחה  הטובה 
שנערכו  רבים  מחקרים  פי  על  וזאת  המוכרת 
בתחום. בנוסף, בבידוד הביתי לא נחשף החולה 
החולים.  בבתי  הקיימים  נוספים  לזיהומים 
לגרום  רוצים  לא  אנו  בנוסף, 
הבריאות  מערכת  של  לקריסה 
ובספרד  באיטליה  שקרה  כפי 
לאשפוז  חשיבות  ישנה  כן  ועל 
את  להשאיר  רוצים  אנו  הביתי. 
שבאמת  לאנשים  החולים  בתי 
חומרה  בדרגת  לטיפול  זקוקים 

גבוהה יותר".
מבחינת  ערוכים  אתם  כיצד 
במאושפזי  לטיפול  אדם  כוח 

הבית?
"אנו נערכים לקליטת היקפים 
קורונה  חולי  של  משמעותיים 
ומקצועי.  איכותי  ביתי  באשפוז 
ישנו כמובן צפי לעלייה במספר החולים, אולם 
יעברו  הרוב  בידינו  שנמצאים  הנתונים  פי  על 
הבחירה  ולכן  בלבד  קלה  בצורה  המחלה  את 

באופציה הביתית היא טובה עבורם. 
הזו לטפל בחולים  נערכים בעת  כיצד אתם 

הרגילים מבחינת המרכזים הרפואיים?
במיוחד  שירותים  רצף  על  שומרים  "אנחנו 
לכל  רפואה  שירותי  מעניקים  אנו  אלה.  בימים 
אשר  זאת,  עם  השונות.  במרפאות  החברים 

עדיפות  תינתן  דחוף,  שאינו  בצורך  מדובר 
לדחיית הטיפול או הבדיקה המדוברת".

לדעת  "חשוב  לשץ,  מדגיש  מקרה",  "בכל 
מעטפת  שגרה  כבימי  נותנים  למעשה  שאנחנו 
גם  שלנו.  לחברים  אישית  מותאמת  טיפולית 
שנמצאים  שלנו  ואחיות  רופאים  ישנם  כיום 
דרך  החברים  עם  בקשר  ונמצאים  בבידוד 
להגיע  שלא  מעדיפים  חברים  הרבה   . הטלפון 
ולכן מתקשרים עם הרופאים שלהם  למרפאות 
אני  והפניות.  מרשמים  ומקבלים  הטלפון  דרך 
והצוות שלי נמצאים בקשר רציף עם המרכזים 
בכל  לטפל  וערוכים  הרפואיים  והצוותים 
חברי  של  והן  הרפואי  הצוות  של  הן  הפניות, 

הקופה". 
כלל  את  לשבח  לשץ  מבקש  דבריו  בסיום 
"אשר  הם,  באשר  בריאות  שירותי  מכבי  צוותי 
עובדים  הם  משמע.  תרתי   – בחזית  עומדים 
ומקצועיות  מסירות  ומפגינים  לשעון  מסביב 
ונותנים לכל החברים את הטיפול הטוב ביותר. 
טובים  ימים  בקרוב  שנדע  לכולנו  מאחל  אני 

מאלו, רק בריאות".
האחרונות  ההתפתחויות  לאור  כך,  או  כך 
על  בשמירה  רבה  חשיבות  שישנה  ומכיוון 
הצוותים  של  והן  המטופלים  של  הן  ביטחונם 
הרפואיים,  מדגישים במכבי שירותי בריאות כי 
מי שאינם חשים בטוב מתבקשים שלא להגיע 
למרפאות. במקרה של חשש כלשהו ואם אתם 
שוהים בבידוד, חשוב לפעול על פי נהלי משרד 
הבריאות ולהתקשר 101 למד"א. במקרים בהם 
עולה צורך רפואי אחר, מוזמנים החברים לפנות 
לרופא המשפחה או למוקד האחיות של מכבי 
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מכבי מובילה את מהפכת 
האשפוז הביתי לחולי קורנה

מאת: מנחם הירשמן

כוחות משטרה שביצעו אכיפה של צו בריאות 
סדר  בהפרת  נתקלו  העם בשכונת מאה שערים, 
 3 עצרו  במהלכה  לעברם,  אבנים  יידוי  שכללה 
התקהלות  בגין  דוחות  נגדם  שנרשמו  חשודים 

אסורה מעל 10 אנשים בסך 5000 ש"ח.
השוטרים פעלו בשכונת מאה שערים על מנת 
הנחיות  אחר  ממלאים  העסקים  בעלי  כי  לוודא 
משרד הבריאות ופועלים על פיו. במקום החלה 
להתפתח נגד השוטרים הפרת סדר שכללה יידוי 
אבנים וקללות, וכתוצאה מכך שוטר אחד נפצע 

וקיבל טיפול רפואי.
שסירבו  לאחר  חשודים   3 עצרו  השוטרים 
אנשים   10 מעל  אסורה  בהתקהלות  להתפזר 

נגד כל אחד  וכן בחשד להפרת הסדר הציבורי. 
מהם רשמו השוטרים דוחות אכיפה על סך 5000 

ש"ח. 
בהם  העסק  בתי  כלל  כי  הדגישו  במשטרה 
ההוראות  קיום  על  הקפידו  השוטרים,  ביקרו 

כלשונם.
כה,  ועד  בנגיף  המאבק  תחילת  מאז  כי  יצוין 
מדי יום מבקרים השוטרים אלפי מחויבי בידוד 
כי הם מקיימים את חובת הבידוד,  לוודא  בכדי 
מחויבי  כ-25,700  השוטרים  ביקרו  כה  כשעד 
האחרונים  בימים  הארץ.   רחבי  בכל  בידוד 
ביקרו שוטרים בכל רחבי הארץ גם באלפי בתי 
וכיו"ב,  הקניות  במרכזי  בשווקים,  שונים,  עסק 
קיימו  העסקים,  בעלי  של  המוחלט  כשרובם 

והקפידו על ההנחיות במלואן. 

בשטח,  המתבצעים  הסברה  למאמצי  נוסף 
באמצעות  עסק  בתי   54 כה  עד  סגרה  המשטרה 

צווים בגין הפרת התקנות באופן בוטה.
הפרת  כדלקמן:  דו"חות   114 נרשמו  כה  עד 
דיווח  חובת  הפרת  דו״חות,   38 בידוד-  חובת 
למשרד הבריאות על חובת הימצאות בבידוד – 
התקהלות  פיזור  על  להוראה  סירוב  דו״חות,   3
אסורה – 65 דו"חות, וכן 8 דו"חות נוספים נגד 
שנכנסו  החדשות  לתקנות  בניגוד  מקום  מפעיל 

אתמול לתוקפן.
שלישי  ביום  הגיעו  משטרה  כוחות  במקביל, 
לשוק מחנה יהודה בירושלים, הציבו מחסומים 
בכניסה - ובכך הביאו סופית להשבתת הפעילות 

במקום, ההומה אדם בימי השגרה.
הנחיות  בעקבות  הוחלט  השוק  סגירת  על 

המונית  התקהלות  האוסרות  הבריאות,  משרד 
לחבירו,  אדם  בין  מטר   2 של  מרחק  ודורשות 
כחלק מהמאמצים למנוע את המשך התפשטות 

הקורונה בישראל.
בעקבות העובדה שלא ניתן לשמור על הנחיות 
אלו בשווקים ההמונים, הוחלט על סגירתם. כך, 
נצפה היום בירושלים המחזה של סגירת השוק, 

שמשמש אלפים לקניות ולבילוי.
ממשטרת ישראל נמסר כי היא "ממשיכה כל 
העת במאבקה לבלימת התפשטות נגיף הקורונה 
הסברה  פעולות  מגוון  הכולל  מאבק  בישראל, 
כלל  ובקרב  ירושלים  העיר  ברחבי  ואכיפה 
על  לשמור  מנת  על  הכל  השונות,  האוכלוסיות 

בריאות האזרחים".

ונשמרתם לנפשותיכם: קיצוניים התעמתו עם כוחות משטרה שהגיעו למאה שערים בכדי לאכוף את הנחיות משרד הבריאות • חשודים נעצרו ומפרי חוק בריאות העם ספגו קנסות

גידי לשץ, ראש מחוז ירושלים

כוחות המשטרה במאה שערים



ובהם 30 מוצרים לראשונה בפסח זה

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

 יופלה בתוספת נטיפים
בטעם שוקולד ושבבי קוקוס

167 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

גבינת צזיקי פיראוס
250 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט יווני פיראוס
140 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

גבינת טל העמק 32%
200 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

גבינת גלבוע 5% | 12% | 22%
200 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

 גבינת עמק 9%
200 גרם

בד“ץ העדה החרדית

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

משקה GO בטעם אייס קפה
250 מ״ל | 340 מ״ל
בד״צ ועדת מהדרין

מארז שמינייה יופלה תות
150 גרם x 8 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

 חדש 
לפסח!

 מארז מיני קרלו שוניל
100 גרם x 8 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

בפסח אוכלים בבית

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

טיוב יוניקורן בטעם וניל
58 גרם x 6 יחידות
בד״צ ועדת מהדרין

חלב מלא בטעם של פעם
1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין
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"מי שלא מציית להוראות 
עתיד ליתן את הדין"

מאת: חיים רייך

זקן  הורה  נוף  הר  בשכונת  הנגיף  התפרצות  עם 
בהוראה  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  הפוסקים 
לתושבים כי אין חובה להתפלל במניין עקב סכנת 
עתיד  מהבית  ויוצא  בטוב  חש  שלא  מי  הידבקות, 

ליתן את הדין.
בימים האחרונים אובחנו מספר תושבים חרדים 
נגיף הקורונה.  כנושאי  בירושלים  נוף  הר  בשכונת 
התושבים הסתובבו במרכזי התפילה והתורה בהר 
הנגיף  להתפשטות  כבד  חשש  שעורר  דבר  נוף, 

בשכונה.
ביום שני השבוע התכנסו רבני וגבאי השטיבלאך 
המרכזי של הר נוף "אמרי שפר" להתייעצות במעונו 
של ראש הישיבה וזקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך 
שליט"א, לקבלת החלטות באשר להמשך תפעולו 
של ה'שטיבלאך' המרכזי בשכונה לאור התפשטות 

הנגיף בשכונה.
במהלך האסיפה הובאו דבריו של ד"ר סלוצקין 
המתגורר בשכונה, כי קיים חשש רציני להתפשטות 
בשכונה  השיא  וכי  בשכונה,  ניכרת  בצורה  הנגיף 
קפדניים  זהירות  באמצעי  לנקוט  ויש  לפנינו  עוד 

לצמצום התפשטות הנגיף.
יצוין כי כבר בשבוע שעבר נכנס ראש הקהילה 
הגאון רבי יעקב משה שפיצר שליט"א למעונו של 
את  לסגור  אם  לשאול  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ 
יסגרו מיד כדי שלא  השטילבאך. מרן השיב שלא 
לגרום לבהלה בציבור, ויש להמתין ולהודיע קודם 
בית  את  יסגרו  התקנות  יקיימו  לא  אם  כי  לציבור 

המדרש.
הנגיף  התפשטות  לאחר  שני  ביום  כאמור, 
הגורמים  מכלל  הנתונים  קבלת  ועם  בשכונה, 
של  בסיומה  שטרנבוך  הגר"מ  הורה  המקצועיים, 
הוראות  מספר  על  במעונו,  שהתקיימה  האסיפה 

דרמטיות בשינוי סדר היום בשכונה:
כדי  שפר  אמרי  המרכזי  השטילבאך  את  לסגור 
להודיע  בשכונה.  הנגיף  התפשטות  את  לצמצמם 
לכלל התושבים כי אין חובה להתפלל במניין עקב 
סכנת הידבקות. מי שלא חש בטוב לא ייצא מהבית, 
והמפר הוראות אלו הרי הוא מזיק את הרבים ועתיד 

ליתן את הדין.
נוף בירושלים  בעקבות כך פורסמו בשכונת הר 
מודעות הקוראות לציבור מטעם הגר"מ שטרנבוך: 
"בעקבות ריבוי המקרים של חולי קורונה שביקרו 
חובה  אין  נוף,  הר  בשכונת  כאן  הכנסת  בבתי 
להתפלל במניין עקב סכנת הידבקות וכל מי שלא 
אסור  שהיא,  חולשה  איזה  וחש  בטוב  מרגיש 
באיסור גמור לצאת מהבית ולא לבוא לבית הכנסת 
בשום פנים ואופן, ומי שמפר את זה הרי הוא מזיק 
את הרבים ועתיד ליתן עליו את הדין, ובבואו לבית 

הכנסת עובר בגזל".
"אמרי  נוף  בהר  המרכזי  המדרש  בבית  כן  כמו 
המדרש  בית  סגירת  על  הודעה  הוציאו  שפר" 
המרכזי אמרי שפר, והתושבים התבקשו לקחת את 
חפציהם האישיים כמו טלית ותפילין מבית המדרש 
באותו היום – טרם סגירת בית המדרש החל מיום 

שלישי בבוקר.

הדרמה בהר נוף בעקבות התפשטות הנגיף בשכונה - הוראתו הדרמטית של זקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך על שינוי סדר היום 
בשכונה: "אין חובה להתפלל במניין עקב סכנת הידבקות"

זקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך:

המודעה שנתלתה בפתח השטיבלאך

להזמנות תוגברו הקווים לאור המצב!
טלפוניות

התמונות להמחשה בלבד. לפי רשימת מוצרים שמופיעים בחנות. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

תנור 
אובן

45 ליטר, 
מצב שבת, 

טורבו

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

תווי קניה
ע״ס 700 ₪   

 MASTER 745  דגם

צ׳יפסר מקצועי

השני 
בשקל

קנו מוצר חשמלי מהמבצע
וקבלו מוצר נוסף לבחירתכם
בשקל אחד בלבד!

הראשון בזול

 LVMAC925 דגם
+ גריל + בישול

מיקרוגל
+ אפייה

שואב אבק בוש

790

699

890

990

BGS05A220 דגם

690

990

 mf-tn8001 דגם
ללא שמן

מערכת סטריאו
Mc860 דגם
כולל בלוטוס

599

מיקסר מקצועי
סאוטר

מבחר
מקררי סמסונג

יבואן מקורי סמליין
עם הכשר הרב הלפריןעם הכשר הרב הלפרין

מקרר שארפ
8520

תנור 
משולב
חד תאי

מבחר ענק 
של מיקסרים

מבחר ענק של 
מבחר מעבדי מזון

מיקרוגלים
מבחר טוסטר 

אובן גדולים

מבחר ענק של 
תנורים
דו תאי

כולל מאוורר טורבו
ולהבת טורבו

דלת דופן כפולה
קל לניקוי

טורבו + גריל
כולל טיימר

תנור
בנוי

מגוון
מכונות
כביסה

מייבשי 
כביסה

מבחר תנורי 
דלונגי

בוש / סימנס
קונסרוקטה

איכותיים 
וחזקים

הידועים 
באיכותם

החל מ-

החל מ- החל מ- החל מ- החל מ-

החל מ-

החל מ-
החל מ-

החל מ-

₪ 31 36
סה״כ 1,116 ₪

₪ 52 36
סה״כ 1,872 ₪

₪ 75 36
סה״כ 2,700 ₪

₪ 125 36
סה״כ 4,500 ₪

₪ 47 36
סה״כ 1,692 ₪

₪ 28 36
סה״כ 1,008 ₪

במחירים 
הזולים 
ביותר!

₪ 25 36
סה״כ 900 ₪

החל מ-החל מ-

אופציונאלי אופציונאלי

מקפיא ענק
נו פרוסט

NO -FROST
7 מגירות

החל מ-

₪ 55 36
סה״כ 1,980 ₪

DF מקרר
450 ליטר,

מדפים מתכווננים,
מייצר קוביות קרח

החל מ-

₪ 47 36
סה״כ 1,692 ₪

מבחר ענק
של מוצרים 

קטנים
ממיטב החברות ובמחירים 

הזולים ביותר. נסו אותנו!

₪ 199 ₪ 199 ₪ 590 ₪ 299

לדוגמא מבין עשרות
המוצרים המשתתפים במבצע:



העמדת הלוואת קרן המדינה בשיתוף הפניקס ואלטשולר שחם. מתן כל הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 גם בימים אלה של חוסר ודאות

אין תחליף
לאנושיות

 בעקבות המצב ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, סניפי הבנק עובדים
במתכונת מצומצמת ורק בחלק מהסניפים תהיה קבלת קהל )בתיאום מראש(.

אנו ממשיכים להיות זמינים עבורכם בערוצים הישירים:
בטלפון 8860*, התכתבות בסמס או מייל לבנקאי.

בנוסף כדי להקל עליכם בהתמודדות עם המצב, אנו מציעים לתקופה זו:

 פיקדונות "פרי השעה"
מגוון פיקדונות אטרקטיביים

בהתאמה לצרכיכם, ברמות נזילות 
שונות לכל תקופה שתבחרו.

הלוואות ופתרונות לעסקים
הלוואה בערבות מדינה לעסקים 

בהעמדת בטחונות של 10% בלבד, 
במסלול מהיר ובליווי בנקאי צמוד.
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קורבנות ציבור

מאת: מנחם הירשמן

ז"ל,  טייב  אברהם  ברטו  מר  נפטר  בצרפת 
שכונת  מרבני  טייב,  ציון  רבי  הגאון  של  אחיו 
י'  שישי  ביום  שנפטר  בירושלים,  זאב  פסגת 
הראשון  ביהודי  מדובר  הקורונה.  מנגיף  אדר 
מצרפת שנפטר מהנגיף. אברהם ז"ל בן ה - 71 
הובא לקבורה כעבור ימים ארוכים, זאת לאחר 
נפטר  האם  לבדוק  בצרפת  שנערכו  בדיקות 

באמת מהנגיף. 
בעזרה  רבות  פעל  פריז,  תושב  ז"ל,  המנוח 
מגיע  והיה  הקודש  בארץ  במצוקה  למשפחות 

לבית הכנסת בשבתות ובימים טובים.
הרב  חב"ד,  שליח  בחב"ד:  קשה  טרגדיה 
חיה מושקא  מוסדות  מנהל  ז"ל,  טובול  מסעוד 
מנגיף  ל"ע  נפטר  שבצרפת,  בפריז  חב"ד  של 
בימים  בטוב  חש  שלא  לאחר  הקורונה, 
חולים  לבית  שבת  בערב  פונה  והוא  האחרונים 

שם נפטר בגיל 63. 
חיה  מוסדות  את  רמה  ביד  ניהל  טובול  הרב 
היהודי  חנה  בית  הספר  ובית  בפריז  מושקא 

הגדול ביותר באירופה ובצרפת. 
בהלם  בפרט  ובצרפת  בעולם  חב"ד  חסידי 
החנית  חוד  שהיה  טובול,  הרב  של  מפטירתו 
בעשר  המקומית  חב"ד  את  שהקים  פריז,  של 

אצבעות.
רבי  ג'רזי: הרה"ח  בניו  גם  הנגיף הכה שוב, 
אברהם יעקב הכהן כץ ז"ל, מלינדן שבניו ג'רזי, 

נפטר לאחר שחלה בנגיף הקורונה.
הרב  של  בנו  הוא  המנוח,  יעקב  אברהם  ר' 
ישעיהו הכהן כץ ז"ל, היה ממקימי קהילת קוסון 
ג'רזי, לשם עבר לאחר שגר שנים  בלינדן שניו 

רבות בשכונת בורו פארק בברוקלין.
הוא הלך לעולמו בגיל 73 לאחר שחלה בנגיף 
קשה  בריאותי  ממצב  כן  לפני  וסבל  הקורונה 
בעיקר בלב. כך דווח בחדשות 'בורו פארק 24'.

מכריו מספרים על איש חסד, עם מאור פנים 
ורחוב  ה-12  מהרחוב  יצאה  הלוויתו  מיוחד. 
המשיכה  הלוויה  משם  פארק.  בבורו  ה-50 
ללינדן ניו ג'רזי בדרך לבית החיים של קוסון שם 
נטמן. במסע הלוויה הקהל התבקש לא להתקהל 

צמוד מדי, לא להתערבב ולהתקדם כל הזמן.
זילבערשטיין  עטיל  ליבא  מרת  נוסף:  אסון 
מוויליאמסבורג הלכה לעולמה לאחר שנדבקה 
בעיר   1917 בשנת  נולדה  המנוחה  בקורונה. 
וגיטל  לדוד  הונגריה  מזרח  בצפון  טערצאל 
שרדה  היא  ילדים.  עשרה  מבין  הצעירה  גליק, 
לארה"ב  הגיעה  גבורה,  המון  עם  השואה  את 
והקימה  ב-1946  דוד  נתן  רבי  עם  והתחתנה 
משפחה עם מסירת נפש, וגידלה שמונה ילדים. 

אף אחד מהמשפחה שלה לא שרד בשואה.
מאנגליה הגיעה הבשורה הקשה על פטירתו 
של החסיד הרב יהודה יעקב רפסון ז"ל, שליח 
חב"ד ודיין בעיר לידס שבאנגליה, שנפטר לבית 
עולמו לאחר שנדבק בנגיף הקורונה לפני שבוע 

בלבד. 
ר' יהודה ז"ל בשנות ה-70 לחייו נפטר מהנגיף 
לאחר שהיה בריא לגמרי ללא מחלות רקע כלל. 
כשליח  יהודה  ר'  כיהן  שנים  עשרות  במשך 
ואף  שבאנגליה,  לידס  בעיר  מלובביץ'  הרבי 
הגב'  היא  רעייתו  בעיר.  בקהילה  כדיין  שימש 
יהושע  ר'  הרה"ח  של  בתו  שתחי',  רפסון  עטל 

רסקין, מראשי השוחטים בלונדון.
על  המעציבה  הידיעה  הגיעה  מארה"ב 
פטירתו של הנגיד המפורסם רבי אברהם הכהן 
קאהן זצ"ל מייסד "קרן אברהם הכהן" והוא בן 

למעלה מ-90 לאחר שחלה בנגיף הקורונה. 
הרב אברהם הכהן קאהן מארה"ב שחיבר את 
הספר "ברית אברהם הכהן" הקים קרן מפורסמת  
"קרן אברהם הכהן" בנשיאותה עמדו כל גדולי 
זוכים  היו  שנה  בכל  ויבלחט"א  זצ"ל  ישראל 
ובמלגת  תורה"  "כתר  במלגת  חכמים  תלמידי 
של  בסכומים  המשפט"  ו"עטרת  הוראה"  "נזר 

עשרות אלפי דולרים. 
מאימי  להימלט  שהצליח  הכהן  אברהם  רבי 
להרבות  חייו  ומסר  לזש"ק  זכה  לא  השואה, 
ילדים  אלפי  להכניס  זכה  ברבים,  שמים  כבוד 
ספרו  את  חיבר  וכן  אבינו,  אברהם  בבריתו של 
ברית אברהם הכהן שנודע כספר יסוד בהלכות 
מילה. אחיו הוא הגאון רבי שלמה הכהן קאהן 

גאב"ד מלבורן באוסטרליה.
פטירתו  על  המרה  הבשורה  הגיעה  מקווינס 
של ר' יעקב מלצר ז"ל, תושב מחוז קיו גארדן 

בקווינס והוא בשנות השישים לחייו.
קווינס  של  הצלה  בארגון  חבר  היה  הנפטר 

במשך למעלה מ-35 שנה.
בקווינס  התורה  שער  בכולל  למד  הנפטר 
במשך שנים רבות, והפך להיות פראמדיק לפני 
הוא  משפחתו,  את  לפרנס  כדי  שנה  כעשרים 
היה ידוע כתלמיד חכם עצום ובקי בכל מכמני 

התורה. 
מצרפת הגיעה הידיעה המצערת על פטירתו 
של ר' אברהם סאקון ע"ה, בן 35. המנוח אושפז 

לאחרונה לאחר שנדבק בנגיף ה'קורונה'.
מוכר  היה  חב"ד  חסידי  על  שנמנה  המנוח 
במנייני  בתורה  שקרא  כמי  שהכירוהו  לרבים 
התפילות במרכז חב"ד העולמי 770 בניו-יורק. 

היה בעל ידע רב בע"פ, וירא שמים. 
בשעות הערב של יום שלישי הגיעה הידיעה 
לוי  אברהם  הרה"ג  מארה"ב:  נוסף  קרבן  על 

ברסלר מלייקווד, בן 58 בפטירתו.

ויהיו המתים במגפה: בעולם היהודי ליוו למנוחות בכאב את קרבנות מגפת 
הקורונה שהלכו לעולמם אחרי שנדבקו הנגיף והותירו אחריהם משפחות 

שבורות, מהם לא זכו להיפרד כראוי

מגפת
הקורונה

אסון רודף אסון

הרב מסעוד טובול ז"לר' אברהם סאקון ז"ל

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

ו6050*

הביטוח הלאומי נותן לכם 
שירות גם מהבית!

באתר האינטרנט
קבלת מידע מעודכן על הזכויות עקב משבר הקורונה, 
הגשת תביעות לקצבאות, קבלת שירות באתר השירות 
האישי, פנייה ישירה לסניף, ועוד מגוון פעולות שניתן 

לבצע במהירות ובקלות.

בימים אלה, נמשיך לתת לכם שירות 
מקוון בערוצים הבאים:

בטלגרםבמוקד 6050*

באתר שירות אישי בפייסבוק

בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכדי 

לשמור על בריאותכם, לא תתקיים קבלת 

קהל בסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ.



גלאט
כשר

ללא קטניות 

ללא שרויה

משלוחים עד הבית

03-618-9999
להזמנות בטלפון:

miri@shainfeld.com
להזמנות במייל:

03-6189199 
להזמנות בפקס:

 054-9437144
להזמנות בוואטסאפ:

יום שישי 10.4.20 א׳ חוה״מ יש לבצע עד  • הזמנות לחג השני  ניסן  ד'  הזמנות יתקבלו עד 29.3.20 

שינפלד מבשלים לכם 

לראשונה בהיסטוריה, אתם 
נהנים מהרמה, האיכות והטעם 

של שינפלד אצלכם בבית!
ארוחות ומנות עשירות וכשרות 

לפסח מהשפים זוכי הפרסים
של שינפלד תיירות 

פשוט להזמין ולהנות כל החג!
׀  מרקים  ׀  הקערה  סימני  ׀  סלטים 
ראשונות ׀ דגים ׀ עיקריות ׀ בשרים 
׀ תוספות ׀ קינוחים ׀ מנות מיוחדות

לצפייה בתפריט והזמנות הכנסו לקישור 
www.shainfeld.com

באישור משרד 

הבריאות



כ"ט אדר תש"פ 8825/3/20 בירושלים

מאת: מנחם הירשמן

ישראל  בארץ  השורר  הקשה  המצב  עקב 
ומספר  מתפשט  הקורונה  כשנגיף  כולו  ובעולם 
החולים עולה ועולה מיום ליום, מרן שר התורה 
לציבור  קורא  קנייבסקי  חיים  רבי  הגדול  הגאון 
ראש  ערב  )רביעי(  היום  יום,  חצי  במשך  לצום 
הנורא  המצב  על  לזעוק  במטרה  ניסן,  חודש 
ולהחיש ישועה. במכתב שהתפרסם, שר התורה 
כוחו  בכל  להתחזק  ואחד  אחד  "לכל  קורא 
חברי  התורה".  בלימוד  להרבות  ולהשתדל 
בקריאה  יצאו  התורה  וחכמי  גדולי  מועצות 

משותפת לציבור.
רבנים  לביתו  קרא  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
חשובים לתפילה מיוחדת ואמירת יום כיפור קטן 
על כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להינצל 

מהמגיפה המשתוללת.
את  ישראל:  גדולי  יאמרו  התפילה  בסדר 
ואבינו  תהילים,  פרקי  קטן,  כיפור  יום  תפילת 
"אל  תפילת  את  וכן  הקטורת,  ופיטום  מלכנו, 
רחום שמך" כפי שתיקן הגאון רבי עקיבא איגר 

זצ"ל עבור עצירת המגיפה.
מרן הגר"ח קנייבסקי כותב במכתב שפורסם: 
באה  פורענות  אין  א',  ס"ג  ביבמות,  "אמרינן 
לעולם אלא בשביל ישראל, והנה בשנה האחרונה 
היה הרבה ביטול תורה בעוונותינו הרבים, לכן 
על כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו ולהשתדל 
ולהציל  להגן  ובכוחה  התורה,  בלימוד  להרבות 

מכל מרעין בישין, כדאי' בסוטה כ"א א'".
"עוד היו מייעצים לעת הזאת להתענות בערב 
יום  תפילת  ולהתפלל  יום  חצי  ניסן  חודש  ראש 
כיפור קטן, ועיקר התענית הוא התפילה, והקב"ה 
יאזין לשוועתנו ויאמר לצרתנו די וישלח רפואה 
הרוצה  ישראל.  עמך  חולי  לכל  במהרה  שלימה 
לקבל  יזכור  יום  חצי  או  היום  כל  להתענות 
ביום שלישי הבעל"ט בתפילת המנחה  התענית 
בדיעבד  רביעי,  ביום  במנחה  עננו  לומר  ויוכל 
אפשר לקבל עד הלילה, ויש מתירין גם בלילה. 

יום  חצי  המתענה 
אינו  קבלה  בלי 
עננו,  לומר  יכול 
בזה  גם  יש  אבל 

זכות".
לומר  "אפשר 
קבלה  בשעת 
או  נדר"  "בלי 
שארצה",  עד 
התורה.  שר  מוסיף 
לא  אם  "אך 
אחרי  עד  יתענה 
לא  המנחה  תפילת 
ואב  עננו.  יאמר 
ויאמר  הרחמים 
די  המשחית  למלאך 

במהרה".
כל  כך,  בתוך 
וחכמי  גדולי  מועצות 
בישראל  התורה, 
יצאו  ובארה"ב, 
משותפת  בקריאה 
רביעי  יום  את  תפילה לקבוע  ליום 

הקורונה.  התפשטות  לעצירת  בתפילה  וזעקה, 
הרבנים  והתאחדות  החרדית'  'העדה  רבני  גם 
קודש  קריאת  פרסמו  וקנדה'  הברית  'דארצות 

דומה לקהל שומעי לקחם.
גדולי ישראל מציינים בפתח מכתבם: "בהלת 
ובעולם  ערים  בימים אלו בחוצות  ניכרת  הנגיף 
איש  אין  כאשר  חרדה  מגלים  לבבות  כולו, 
לפחד  ליתן  ראויה  שעה  וזו  יום  ילד  מה  יודע 
לראות  שבלב  עקמומיות  ליישר  ולחששות 
להתעורר  מאתנו  דורשים  משמים  כי  ולהבין 
בתשובה ויבחן כל אחד בדקי ביתו וישוב אל ד' 

כי חנון הוא ומרבה לסלוח".
תענית  בהלכות  ז"ל  הרמב"ם  פסק  "וכבר 
מצוה עשה מן התורה 'לזעוק ולהריע בחצוצרות 
על כל צרה שתבוא על הציבור ודב רזה מדרכי 

ה  ב ו ש ת
הוא שבזמן שתבוא צרה יצעקו ויזעקו 
עליה ויריעו וידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים 
הורע להם… אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא 
יאמרו דבר זה ממנהג העולם ארע לנו… הרי זו 

אכזריות וכו'".
ישראל  בני  לאחינו  אנו  קוראים  הזאת  "לעת 
בכל מקומות מושבותיהם עם ד' חזקו ונתחזקה 
באמונה ובביטחון בהשם יתברך, אשר מאתו לא 
אלא  כוחנו  אין  לישועתו.  ולצפות  הרעה  תצא 
אחים  דורים,  מדור  אבותינו  אומנות  בנקיטת 
יקרים, צו השעה להתלכד ולהתאחד כאיש אחד 
בלב אחד ליום תפילה עולמי, אנשים נשים וטף 
בכל ארץ וארץ, כל אחד ואחד בביתו ובמעונו, 
שיסיר מאתנו כל נגע ומחלה ח"ו ואך טוב וחסד 

ירדפוני".
"ביום  במכתב  מציינים  התפילה,  זמן  לגבי 
בשעה  ניסן  חודש  ראש  ערב  באדר  כ"ט  רביעי 

בערב   5:30
לפי  בדיוק 
ישראל,  שעון 
פרקי  לאמירת 
י"ג,  תהילים 
קי"ב,  צ"א,  כ', 
קכ"א,  ק"כ, 
ק"ל.  קכ"ז, 
אבינו  תחינת 
ואחינו  מלכינו 
ישראל.  בית  כל 
עול  קבלת 
שמים  מלכות 
בשעה  עולמית 
בערב   6:00
שעון  לפי  בדיוק 

ישראל".
יצוין כי במכתב 
חיזוק ששלח כ"ק 
האדמו"ר מבעלזא 
בארץ  לחסידיו 
לתרום  היתר  בין  מהם  מבקש  הוא  ובעולם, 
הילדים  את  להכות  לא  הפסח',  טרם  ל'קמחא 
בכעס בימים הללו כשהילדים נמצאים בבית וכן 
להרבות במעשי צדקה וחסד ובפרט לעזור לאלו 

אשר אין ידם משגת לרכוש את צרכי החג.
כ"ק האדמו"ר כותב במכתבו: "צריך להזהיר 
שחובה  בבית,  מצויים  כשהילדים  הללו  בימים 
במידת  ביותר  להתאזר  ההורים  כל  על  מוטלת 
האדמו"ר  ומביא  השמחה,  ובמידת  הסבלנות 
מספר הקדמון 'אורך ימים' להגה"ק רבי שמואל 
'שבט  בעל  בספרו  שמביא  מה  זי"ע  בנבנשתי 
רוגז  שם  שיש  מקום  בכל  באמת  'יודע,  מוסר': 
וכעס, שם המזיקין מוכנים להזיק, השי"ת יצילנו 
מכל רע, ובפרט בזמן המגפה שאז מצויין הרבה 
מי שמכה  )דהיינו  בכעס  הבאה  והמכה  מזיקין, 
עם  מתדבקת  המגפה  מכת  בכעס(  ילדיו  את 

המכה ההיא, ועיני ראו זה ולא זר'".

בעקבות המגפה: 
יום תפילה ותענית ציבור

מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי | צילום: דוד זר

מגפת
הקורונה

מכתבו של מרן הגר"ג אדלשטיין

מכתבו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזאמכתבו של מרן הגר"ח קנייבסקי



שותף אמיתי
תמיד נשאר לצידך

 1תוקף הטבת הפטור מעמלת פתיחת תיק הינו עד ל 30.06.20. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות  למתן האשראי. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק וועדת האשראי של הקרן ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונם 
המלאה. ההלוואה בכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il, וכן להסדרים הנהוגים בבנק. ערבות המדינה אינה מפחיתה מערבות בעל העסק או ערבויות אחרות לפירעון מלוא ההלוואה. 
העמדת ההלוואה בשיתוף מיטב ד"ש. 2אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. הבנק רשאי לשנות את תנאי 
ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  3הלוואת המשכנתא בכפוף לשיקול דעת הבנק, ניתן להקפיא את תשלומי המשכנתא )קרן+ ריבית( לתקופה של 
עד 3 חו' )לא כולל הלוואות צמודות מט"ח(, לרבות הלוואות זכאות אם קיימות. הלווה יהיה פטור מתשלום עמלה בגין האמור. 4מיועד ללקוחות המנויים לשירות פאגי CALL / פאגי און ליין בעלי הרשאה מתאימה, השירות כפוף לתנאים 

המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר pagi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק. מענה בשירות התכתבות עם בנקאי ינתן תוך 2 ימי עסקים.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פטור מעמלת פתיחת תיק
כולל אפשרות לדחיית תשלום

קרן ההלוואה

תנאים אטרקטיביים 
במסגרת הקרן לעסקים

קטנים ובינונים

הלוואה עדהלוואות בערבות המדינה1

₪ 150,000 
 ישומון, באתר

או במוקד הטלפוני 2

הקפאת תשלומי
המשכנתא

עד 3 חודשים3

ללקוחות פרטייםללקוחות עסקיים

גם בימים אלו, אנחנו בפאגי איתכם
עם שורה של צעדים פיננסיים שנועדו כדי להקל עליכם.

*3360 CALL פאגי
בשעות הפעילות4

פאגי און-ליין
באתר וביישומון

התכתבות 
עם בנקאי

במייל ובישומון 

pagi.co.il

לקביעת פגישה 
בסניפים הפתוחים

*8848
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ישראל לא ערוכה להתמודדות 
עם מגפה כמו קורונה

מאת: מנחם הירשמן

דו"ח חמור של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן 
שמדינת  כך  על  מצביע  הבריאות  מערכת  אודות 
כדוגמת  מגפה  להתפרצות  ערוכה  לא  ישראל 

הקורונה.
הדו"ח נכתב כבר לפני ארבעה חודשים אולם 

פרסומו התעכב עד השבוע ביום שני אחה"צ.
קופות  הבריאות,  "משרד  המבקר:  ע"פ 
החולים ומערך האשפוז אינם ערוכים באופן מלא 
שבגינה  פנדמית,  שפעת  התפרצות  של  למקרה 

עלולים לחלות כ-2.25 מיליון תושבים בישראל, 
הנוגע  בכל  בפרט  מהאוכלוסייה,  כ-25%  שהם 
 16% עבור  מענה  נותן  שכיום  התרופות  למלאי 
תוכנית  קבעה  אשר   25% למול  מהאוכלוסייה 
פתרונות  מתן  בעניין  וכן  לחיסונים  ההיערכות, 
עוד  נוספים,  מאושפזים  אלף  לכ-150  אשפוז 
כ-25,000 חולים יזדקקו לאשפוז ביחידות טיפול 
נמרץ, ועוד כ-12,500 חולים יזדקקו להנשמה", 
זו המסקנה המרכזית שעולה מפרק בדו"ח מבקר 
הבריאות  מערכת  "טיפול  שכותרתו  המדינה 

במחלות מתפרצות ומתחדשות".
לפי הדו"ח "משרד הבריאות לא קבע רשימת 

מחלות לגביהן נדרש להתוות הוראות להיערכות 
התפרצותן  בעת  לנקוט  שיש  לפעולות  והוראות 
לכמה  רק  הוראות  קבע  אלא  הפעלה(,  )תורת 
עוד  אנתרקס(.  אבולה,  פנדמית,  )שפעת  מחלות 
ממשלה  משרדי  בין  הפעולה  שיתוף  כי  עולה, 
והגנים  הטבע  רשות  כמו  אחרות,  לרשויות 
אינו  חיים  מבעלי  המועברות  במחלות  בטיפול 
את  שמרכז  אחד  אחראי  גורם  ואין  ממוסד, 
הטיפול בהן. יתרה מזו, משרד הבריאות ומשרד 
תקציב  לעדכון  מוסכם  מנגנון  קבעו  לא  האוצר 
משרד  שבאחריות  הציבור  בריאות  שירותי  סל 
שמספקות  מונעת,  רפואה  לרבות  הבריאות, 

לשכות הבריאות".
בסוף  כבר  מוכן  היה  הדו"ח  המבקר  לטענת 
עם  התעכב  מדוע  השאלה  על   .2019 נובמבר 
הדו"ח:  בפתח  אנגלמן  מציין  הדו"ח,  פרסום 
בנובמבר  המבוקרים  לגופים  הועבר  "הדוח 
והומצא  בעניינו,  תגובתם  קבלת  לשם   ,2019
לראש הממשלה ב-14.2.20. המצב ששרר בסין 
הביקורת,  סיום  מועד  לקראת   ,2019 בדצמבר 
בהתפשטות  הכרוך  הרב  הסיכון  את  המחיש 
לראש  הדו"ח  המצאת  ובמועד  הקורונה,  מגפת 

הממשלה עדיין לא התגלה הנגיף בארץ".
לרה"מ  הדו"ח  שהגשת  העובדה  בעקבות 
התעכבה, הוסיף מבקר המדינה בחודש פברואר 
מגפת  פרצה  שכבר  לאחר  לדו"ח  נוסף  קטע 
יישום  אופן  את  מדגים  זה  "פרק  הקורונה. 
מערכתית,  ביקורת  של  בעניינה  המדיניות 
והעוסקת  עתיד  פני  הצופה  ואפקטיבית,  בונה 
של  חשיבותו  להתהוותם,  קודם  בסיכונים 
הבריאות  ארגון  הודעת  לנוכח  מתעצמת  הפרק 
הקורונה  נגיף  ולפיה   11.3.20 ב-  העולמית 
הפרק,  כי  תקווה  כולי  עולמית.  כמגפה  מוגדר 
אשר הוגש כאמור עוד לפני התפרצות הקורונה 
ותרם  סייע לקבלת החלטות מיטביות  בישראל, 
ישראל  וממשלת  הבריאות  משרד  להיערכות 
וכי  בישראל,  הקורונה  נגיף  התפשטות  למניעת 
כעת, עם פרסומו, הוא יגביר את מודעות הציבור 
המוסמכים  הגורמים  הנחיות  במילוי  לצורך 

לכך". 
שמגפת  לאחר  לדו"ח  שנוסף  נוסף  קטע 
הקורונה כבר החלה להשתולל בעולם מדגיש כי 
"לקראת סיום הביקורת הומחש הסיכון הנשקף 
 - העולם  ברחבי  מגפות  של  התפרצות  עקב 
בדצמבר 2019 פרצה מגפת קורונה בעיר ווהאן 
שבסין... ויש שפגיעה בריאותיהם עלולה לגרום 
לא  עדיין  ולמוות.  כללית  מערכות  לאי-ספיקת 
פותח חיסון נגד הנגיף. בסוף חודש ינואר 2020 
חירום  מצב  על  העולמי  הבריאות  ארגון  הכריז 
בשל התפשטותו המהירה של הנגיף לא רק בסין 

אלא גם מחוצה לה".
של  המוכנות  על  גם  ביקורת  מותח  המבקר 
של  גדולה  כמות  לקליטת  הבריאות  מערכת 
תכנית  אין  הבריאות  "למשרד  מאושפזים: 
בצוותים  אשפוז,  במיטות  הפערים  להשלמת 

פנדמית,  התפרצות שפעת  בעת  ובציוד  רפואיים 
שיזדקקו  הרבים  בחולים  ראוי  טיפול  שתאפשר 
תכנית  זו.  מחלה  התפרצות  בעת  לאשפוז 
של  בכמות  להצטייד  יש  כי  קובעת  ההיערכות 
אנטי  )תרופות  נגיפי  בזיהום  לטיפול  תרופות 
מהאוכלוסייה  ל-25%  שתספיק  ויראליות( 
רק  מספיק  התרופות  מלאי  כי  נמצא  ובבדיקה 

ל-16% מהאוכלוסייה במקום 25% כנדרש".
ממשרד הבריאות נמסר בתגובה לפרסום דו"ח 
בעניין  המדינה  מבקר  "דו"ח  המדינה:  מבקר 
מתפרצות  במחלות  הבריאות  מערכת  טיפול 
מהמסקנות  חלק  מיישמים  ואנו  ידינו  על  נלמד 
במשבר הנוכחי. אנו תקווה כי בדו"ח המתפרסם 
יעשה  הקורונה  אתגר  עם  התמודדות  כדי  תוך 
שימוש ללמידה וביקורת עניינית ולא לשם ניגוח. 
התפרצות נגיף הקורונה החדש הינה יוצאת דופן, 
מערכות  לכלל  אתגר  ויוצרת  בעוצמתה  ייחודית 
הישראלית  הבריאות  מערכת  בעולם.  הבריאות 
כאשר  ינואר  חודש  מאמצע  עוד  בנושא  נערכה 
הנשמה  מיגון,  ציוד  של  רכש  החל  זה  ממועד 
נערכו  החולים  בתי  לקורונה,  בדיקה  וערכות 
קופות  גם  וכך  ייעודיות  מחלקות  לפתיחת 

החולים".
"ישראל  הבריאות:  משרד  בתגובת  נכתב  עוד 
את  שהבינו  הראשונות  המדינות  אחת  הייתה 
ומשרד  המל"ל  ובהובלת  המגיפה  חומרת 
סגירת  של  דרסטיים  צעדים  ננקטו  הבריאות 
מכן  לאחר  צעדים אשר התבצעו  הארץ,  גבולות 
כמעט בכל מדינות העולם. מטרת מדיניות משרד 
היא  הקורונה  נגיף  עם  בהתמודדות  הבריאות 
שלא  כך  החולים  עקומת  את  ולהשטיח  לנסות 
במספר  דרמטית  ועלייה  רבה  תחלואה  תהיה 
הצוותים  החולים.  בבתי  והמאושפזים  החולים 
אלו  הם  ובקהילה  החולים  בבתי  הרפואיים 
אשר  חזית  בקורונה,  הטיפול  בחזית  הנמצאים 
חודשים  מספר  עוד  הנראה  ככל  להמשך  צפויה 

לכל הפחות".

הדו"ח שהיה מוכן כבר לפני ארבעה חודשים פורסם רק ביום שני השבוע • ע"פ המבקר: "משרד הבריאות, קופות החולים ומערך האשפוז אינם 
ערוכים באופן מלא למקרה של התפרצות שפעת פנדמית, שבגינה עלולים לחלות כ-25% מהאוכלוסייה" • משרד הבריאות בתגובה: "הדו"ח 

נלמד על ידינו ואנו מיישמים חלק מהמסקנות במשבר הנוכחי"

מגפת
הקורונה

דו"ח מבקר המדינה שפורסם השבוע ע"י המבקר מתניהו אנגלמן קובע

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן | צילום: יואב בכר, ויקיפדיה

קורונה
זה בידיים שלנו

בירושלים שומרים 
על היגיינה אישית

אוהבים את
ירושלים
נקיה
מוקד עירוני 106 לשרותךגם מקורונה
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בטיפ מנצח לנקיון הבית ואולי תזכו

באיירובוט עוצמתי במתנה!
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*3 מוצרים ומעלה | בכפוף לתקנון |  ט.ל.ח | את הטיפים יש לשלוח בצירוף חשבונית הקניה, שם וטלפון   
למייל: mivtzasano@gmail.com | המבצע בין התאריכים: 02.03-02.04.2020 , ו' באדר-ח' בניסן.
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במשטרת ישראל ערוכים לסגר מלא

"לא צפוי מחסור של בשר כשר לקראת 
החג ואין הצדקה לעליית המחירים"

"העובדים הסוציאליים 
ברשויות ימשיכו לעבוד כרגיל"

מאת: מנדי קליין

בהתפשטות  הלאומי  המאבק  להמשך  ערוכה  ישראל  משטרת 
נגיף הקורונה בישראל והחרפת המגבלות ע"י משרד הבריאות עד 
כדי הטלת סגר מלא על מדינת ישראל. בהתאם, בתום עבודת מטה 
מבצע  פקודת  גובשה  המשטרה,  של  המבצעים  בחטיבת  יסודית 
לצורך  סגר  על  המדיני  הדרג  החלטת  בעת  מיד  שתופעל  ארצית 

מימושו.
הפקודה  את  אישר  כהן,  מוטי  ניצב  המשטרה,  מפכ"ל  מ"מ 
המשטרתית המתווה את דרכי הפעולה והשיטה בה תפעל המשטרה 
במידה ויוחלט על הטלת סגר. בהתאם לפקודה, המשימה העיקרית 
הרשויות  של  פעולה  ובשיתוף  צה"ל  בסיוע  ישראל  משטרת  של 
פיקוח,  פעולות  לבצע  הינה  וההצלה  החרום  וארגוני  המקומיות 
מניעה ואכיפת הגבלות תנועה, שמירה על הסדר הציבורי, טיפול 
בהתאם  התנועה,  בצירי  חסימה  פעילות  וביצוע  תגובה  באירועי 
התפשטות  צמצום  לשם  שיוכרז  המשפטי  והמצב  המדיני  לדרג 

מגפת הקורונה בישראל. 
מ"מ מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן אמר: "משטרת ישראל 
המדיני  הדרג  ידי  על  עליה  שתוטל  משימה  לכל  ומוכנה  ערוכה 
מאוד  תקופה  זוהי  ובטחונו.  הציבור  לשלום  אחריותה  מתוקף 
במאבק  הלאומי  המאבק  בחזית  שנמצאים  כמי  עבורנו  מורכבות 
גודל האחריות המוטלת על  במגפת הקורונה והשיא עוד לפנינו. 
ואחריות  מקצועיות  מתוך  ולפעול  להמשיך  עצומה,  היא  כתפנו 

לבצע את המשימות ולעמוד באתגרי השעה על הצד הטוב ביותר. 
הציבור מצפה מאיתנו שנהיה שם בשבילו, שנשמור עליו, שנגיש 
מהציבור  מצפה  אני  נעשה.  וכך   - הנדרש  והסיוע  העזרה  את  לו 
להמשיך לגלות משמעת אזרחית, אחריות אישית וערבות הדדית 
- רק ביחד, במאמץ משותף, נצליח לבלום את התפשטות הנגיף".

במידה ויוטל סגר מלא, כך יראו הדברים בשטח:
ייעודיים  תגבור  כוחות  בסיוע  הארץ  ברחבי  המשטרה  תחנות 
וצה"ל, יתפרסו בחלוקה לרובעים, לצורך ביצוע משימות פיקוח, 

מניעה, אכיפה ותגובה, שיפעלו לאכיפת מגבלות התנועה. 
הציבור  של  התנועה  משמעותית  תוגבל  סגר  של  בתרחיש 
והמשטרה תפעל בשיטה מבוזרת של חלוקת הכח לישובים ובתוך 

הישובים תוך פילוח לתאי שטח קטנים יותר. 

תגבור  כוחות  בסיוע  המשטרה  שתחנת  הינו  המבצעי  הרעיון 
ובחלוקה  קטנים  בכוחות  רחבה  בפריסה  תפעל  וצה"ל,  ייעודיים 
של  ותגובה  אכיפה  מניעה,  פיקוח,  משימות  לביצוע  לרובעים, 
שגרה,   - כוחות  ל-4  בחלוקה  בגזרתה,  ואירועים  תנועה  הגבלת 
מערים  וביציאה  בכניסה  ומחסומים  ציבורי  סדר  ומניעה,  פיקוח 

וישובים.
ישובים  לבודד  שיידרש  ככל  ערוכה  תהיה  ישראל  משטרת 
ולמנוע תנועה בצירים ובאזורים שיוכרזו תוך פיקוח ואכיפת צווי 
משרד הבריאות על הגבלת תנועה במרחב הציבורי, מניעת גישה 
למקומות התכנסות המוניים, טיפול באירועי סדר ציבורי, אלימות 
תעשייה  ובאזורי  ציבוריים  במוקדים  פעילות  ביצוע  וונדליזם, 

למניעת עבירות רכוש. 
משימתיים  ייעודיים  לרובעים  בחלוקה  תהיה  הכוחות  פריסת 
רובע  בכל  מהשני,  אחד  בטחון  ובמרחקי  קטנים,  גודל  בסדרי 

בהיקף מתאים לתא שטח. 
כח  ממוגנות,  ייעודיות  ניידות  שייפקח,  קצין  יהיה  רובע  בכל 
התנועה",  "הגבלת  ואכיפת  לפיקוח  כח  סיור,  לאירועי  תגובה 

איסור התכנסויות ופתיחת עסקים. 
משטרת  של  התנועה  אגף  של  רחבה  פריסה  תתקיים  כן,  כמו 
סביב  עירוניים,  בין  ולצירים  מרכזיים  לצירים  דגש  תוך  ישראל, 
שהוגדרו  ערים  בפאתי  חיכוך,  בנקודות  פתוחים,  קניות  מרכזי 
כ"מבודדות אזורית", בחסימות לערים ובכניסות על כבישים בין 

עירוניים.      

מאת: חיים רייך
 

"חרף המצב המצער בו מדינת ישראל מאותגרת 
שחיטת  מחלקת  הקורונה,  נגיף  התפרצות  נוכח 

לישראל,  הראשית  הרבנות  של  חו"ל 
הכשר  הבשר  יבוא  על  האחראית 
לארץ, שומרת על הרציפות התפקודית 
בעולם,  השחיטה  צוותי  של  לרבות 
וממשיכה את פעילותה במלא המרץ 
גם  הרלבנטיים  הגורמים  כל  מול 
בעתות חירום, כדי למנוע מחסור של 

בשר כשר לקראת החג הבעל"ט". 
במילים אלו פותח מנכ"ל הרבנות 
הראשית הרב משה דגן את מכתבו 
הראשית  הרבנות  להערכות  בנוגע 

ליבוא בשר לקראת חג הפסח. 
המנכ"ל:  כותב  מכתבו  בהמשך 
הרבנות  של  השחיטה  צוותי   50"
ההכשרים  רמות  בכל  הראשית 

לארץ,  אלו  בימים  חוזרים  וההידורים, 
הבריאות,  משרד  להנחיות  בהתאם  לבידוד  וייכנסו 
בחמשת  מלאה  במתכונת  שחיטה  שבצעו  לאחר 
החודשים האחרונים במפעלי הבשר ברחבי העולם, 

ל-95%  כבשגרה  מענה  לתת  להמשיך  כדי  וזאת 
מתצרוכת הבשר בישראל, כך שלא צפוי כלל מחסור 

של בשר לקראת החג. 
הקיים  למידע  בהתאם  כי  להבהיר  עוד  "נבקש 
ברשותנו, נכון להיום, מחסני היבואנים 
"חלק"  בשר  בתוצרת  מלאים 
ו"כשר" וזאת לאור היערכות נכונה 
הראשית  הרבנות  של  ומאומצת 
ובשים  לישראל לקראת חג הפסח, 
לב לכך שעם ישראל נמנע מלצאת 
הפנים  תיירות  ומאידך,  לחג  לחו"ל 

אינה פעילה במצב החירום. 
לישראל  הראשית  "הרבנות 
ובכל הכלים  פועלת בכל המישורים 
יוקר  לצמצום  לרשותה  העומדים 
הולם  מענה  לתת  ודואגת  המחייה 
לביקוש הבשר בחירום כבשגרה, בכל 
שאיננו  כך  בחו"ל,  השחיטה  מערך 
רואים שום הצדקה לידיעות על עליית 

מחירים צפויה בעת הזו.
ידי כלל  "אנו מבקשים לעודד, לחזק ולאמץ את 
הציבור בארץ ובעולם מתוך תפילה, איחולי רפואה 
שלימה וציפייה לישועה, שימים אלו יעברו מעלינו 
במהרה "וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

מאת: יחיאל חן

לשעת  שבתקנות  דרש  דרעי,  הפנים  שר 
חירום יקבע כי למנכ"ל משרד הפנים תהיה 
העובדים  מסגרת  את  להרחיב  האפשרות 
ברשויות המקומיות מעל ל-30% ועד 50% 
ל 10,000 תושבים.  ברשויות קטנות מתחת 
בין  מענה,  לתת  לרשויות  לאפשר  כדי  זאת 
היתר, בתחומי הרווחה, למשפחות הזקוקות 
לכך ולהמשך תפקוד השלטון המקומי. כמו 
ידי  על  שהוסמכו  סוציאליים  עובדים  כן, 

והרווחה,  העבודה  שר 
יוחרגו ממסגרת ה-30% 
משרד  לאישור  שתובא 

הפנים.
השבוע  בתחילת 
דרעי,  השר  הודיע 
הארנונה  תשלומי  כי 
לתחילת  ידחו  לעסקים 
ריבית  ללא  מאי,  חודש 

פיגורים. 
בהמשך השבוע ידונו 
במשרד הפנים, בתיאום 
האוצר,  משרד  עם 
להעניק  באפשרות 

מענה  מתן  תוך  לעסקים,  בארנונה  הנחה 
להמשיך  שיוכלו  כדי  המקומיות,  לרשויות 

ולספק שרותים נאותים לתושבים.
הקשה  הקורונה  "משבר  דרעי:  השר 
המשך  את  מחייב  עמו  מתמודדים  שכולנו 
שנחוצים  הסוציאליים  העובדים  עבודת 
בימים אלה יותר מתמיד. התושבים נמצאים 
בתקופה קשה ונעשה מאמץ גדול כדי שכל 
יעמדו  ברשויות  הסוציאליים  העובדים 

לרשות התושבים ברשויות".

מ"מ מפכ"ל המשטרה, ניצב מוטי כהן, אישר את פקודת המבצע הארצית של משטרת ישראל לפעילות מיוחדת ואכיפה במצב  של הנחיית הדרג המדיני על הטלת סגר מלא לצורך 
בלימת התפשטות נגיף הקורונה בישראל

במכתב לרבני הערים כותב מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן כי נוכח התפרצות נגיף הקורונה 
לא צפוי מחסור של בשר כשר לקראת החג וכי צוותי השחיטה מטעם הרבנות הראשית, האחראים 
על 95% מיבוא הבשר הכשר לארץ, פעלו במתכונת מלאה בחמשת החודשים האחרונים במפעלי 

הבשר ברחבי העולם

שר הפנים, אריה דרעי הודיע כי כל העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות 
ימשיכו בעבודתם ויעזרו לתושבים הזקוקים לסיוע עובדי הרווחה. ההחלטה 
התקבלה לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אופיר אקוניס ועם יו"ר 

מרכז שלטון מקומי, חיים ביבס

מגפת
הקורונה

בתום עבודת מטה במשטרה, גובשה פקודת מבצע ארצית שתופעל בעת החלטה על סגר מלא

מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל

 ערוכים לסגר מלא. ניידות המשטרה | צילום ארכיון: דוברות המשטרה

 מכתבו של מנכ"ל הרבנות הראשית 

 שר הפנים אריה דרעי | צילום: דוברות הכנסת
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מאת: מנחם הירשמן

את  ניצל  ליברמן  אביגדור  ביתנו,  ישראל  יו"ר 
שר  נגד  שחר  חסרת  במתקפה  להסתה  השבת 
הבריאות יעקב ליצמן. לדברי ליברמן: "העובדה 
שמשרד הבריאות אינו מאפשר למעבדות לגילוי 
כנ שערורייה.  זו  בשבת,  לפעול  הקורונה  ־נגיף 

ראה שליצמן שכח כלל חשוב בהלכה היהודית: 
־פיקוח נפש דוחה שבת, או שבשבילו נגיף הקו

רונה, אינו מסכן חיים. ליצמן חייב להחליט האם 
הוא שר הבריאות או משגיח הכשרות הלאומי".
־אלא שליברמן שיקר וניצל את העובדה שבמה

לך השבת, ליצמן או אי מי מלשכתו אינם יכולים 
להגיב לדבריו השקריים. האמת היא שהמעבדות 
פעלו בשבת מהסיבה הפשוטה שמדובר בפיקוח 
־נפש. אבל העובדות, כך מסתבר, לא באמת מע

ניינות את יו"ר ישראל ביתנו.
יעקב ליצמן הכחישה  לשכת שר הבריאות ח”כ 
־במוצאי שבת את הדיווחים שפורסמו בכלי הת

קשורת, לפיהם הורה השר ליצמן שלא להפעיל 
את המעבדות הרפואיות בשבת:

"נדהמנו לראות עם צאת השבת כי במהלך השבת 
שודרו ידיעות ודיווחים שונים כביכול הורה שר 
הבריאות שלא להפעיל את המעבדות הרפואיות 
אלו  "לדברים  הלשכה.  בהודעת  נאמר  בשבת", 
אין כל שחר. מעולם לא הורה שר הבריאות על 
־הפסקת פעילות המעבדות, שכן הן עוסקות בה

צלת חיים שמשמעותן פיקוח נפש".
שר  בהוראות  הנכון,  הוא  "ההיפך  הדגישו:  הם 
והורחבו  הבדיקות  מספר  הוגדלו  אף  הבריאות 
בטרם  עוד  השונות.  במעבדות  הפעילות  שעות 
־כניסת השבת, הודענו לכלי התקשורת כי מבחי

נת משרד הבריאות המעבדות הרפואיות פועלות 
24/7 ללא הפסקה.

לא  זו,  ברורה  הודעה  כי  בחומרה  לראות  "יש 

פוליטי מספר  כמו  רבים,  תקשורת  מכלי  ־מנעה 
קאים, להמשיך להכפיש ולשקר ביודעין, כביכול 
לצמצם  ‘החרדי’,  הבריאות  משר  הוראה  ניתנה 

את פעילות המעבדות הרפואיות".
ליצמן תקף את יו"ר ישראל ביתנו ח”כ אביגדור 
־ליברמן: "מצערת העובדה שבזמן שמערכת הב

ריאות מגוייסת בכל הכוח בהצלת חיי אדם. בחר 
ח”כ ליברמן להתעסק בפוליטיקה זולה ושקרית. 
זו בושה! אנו דוחים התנהגות זו בכל דרך. בעת 
העומד  הבריאות  ושר  הבריאות  משרד  הזאת, 
־בראשו, מנכ”ל המשרד משה בר סימן טוב והנה

לת המשרד, מחזקים את ידי העובדים והעובדות 
בבתי  הרפואיים  הצוותים  הרפואיות,  במעבדות 
האחיות,  הרופאים,  החולים,  ובקופות  החולים 
וכל  ההתנדבות,  ארגוני  מד”א,  אנשי  הרוקחים, 
מי שעוסק יום ולילה בהצלת חיים למען בריאות 
אזרחי ישראל. יחד ננצח את המשבר הזה, בעזרת 

השם".

התבטאות מכפישה

פער  שבת,  במוצאי  הספיק,  לא  זה  כל  וכאילו 
לילה'  'משכן  בתכניתו  זביידה  הני  ד"ר  פיו  את 
בערוץ הכנסת. בדבריו פער המגיש בחוצפה את 
פיו כנגד מרן הגר"ח קנייבסקי והתבטא בהכללה 

גסה ומכוערת כנגד הציבור החרדי.
הם  החרדי  "הציבור  כי  זובידה  אמר  היתר  בין 
אחד הציבורים החולים ביותר במחלה החשוכה 
שהופעלו  פרקטיקות  מפעיל  הוא  אפליה...  של 
־על ידי הנאצים... שיחזרו לשטייטל במזרח אירו

פה. הציבור החרדי עושים דין לעצמם, כאילו הם 
לא חלק ממדינת ישראל. כולם עושים מה שבא 

להם ומפרים את הוראות המדינה".

ארגון  פנה  המחפירים,  הדברים  שידור  בעקבות 
ול למועצת הכבלים,  ־'בצלמו' לשר התקשורת, 
המ את  ולפטר  להשעות  בדרישה  הכנסת  ־ערוץ 

פנו  'בצלמו'  בארגון  מיידי.  באופן  המסית  גיש 
אביחי  לממשלה  המשפטי  ליועץ  גם  במקביל 
במשרד  בגזענות  למאבק  וליחידה  מנדלבליט 
המשפטים, לפתוח בחקירה פלילית נגד זוביידה 

בחשד להסתה וגזענות.
"מדובר בהסתה פרועה אשר אין לה מקום בטח 
־שלא בערוץ המייצג את כנסת ישראל. פנינו לי

לדין  להעמידו  בדרישה  בגזענות  למאבק  חידה 
־על הגזענות וההסתה שנשמעו מפיו", נמסר מא

רגון בצלמו".
הרשות  ליו"ר  מקלב  אורי  ח"כ  פנה  במקביל 
השנייה וקרא להשעות את ד"ר זוביידה מהגשת 

התכנית.
ומ פרועה  ההסתה  "מדובר  מקלב,  ח"כ  ־לדברי 

שאין  ישראל,  במדינת  שלם  מגזר  כנגד  כלילה, 
שידור  במסגרת  ובוודאי  בוודאי  מקום,  כל  לה 
ומסי גזעניות  אמירות  אם  ־ממלכתי-פרלמנטרי. 

תות שכאלו, היו נאמרות כנגד מגזר אחר, השדרן 
היה מושעה לאלתר והיה מוגש נגדו כתב אישום 
בגין הסתה וגזענות. אבקש שתורי להשעות את 

השדרן באופן מיידי".
את  להעביר  השניה  הרשות  מיו"ר  דורש  מקלב 
החומר ליועמ"ש בכדי שזה יורה לפתוח בחקירה 

פלילית נגד השדרן.
־דבריו של זוביידה לא היו הראשונים כנגד הצי
הקורו נגיף  בהקשר של התפשטות  החרדי  ־בור 

נה. ביום חמישי שעבר, ציטטה הכתבת דנה ויס 
באולפן חדשות 12, גורמים עלומי שם תחת שם 
־הקוד "גורם בכיר" המאשימים את הציבור הח
־רדי בהפצת נגיף הקורונה. "נגיע למצב של איט

הכתבת  ציטטה  החרדים",  התנהגות  בגלל  ליה 
גורם במערכת הבריאות כאשר על המסך מופיעה 

הכתובית "מתקפה על החברה החרדית".
הערים  בכל  בעוד  היו אחרות.  כאמור  העובדות 
הכנסת  מבתי  חלק  האחרונה  בשבת  החרדיות 
אלו  היו  תפילות  שהתקיימו  ובחלק  סגורים  היו 
משרד  כהוראת  אנשים  עשרה  עד  של  מניינים 
הבריאות, מי שהפר את הוראות משרד הבריאות, 
היו דווקא בערים החילוניות שרבים מהם הרשו 
לג אבל  הים.  ולחופי  לפארקים  לצאת  ־לעצמם 
־ביהם לא תשמעו שום ביקורת לא מד"ר הני זו

ביידה ולא מדנה ויס. 

מאת: מנדי קליין

בראשות המשנה  שני  ביום  בישיבה שהתקיימה 
נצי בהשתתפות  דוד  בן  איתן  המל"ל,  ־לראש 

האוצר,  משרד  הפנים,  משרד  מל"ל,  צה״ל,  גי 
־משרד התקשורת, משרד המשפטים, רשות הת

קשוב הממשלתי, מערך הסייבר וגופים נוספים, 
הקיץ  שעון  את  לדחות  אפשרות  אין  כי  הומלץ 
אריה  הפנים,  שר  החליט  לפיכך,  ל-1.5.2020. 
והודיע  המקצוע  אנשי  המלצת  את  לאמץ  דרעי 
לשישי  חמישי  בלילה שבין  יחל  הקיץ  כי שעון 

השבוע. 

שר הפנים, אריה דרעי, המליץ כזכור לדחות את 
שעות  את  לצמצם  כדי  ל-1.5.2020  הקיץ  שעון 
המס התושבים  מספר  את  להקטין  ובכך  ־האור 

התפשטות  בעקבות  הציבורי,  במרחב  תובבים 
נגיף הקורונה. המלצתו זכתה לתמיכה מגורמים 
־שונים והיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדל

בליט, תמך עקרונית ביוזמה. 
־עם העלאת ההצעה ע"י השר דרעי, הודיעו בר

שות התקשוב הממשלתית ו״ישראל דיגיטלית״, 
כי תאריך המעבר בין תקופת שעון החורף לשעון 
ההפעלה  במערכות  מובנה  באופן  מוגדר  הקיץ 
־של שרתים, מחשבים, ציוד תקשורת ואף טלפו

נים סלולריים.

־כדי לשנות את תאריך החלפת השעונים, על יצ
רני מערכות ההפעלה לייצר גרסת תיקון, להפיץ 
אותו, ולאחר מכן להתקין את העדכון בכל שרת, 
גור ושל  הממשלה  במחשבי  וטלפונים  ־מחשב 

מים רבים במשק. עדכון השרת כרוך בימי עבודה 
רבים ולא ניתן לבצע זאת עד יום חמישי בלילה, 

תאריך התחלת שעון הקיץ.
דיגיט ו״ישראל   הממשלתית  התקשוב  ־רשות 

לית״, ציינו עוד כי במצב שבו חלק מהמחשבים 
להיווצר  עלולות  שונים,  זמן  באזורי  עובדים 
תקלות והשבתת מערכי מחשוב שלמות. בנוסף, 
היעדרות עובדים רבים בסקטור הפרטי, יקשו על 

ביצוע השינוי. 

ועידה שהתקיימה ברא ־כאמור, בעקבות שיחת 
נציגי  בהשתתפות  המל״ל,  לראש  המשנה  שות 
התקשוב  רשות  הפנים,  האוצר,  מל"ל,  צה״ל, 
־הממשלתי, משרד התקשורת, מערך הסייבר וגו

רמים נוספים, הוחלט להשאיר את מועד המעבר 
לשעון קיץ על כנו והוא יחול בלילה שבין חמישי 
לשישי הקרוב, כאשר בשעה 02:00 יזוזו מחוגי 

השעון לשעה 03:00.
לכל  קורא  ״אני  לציבור:  קרא  דרעי  אריה  השר 
ההוראות  לכל  הישמעו  אנא  המדינה:  תושבי 
התקופה  את  ביחד  נעבור  ובעז"ה  וההנחיות 

הקשה הזאת".

מגפת
הקורונה

השתלחות פרועה. ד"ר הני זוביידה )צילום מסך: ערוץ הכנסת(

ערוצי ההסתה

שעון הקיץ יוחלף בליל שישי הקרוב

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן ניצל את השבת להסתה במתקפה חסרת שחר נגד שר הבריאות יעקב ליצמן ⋅ מגיש בערוץ הכנסת ד"ר הני זוביידה פער את פיו בחוצפה כנגד שר התורה 
מרן הגר"ח קנייבסקי והשתלח כנגד הציבור החרדי כשהוא משווה את התנהגות הציבור החרדי לפרקטיקות שהנאצים השתמשו בהן ⋅ גם כתבת חדשות 12 דנה ויס הרשתה לתקוף את החברה 

החרדית שבגללה ישראל תגיע למצב של איטליה

בהמלצת המטה לבטחון לאומי - אין אפשרות לדחות את שעון הקיץ והוא יחל בשישי לפנות בוקר

גורמים פוליטיים ותקשורתיים מאשימים את הציבור החרדי בהפצת נגיף הקורונה

 עובדות שקריות. ח"כ אביגדור ליברמן 



*5600
 חייגו עכשיו למרכנתיל
וקבלו הצעה מתאימה

בימים אלה, אנחנו בבנק מרכנתיל מבינים מה אתה עובר
ומזמינים אותך להיעזר בניסיון ובמקצועיות בנקאית של מעל 100 שנה

מרכנתיל מציגים: מסלול מהיר להלוואות בערבות מדינה
כדי שתוכל לעמוד באתגרי התקופה, בנק מרכנתיל מעמיד לרשותך הלוואות בערבות 
מדינה בשווי של עד 500 א' ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי שלך – הגבוה מבניהם, 
לתקופה של עד 5 שנים, עם אפשרות לדחיית תשלומים בגרייס  עד 6 חודשים.
 זמני טיפול מהירים מהמקובל.

הבנק רשאי  להפסיק את המבצע בכל זמן וללא הודעה | פרטים מלאים ומחייבים בסניפים | בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין | אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב ריבית פיגורים 
והליכי הוצאה לפועל | הריבית המקסימלית פריים פלוס 2.7% | המלווה הוא בנק מרכנתיל בשיתוף עם הגוף המוסדי "עמיתים" | בכפוף לתנאי הבנק ולתנאי הקרן | הגשת הבקשה דרך 

אתר החשכ"ל  ו/או הגופים המתאמים.

בעל עסק 
או מנהל עמותה?

במרכנתיל מבינים 
אותך 

יותר מתמיד
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עתירה  בעקבות  משפטית:  פוליטית  סערה 
יול  ח"כ  הכנסת  יו"ר  את  שתחייב  לבג"צ 
יו"ר  לבחירת  הצבעה  הליך  לקיים  אדלשטיין 
כנסת חדש, הודיעו שופטי בג"צ ליו"ר הכנסת כי 
עליו להגיש את עמדתו באופן מיידי אם בכוונתו 
 - הקרוב  רביעי  ליום  עד  ההצבעה  את  להעלות 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  עמדת  לנוכח 
ההצעה  את  להעלות  ראוי  ולפיה  מנדלבליט 
בג"צ  ייאלץ  ולא  במידה  האפשרי.  בהקדם 

להתערב ולהכריע.
סערה  בג"צ החלה  הודעת שופטי  פרסום  עם 
הפוליטית  המערכת  בכירי  כל  כאשר  פוליטית, 

הגיבו בחריפות, מי בעד ההחלטה ומי נגד.
שר המשפטים ח"כ אמיר אוחנה מיהר להגיב 

וכתב: "לו אני יו"ר הכנסת, אני משיב - לא". 
חריפה  בתגובה  לוין  יריב  התיירות  שר 
באופן  השתלט  המשפט  "בית  בג"צ:  להחלטת 
יו"ר  ומהיום הפך העליון את  רשמי על הכנסת, 
הכנסת לחותמת גומי, כאשר את הכנסת והמליאה 
באף  כזה  דבר  אין  העליון.  שופטי  מנהלים 
דמוקרטיה. אני קורא ליו"ר הכנסת להודיע שרק 
הוא יקבע מתי המליאה תתכנס ומה יהיה על סדר 
יומה. אם הנשיאה חיות רוצה לשים עצמה מעל 
הכנסת, היא מוזמנת להגיע לבניין עם משמר בתי 
המשפט ולפתוח את ישיבת המליאה בעצמה. כך 
יהיה ברור שמדובר בהפיכה שלטונית של קומץ 

שופטים הבוחרים את עצמם בחדרי חדרים".
עוד אמר השר לוין: "אגב, אולי כדאי שנשיאת 
לשלוט  שאיפותיה  על  מה  לזמן  תוותר  העליון 
בכנסת, ותתפנה סוף סוף לכנס את בית המשפט 
לדון באינספור תיקים שממתינים חודשים ושנים 
הקשה  הפגיעה  תסתיים  ובכך  ולהכרעה,  לדיון 

להכרעה  לשווא  המחכים  המתדיינים  בזכויות 
בעניינם".

שקד  איילת  ח"כ  לשעבר  המשפטים  שרת 
קובע  לא  בג"צ  "בדמוקרטיה  ואמרה:  הגיבה 
לכנסת כיצד להתנהל ולא שם עצמו מעל הכנסת. 
ומתי  תתכנס  מתי  להחליט  סוברנית  הכנסת  רק 

תצביע בהתאם לחוק ולתקנון. לא בג"צ".
שר החוץ ישראל כץ תקף אף הוא את ההחלטה 
להתעלם  הכנסת  ליו"ר  קורא  "אני  ואמר: 
כחומה  ולעמוד  בג"צ  של  הדורסנית  מהפסיקה 

בצורה על עצמאותה של הכנסת".
השוהה  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה  שר 
בבידוד אמר בתגובה לפסיקת בג"צ: "בתוך אחד 
המשברים הקשים ביותר מאז קום המדינה, מנסה 
שלטונית  הפיכה  לבצע  המשפטית  המערכת 
השופטת  הרשות  פחות.  לא  ישראל.  במדינת 
הדמוקרטיים  המוסדות  את  רומסת  שנים  כבר 
סדר  את  גם  לקבוע  מתיימרת  והיום  הנבחרים 
של  החמורה  התערבותו  גם  הכנסת.  של  יומה 
של  בפרוצדורות  לממשלה  המשפטי  היועץ 
הרשויות  הפרדת  עיקרון  את  רומסת  הכנסת 
ותירשם לדיראון עולם בדברי הימים של מדינת 
שתומכים  אלו  על  נמנה  שאני  למרות  ישראל. 
ודוחפים לפיקוח פרלמנטרי בימי הקורונה ורוצה 

מאד בהקמת הועדות בכנסת".
בתגובה  אמר  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
בהליך  בג"צ  של  "ההתערבות  בג"צ:  להחלטת 
שהתרענו  מה  את  שוב  מוכיח  הכנסת  התנהלות 
מפניו כבר שנים רבות - בג"צ שואף לדיקטטורה 
יולי  ליו"ר הכנסת  קורא  אני  בישראל.  משפטית 
המשפט  בית  לפגיעת  יד  יתן  לבל  אדלשטיין 
בנבחרי הציבור, ומחזק את ידיו להגן על עבודת 
השופטים,  של  התערבותם  את  ולמנוע  הכנסת 

חשובים ככל שיהיו".

בג"צ  "החלטת  ואמר:  הגיב  זוהר  מיקי  ח"כ 
יו"ר  הדמוקרטיה.  להרס  אותנו  להוביל  עלולה 
משום  לדרישתם  להיענות  חייב  אינו  הכנסת 
מרצון  לחלוטין  ומנוגדת  סבירה  אינה  שהיא 
לבחירות  ולא  ממשלה  להקמת  שמצפה  העם 

רביעיות".
בחריפות  הגיבו  תרצו"  "אם  בתנועת  גם 
לכנסת:  יו"ר  בחירת  לקדם  בג"צ  להחלטת 
פעם  הדמוקרטיה  את  רומסים  בג"צ  "שופטי 
פוליטיים.  כשחקנים  עצמם  וחושפים  נוספת 
עצמם  את  שממנים  משפטית  אליטה  חברי 
של  הנבחרים  לבית  מעל  עצמם  את  העמידו 
מדינת ישראל. אדלשטיין אל תסכים ל"הצעה". 
אם בג"צ רוצה לפסוק בניגוד לחוק יסוד הכנסת 
ויראו  שיפסקו  הישראלית,  הדמוקרטיה  ונגד 
שהם  השלטונית  ההפיכה  את  מובהק  באופן 
שלטון  את  מזכירה  בג"צ  התנהלות  מבצעים. 
האייתולות באיראן", נאמר בהודעת "אם תרצו".

את  לכבד  קראו  מהליכוד  ח"כים  שני  רק 
אמר  מהליכוד  ארדן  גלעד  השר  בג"צ.  החלטת 
החלטת  את  מכבד  "אני  כנסת:  לערוץ  בריאיון 
בית המשפט, אבל לא מוכן לקבל את הקריאות 
צריך  המשפט.  בית  החלטת  את  לכבד  שלא 
לכבד את הכרעת בית המשפט אחרת תהיה כאן 

אנרכיה".
ח"כ גדעון סער ניסה ללכת בין הטיפות ואמר: 
על  לעמוד  צריך  ואף  רשאי  הכנסת  ראש  "יושב 
עמדתו בהליך המתקיים עתה בבג"צ. דבר אחד 
פסיקה  לאי-כיבוד  קריאות  בחשבון:  בא  אינו 

שיפוטית עתידית, כזאת או אחרת".

בשמאל מברכים

מנגד, בעקבות דבריו של השר יריב לוין, תקפו 

הסנדק  בגין,  מנחם  לוין,  "השר  לבן:  בכחול 
שלך, היה מתבייש במה שכתבת. דמוקרטיה היא 
דמוקרטיה ולא רק כשנוח לכם ולנתניהו. תכבדו 
במוסדות  לפגוע  ותפסיקו  הרוב  הכרעת  את 

המדינה".
יו"ר העבודה-מרצ, ח"כ עמיר פרץ, ציטט את 
דבריו של רה"מ המנוח מנחם בגין ואמר לחברי 
הימין,  ובגוש  בליכוד  הכנסת  "לחברי  הליכוד: 
אני מציע להיזכר בדבריו של מנחם בגין שאמר 
כאן בכנסת, כשדיבר לגוש השמאל שהפסיד את 
הבחירות. ׳אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו 
לא  אתם  לשלוט.  התרגלתם  הממשלה.  את 
העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי, ולכן אתם 
לגוש  פונים  אנו  היום  תתרגלו'.  המומים.  עדיין 
להם:  ואומרים  הבחירות,  את  שהפסיד  הימין 
כבדו את כללי המשחק הדמוקרטי גם שהם לא 

נוחים לכם".
הוא  גם  התייחס  הורוביץ  ניצן  מרצ  יו"ר 
נוסף בניסיון ההפיכה. קורא  לדברים: "זה צעד 
תחת  לממשלה  מכניסה  להתנער  לבן  לכחול 
נתניהו. הסכנה שמייצגים לוין, שקד וסמוטריץ' 
בג"צ  החלטת  את  לקיים  שלא  היום  שקוראים 
סגרו  הם  תחילה  הקורונה.  מסכנת  גדולה  היא 
הנאשם,  ראש הממשלה  עבור  בתי המשפט  את 
בניגוד להוראות משרד הבריאות, אחרי זה סגרו 
את הכנסת כי איבדו את הרוב ועכשיו הם קוראים 
להפר את פסיקת בג"צ. מה שאנחנו רואים לנגד 
עינינו זו הפיכה שלטונית. רוב הציבור הביע אי 
אמון בנתניהו שלוש פעמים ברצף. עם האנשים 
אני  אחדות.  ואין  ממשלה  אין  האלו  המסוכנים 
מרעיון  היום  עוד  להתנער  לבן  לכחול  קורא 

הכניסה לממשלת הימין הקיצוני של נתניהו".

הכנסת נגד בג"צ
שר המשפטים אמיר אוחנה: "לו אני יו"ר הכנסת, אני משיב - לא" ⋅ שר התיירות יריב לוין: "את הכנסת והמליאה מנהלים שופטי העליון. אין דבר כזה באף דמוקרטיה" ⋅ שרת 
המשפטים לשעבר ח"כ איילת שקד: "בדמוקרטיה בג"צ לא קובע לכנסת כיצד להתנהל ולא שם עצמו מעל הכנסת" ⋅ שר החוץ ישראל כץ: "אני קורא ליו"ר הכנסת להתעלם 
מהפסיקה הדורסנית של בג"צ" ⋅ שר התחבורה בצלאל סמוטריץ': "הרשות השופטת כבר שנים רומסת את המוסדות הדמוקרטיים הנבחרים והיום מתיימרת לקבוע גם את סדר 
יומה של הכנסת" ⋅ סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש: "בג"צ שואף לדיקטטורה משפטית בישראל" ⋅ ח"כ מיקי זוהר: "החלטת בג"צ עלולה להוביל אותנו להרס הדמוקרטיה" ⋅ 

בשמאל בירכו על ההחלטה ובכחול לבן מיהרו לתקוף את שרי הליכוד: "תכבדו את הכרעת הרוב ותפסיקו לפגוע במוסדות המדינה"

סערה פוליטית אדירה בעקבות התערבות בג"צ בעבודת הכנסת
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בשעות  לבג"צ,  הכנסת  בין  המשבר  רקע  על 
הערב של יום שני, השיב יו"ר הכנסת אדלשטיין 
את  לכנס  לו  המורה  בג"צ  לפסיקת  בסירוב 

המליאה לצורך בחירת יושב ראש חדש.
במכתבו לבג"צ כותב אדשלטיין: "התערבותו 
פנים  בהליך  לממשלה  המשפטי  היועץ  של 
כפי  במקומה.  אינה  הכנסת  של  פרלמנטרי 

הזדמנויות,  בכמה  האחרונים  בימים  שהצהרתי 
לכן,  הדין.  הוראות  לפי  תמיד  ואפעל  פעלתי 
ראש  יושב  בחירת  נושא  את  להעמיד  בכוונתי 
"בהקדם  הכנסת  של  יומה  סדר  על  הכנסת 
למן  זאת,  יצדיקו  שהנסיבות  ככל  האפשרי", 
הימים הקרובים ועד ו"לא יאוחר מהמועד שבו 
כלשון  הממשלה",  כינון  לצורך  הכנסת  תכונס 
חברי  את  גם  אותי,  גם  שמחייב  הכנסת  תקנון 

הכנסת כולם".
"בכל  הכנסת:  יו"ר  מציין  מכתבו  בהמשך 

הכבוד הראוי, ככל שביהמ"ש הנכבד מציב בפניי 
ממני  בדורשו  אולטימטום  ישראל  כנסת  ובפני 
לקיים את הדיון "לא יאוחר מיום 25.3.20", לא 
אוכל להסכים לכך. שהרי משמעות הדבר שסדר 
יומה של הכנסת ייקבע בידי בית המשפט העליון 
ולא על ידי יושב ראש הכנסת, שלו מסור תפקיד 

זה".
יו"ר  נבחר  לא  "מעולם  אדלשטיין:  לדברי 
כנסת קבוע בשעה שהייתה אי בהירות כה גדולה 
בכל  העתידית.  הקואליציה  של  להרכבה  באשר 

המקרים שבהם נבחר יו"ר כנסת במועד מוקדם, 
זה כאשר ההכרעה בבחירות הייתה ברורה  היה 

וחד-משמעית".
את  אדלשטיין  ששלח  לאחר  אחדות  דקות 
תשובתו לבג"צ, פסקו שופטי בג"צ כי אדלשטיין 
יאוחר מיום רביעי.  מחויב לכנס את הכנסת לא 
עמודים   19 פני  על  המשתרע  הדין  שפסק  אלא 
מלמד כי הוא היה מוכן מראש ונכתב עוד בטרם 

שיגר אדלשטיין את תשובתו לבג"צ.

אדלשטיין אמר 'לא' לבג"צ
יו"ר הכנסת לבג"צ: ככל שביהמ"ש הנכבד מציב בפניי ובפני כנסת ישראל אולטימטום, לא אוכל להסכים לכך, שהרי משמעות הדבר שסדר יומה של הכנסת ייקבע 

בידי בית המשפט העליון ולא על ידי יושב ראש הכנסת, שלו מסור תפקיד זה" ⋅ כעבור דקות כבר ניתנה פסיקת בג"צ המחייבת את אדלשטיין

מלחמת רשויות
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האולם הראשי של ביהמ"ש העליון )צילום: יואב דותן(

הזוי ושערורייתי
ח"כ שלמה קרעי

עם  אנשים  יש  האם  יאומן!  לא  פשוט 
זכויות יתר בבג"צ? האם יש כאלו שהם גבוה 

מעל הצדק?
הליכוד הגישה עתירה לבג"צ ביום חמישי 
הבחירות  לוועדת  להורות  בבקשה  האחרון 
ופרוטוקולים  מידע  אלינו  להעביר  המרכזית 
לנו  נחוץ  המידע  הקלפיות.  של  מלאים 
בדחיפות לצורך בדיקת חשדות לזיופים, כדי 
לפני  הבחירות  תוצאות  על  לערער  שנספיק 
המועד האחרון הקבוע בחוק להגשת ערעור 

- יום שלישי הקרוב 24.3.
בג"צ קבע כי ועדת הבחירות צריכה להשיב 
 ,25.3 ה-  עד  לב!  שימו  עד,  שלנו  לעתירה 
ניתן  שבו  האחרון  היום  אחרי  יום  כלומר 

להגיש ערעורים.
גרירת הרגליים הזו, פעם אחת על ידי יו"ר 
הנדל,  ניל  הבג"צ  שופט   - הבחירות  ועדת 
ועכשיו על ידי חבריו בבג"צ לא סבירה. מדוע 
אתם לא נותנים לנו לבדוק את הטענות הרבות 

לזיופים? ממה אתם מפחדים?? 
פשוט מזלזלים בכם אזרחי ישראל. לוקחים 
את העתירה שלנו, שנועדה לצורך שמירה על 
טוהר הבחירות ומימוש רצון הבוחר, וזורקים 

אותה לפח.
השמאל  של  לעתירה  בנוגע  גיסא,  מאידך 
בג"צ  יום,  באותו  הכנסת, שהוגשה  יו"ר  נגד 
נתן  ביותר,  דחופה  שהיא  מיידי  באופן  קבע 
10:00 וקבע דיון!!  זמן להשיב עד היום ב- 
כבר היום בשעה 16:00. בבהילות שכזו שלא 
למרות  להחמיץ,  חמוצינו  של  בצקם  יספיק 
שהחוק  ולמרות  בחוק  קבוע  ליין  דד  שאין 
בכלל לצד יו"ר הכנסת עד להשבעת ממשלה. 
אבל בעתירה הדחופה ביותר שלנו על משהו 
קריטי כל כך כמו טוהר הבחירות ועם דד ליין 
ברור בחוק, השופטים החליטו לקבל תשובה 
מוועדת הבחירות רק אחרי! המועד האחרון, 

ועדיין לא נקבע בכלל דיון. שערורייה!
כיו"ר  בכובעו  הנדל  השופט  מכך,  יתירה 
ועדת הבחירות חוסם אותנו מהגישה למידע 
ובכובעו  הבחירות  תוצאות  על  ומערעור 
ואומר  לבן  לכחול  דואג  בג"צ  כשופט  השני 

 61 לחסום  מאוד  בעייתי  ש"זה  בדיון  היום 
הבוחר  דעת  לגניבת  להיכנס  מבלי  ח"כים". 
להחלפת  הטרור  בתומכי  וההסתייעות 
כבוד  בעיני  לא מספיק חשוב  השלטון, האם 
כשר  הזה  ה-61  המנדט  האם  לבדוק  השופט 

בכלל?
אפשרות  כל  מאיתנו  שוללת  זו,  החלטה 
לבדוק את המינימום שבמינימום לגבי טוהר 
לגבי  והטענות המשמעותיות שלנו  הבחירות 
שפירטתי  כפי  בבחירות  וטעויות  זיופים 

בפוסטים קודמים.
המחוזי,  המשפט  לבית  בקשה  נגיש  מחר, 
תוצאות  על  הערעורים  את  מגישים  שם 
הבחירות, לדחות את המועד האחרון להגשת 
ערעורים הקבוע ל- 24.3, עקב החלטת בג"צ 
לקבל תשובה מוועדת הבחירות רק יום לאחר 

מכן! 
מטוהר  בדמוקרטיה  יותר  חשוב  דבר  אין 

הבחירות.
בחר  שבג"צ  ושערורייתי  עצוב  הזוי,  זה 
לדון בעתירת השמאל נגד יו"ר הכנסת באופן 
ואת העתירה שלנו דחה לאחר המועד  מיידי 

הקבוע בחוק. אין מילים.
לרפורמה  במקביל  הזמן,  הגיע  אולי 
החשאית  בהתנהלות  הדרושה  הכללית 
ועדת  לראשות  למנות  השקיפות,  ובחוסר 
הבחירות המרכזית מנהל מקצועי ולא את זקן 
והפרגמטיות  השקיפות  כך  הבג"צ.  שופטי 
יהיו נר לרגליו וכך גם מעשיו והחלטותיו יהיו 

שפיטים ולא חסינים מפני בג"צ.
והחובה  הזכות  את  מאיתנו  ימנעו  אם 
לבדוק ולפקח על טוהר הבחירות, הרי שאמון 
שניים  ובתוכם  הבחירות  בתוצאות  הציבור 
וחצי מיליון בוחרי הימין, יפגע באופן בלתי 
כדי  למענכם  להיאבק  נמשיך  אנחנו  הפיך. 
שלא תקום כאן ממשלת מיעוט הנתמכת על 
הממשלה  ראש  ושבעז"ה  טרור  תומכי  ידי 
העיתים  בצוק  אותנו  להוביל  ימשיך  נתניהו 

ביד בוטחת ויציבה.

הכותב הוא ח"כ מטעם הליכוד

מליאת הכנסת )צילום: בית השלום, ויקיפדיה( 

 ONLINE עוברים למתכונת
נרשמים מהבית ומבטיחים

את הזכויות מיום 
הפיטורים / יציאה לחל״ת

פוטרתם?
יצאתם לחל"ת?

שירות התעסוקה
שומר על זכויותיכם
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מוזמנים לפנות אלינו 
בערוצים הדיגיטליים:

באתר השירות, בצ'ט
ובמוקד הטלפוני

עקב העומסים באתר מי 
שירשמו עד 26.3 זכאותם

תוכר רטרואקטיבית מ-15.3.

בירור זכאות לדמי אבטלה
למפוטרים ויוצאים לחל"ת

באתר ביטוח לאומי

שימו לב
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יולי  הכנסת  יו”ר  של  העיקרית  הבעיה 
עצמו  את  רואה  שהוא  היא  אדלשטיין 
ישראל  מדינת  של  הבא  הנשיא  בתפקיד 
בחרו  עמו  שבני  הנשיא  שאחרי  ביום 
למשרה  נשואות  היו  לא  עיניו  אם  בטרור. 
הזו סביר להניח שכל התנהלותו בחודשים 
האחרונים היתה נראית אחרת. אוי לי מיצרי 
אל  שחקוק  המשפט  זהו  מיוצרי  לי  ואוי 
לבנה.  קידוש  של  באותיות  אדלשטיין  מול 
ע”י  מתפרש  יעשה  או  עשה  שלא  צעד  כל 
הצד  שונה,  בצורה  ומחוץ  מבית  אויביו 
צד  אף  ואת  אויביו  שכולם  שבהם  השווה 

אינו יכול לרצות.
הואשם  השלישי  הבחירות  סבב  לקראת 
אדלשטיין ע”י מקורבי רה”מ בניסיון לחסל 
השמאל.  בעיני  חן  למצוא  כדי  נתניהו  את 
הדרישה  בגלל  בעיקר  שהגיעה  זו  אשמה 
באשר  מהיועמ”ש  דעת  חוות  לקבל  שלו 
לקיום דיון בדבר הסרת חסינותו של נתניהו 
רדפה אותו וגרמה לו לאכול, ללקות ולשלם 
הנתניהו’ז.  ע”י  פעם  אחר  פעם  כשהושפל 
ובקרב  לבן’  ‘כחול  במפלגת  גם  מאידך, 
בצלחת,  ידים  טמנו  לא  הישראלי  השמאל 
רדפו אותו ללא הרף והאשימו אותו בהרס 
הנקודות  שתי  והממלכתיות,  הדמוקרטיה 
ושעליהם  אדלשטיין  אצל  ביותר  הרגישות 

הקפיד בכל שנות כהונתו. 
הרע  והסרט  עניותא”  אזלא  עניא  “בתר 
בו חי אדלשטיין בחודשים האחרונים שוב 
חוזר על עצמו, רק שהפעם הוא כבר נהיה 
שובר קופות. אל חבורת המלעיזים הצטרפו 
שופטי בג”ץ כשהם לא מנסים להסתיר את 
הפוזיציה בה הם נמצאים. עתירה שהוגשה 
ע”י מספר גופים כדוגמת ‘התנועה לאיכות 
ובצירוף  חדש’  ‘חוזה  ועמותת  השלטון’ 
לבן  וכחול  מרץ  ביתנו,  ישראל  מפלגות 
בגין  להנחתה  העליון  לשופטי  הרימה 
ההחלטה של יושב ראש הכנסת בפועל שלא 
לכלול בסדר היום של מליאת הכנסת בחירת 
למרות   ,23  – ה  לכנסת  קבוע  ראש  יושב 
בקשה בעניין זה שהועברה לו על ידי סיעות 
61. יו”ר הכנסת שסירב  הבית המונות יחד 
לעשות כן, נימק זאת בטענה כי “צו השעה 
אחדות  ממשלת  היא  ישראל  מדינת  עבור 
פוליטיים  “מהלכים  כי  הוסיף  אף  רחבה” 
קבוע  כנסת  יו”ר  בחירת  כמו  חפוזים, 
מטרתם  במחלוקת,  שנויה  חקיקה  והעברת 
לממשלת  האפשרות  על  הגולל  את  לסתום 

אחדות שאותה העם רוצה”.
אם במקרה של אדלשטיין שעוד ניתן היה 
העובדה  בגלל  עניינים  בניגוד  בו  לחשוד 
בא  להחלפתו,  גורם  היה  שכזה  שכינוס 
ובמהלך  ינון  אייל  הכנסת  של  היועמ”ש 
ידועה  שהיתה  נקודה  חידד  שהתקיים  דיון 
שלא  בחרו  הישראלי  בשמאל  אך  לכולם 
יו"ר  "בחירת  הזו.  בנקודה  הדעת  את  לתת 
יחסי הכוחות  לכנסת טרם שהתבררו  קבוע 
הפוליטיים והרכבה העתידי של הממשלה, 
עשויה להוביל "לתקלה משטרית", שתקשה 
מאוד על תפקודה של הממשלה, אם בסופו 
הקבוע  הכנסת  יו"ר  כי  יתברר  דבר  של 

שייבחר נמנה עם חברי האופוזיציה” דברי 
ינון המדברים בעד עצמם ונשמעים סבירים 

והגיוניים.
פתחה  אובייקטיבית,  להיראות  כדי 
נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות את 
ההכרעה שלה במילים “כלל הוא שהסמכות 
לקבוע את סדר יומה של הכנסת ואת מועד 
הן  אלו  סוגיות  הכנסת.  ליו"ר  נתון  דיוניה 
כן,  ועל  מובהק  פרלמנטרי"  "פנים  עניין 
מלהתערב  זה  משפט  בית  נמנע  ככלל, 
בהן" אבל תוך כדי דיבור היא החלה במתן 
להוציא  "זאת,  כשכתבה:  לעצמה  אשראי 
מקרים מיוחדים שבהם קיים חשש לפגיעה 
ביסודות  או  הדמוקרטיים  החיים  "במרקם 

המבנה של שיטתנו הפרלמנטרית".
חיות  שהנשיאה  ולאחר  והילך  מכאן 
הוא  שלפנינו  שהמקרה  למסקנה  הגיעה 
החלה  היא  כהגדרתה  מיוחד"  "מקרה 
בפלפול למדני הכתוב בלוליינות משפטית 
השקועים  לאלו  רק  השמורה  מדויקת 
הסיכום  בשורות  צוואר.  עד  בעצמם 
הנוכחי  היו"ר  שהתנהלות  כותבת  היא 
)אדלשטיין( פוגעת ברצון הבוחר שנתן רוב 
להחליף  מעוניינות  אשר  למפלגות   61 של 
מנוס  "אין  בהחלטתה  כותבת  ואף  אותו 
הכנסת  יו"ר  של  החלטתו  כי  מהמסקנה 
שלא להעלות להצבעה במליאה את סוגיית 
עולה  אינה  לכנסת  קבוע  יו"ר  של  בחירתו 
לו  המסורה  הסמכות  היקף  עם  אחד  בקנה 
שיקול  ממתחם  חורגת  והיא  בפועל  כיו"ר 

הדעת המסור לו.
בהתייחסותה בשורות ההחלטה לאמירה 
של אייל ינון בדבר החשש לאי סדרי עבודה 
במידה  הממשלה  לבין  הכנסת  בין  תקינים 
והיו”ר שייבחר יהיה משורות האופוזיציה, 
הבאה:  ההזיה  את  חיות  הנשיאה  כתבה 
“לעת הזו מדובר בחשש שהיתכנותו אינה 

ברורה. מכל מקום, חזקה על כל מי שייבחר 
שימלא  הכנסת  של  קבוע  כיו"ר  לכהן 
תפקידו בממלכתיות, בהתאם לחוק, לנוהג 
אדלשטיין  בכנסת".  שהתגבשו  ולנהלים 
כהונתו  בשנות  ממלכתיות  הוכיח  שכבר 
חשוד בעיניה כמי שאינו נוהג בממלכתיות 
וכאחד שמסכל את רצון הבוחר אבל היו”ר 
לחסל  הרצון  בגלל  רק  שייבחר  זה  הבא, 
פוליטית את ראש הממשלה נתפס כממלכתי 
למרות שטרם הוכיח זאת ולו יום אחד. אין 

שופטים בירושלים.  
המשפטית,  החונטה  את  לאהוב  אפשר 
ממנה  ללמוד  צריך  אבל  שלא,  גם  אפשר 
וההליכה  הכנסת  פיזור  מאז  העקביות.  את 
לסבב הבחירות הראשון בחר נתניהו לטווח 
בכינון  ספיחיה  ואת  המשפט  מערכת  את 
ישיר. תחילה הלך על הראש של המשטרה, 
המשפטי  וליועץ  לפרקליטות  עבר  ממנה 
אוו הוא מינה לפקידים כאלו ואחרים יותר 
למערכת  הגיע  גם  הוא  ובסוף  אחת  מפעם 
המשפטית. ללויאליות הוא לא ציפה, ליחסי 
לו  משלמים  הם  וכעת  כן  דווקא  גומלין 
אדם  נתניהו  שלו.  ההתנהלות  על  בריבית 
שהנקמה  ידע  הוא  אינטליגנט,  ואיש  חכם 
מצידם קרובה מתמיד, הוא לגמרי לא היה 
מופתע. “ביום שהוא חזר לבלפור הכל היה 
לכותב  בליכוד  בכיר  אומר  שונה”,  נראה 
השורות ומוסיף: “הוא סבל מהם יותר מכל 
הגן  תמיד  מבחן  בשעת  אבל  אחר,  אחד 
שהוא  הדייסה  את  שיאכל  עכשיו  עליהם, 

בישל”.
את  לצרף  ניתן  הזה  מהסוג  לאמירות 
עמדתם של בכירי הליכוד גדעון סער, גלעד 
התבטאויות  אהבו  שלא  הנגבי  וצחי  ארדן 
לוין  יריב  כדוגמת  אחרים  בכירים  של 
העליון  ביהמ”ש  כנגד  סמוטריץ’  ובצלאל 
המשפט.  בית  החלטות  את  לכבד  וקוראים 

מזה ניתן ללמוד מעט על מצבו של נתניהו 
בתוך הבית, מצב המוגדר אצל חלק מחברי 

הליכוד כסוף סמסטר.

חוסר ביטחון
בפוליטיקה  טרגדיה  הוא  יעלון  בוגי 
שהאיש  מתברר  ליום  מיום  הישראלית. 
רק  שני  הצבא,  של  העליון  המפקד  שהיה 
פנקסן  הוא  בזמנו.  שהיו  הממשלה  לראשי 
ומשנאה  אישית  מנקמנות  המונע  קטן 
מסוכנת שעוד עתידה לחזור אליו כבומרנג. 
כיו”ר  לכנסת  שלו  שריצה  יודע  יעלון  גם 
מתחת  הרחק  אותו  משאירה  היתה  מפלגה 
בתוך  שלו  השילוב  ורק  החסימה  לאחוז 
בניגודים,  המלאה  פוליטית  קוניוקטורה 

סייעה לו להיכנס לכנסת.
לגנץ  יעלון  רוחש  אותה  ההערכה  רמת 
פקוד  בין  לדמיין  שניתן  מהנמוכות  היא 
למפקד ובין קולגות. בתוך תוכו הוא מרגיש 
בתפקידו  גנץ  של  המנטור  שהיה  שכאחד 
כרמטכ”ל, הוא זה שצריך לעמוד בראשות 
שאומנותו  הססן  איזה  ולא  לבן  כחול 
בהתנהלות  ידוע  שהיה  יעלון  בעילגותו. 
אפורה לכל אורך שנותיו בפוליטיקה, נהנה 
מעורער  הבלתי  ה’ביטחוניסט’  מתדמית 
ושהאינטרס  בחייו  שנים  או  דבר  שראה 
דבר.  כל  לפני  אצלו  עומד  הלאומי 
לפרק  שלו  והיכולת  השקולה  התנהלותו 
לשם  היו  וביטחוניים  פוליטיים  מוקשים 
במשרד  תקופתו  הפוליטית.  במערכת  דבר 
הביטחון היתה מהטובות שהיו כאן. כל זה 
נעלם ברגע שנתבקש ע”י נתניהו לפנות את 
ישראל ביתנו  יו”ר  משרד הביטחון לטובת 
האירוניה  למרבה  אליו  ליברמן,  אביגדור 
חברה ‘כחול לבן’ כדי לחסל פוליטית את 
בנימין נתניהו. חשוב לציין כי יעלון לא היה 
אמור להישאר ח”כ מן השורה, אלא נתניהו 
סירוב  קיבל  אבל  החוץ  תיק  את  לו  הציע 
שנבע מהמחשבה שאולי זה יגרום לנתניהו 
קרה  לא  ומשזה  מחדש  מסלול  לחשב 
תדמית  את  לעצמו  ניכס  כלים,  שבר  הוא 
הפגוע, עזב בטריקת דלת ומאותו רגע החל 
בה  ובדרך  נתניהו  בגנות  אמירות  לשחרר 
ביטחוניים  נושאים  במגוון  החלטות  קיבל 
קשורה  העיקרית  כשההחלטה  ומדיניים 

לרכש הצוללות מגרמניה.
לבן  יעלון  נחשב  הקוקפיט  ברביעיית 
ביחד  ושניהם  לפיד,  של  הבכיר  בריתו 
מונעים בכל דרך חיבור של גנץ עם נתניהו. 
המכנה המשותף של יעלון ולפיד זה השנאה 
לנתניהו והרצון לנקמה אישית בגל שהודחו 
שבכל  מבינים  לפיד  וגם  יעלון  גם  ידו.  על 
חיבור שלא יהיה בין גנץ לנתניהו הם יהיו 
הם  ולכן  התפקיד,  מחיר  את  שישלמו  אלו 
חוסר  ואת  גנץ  של  חולשתו  את  מנצלים 

יכולתו לקבל החלטות משמעותיות.
פוליטית  הרוויח  יעלון  אם  יגידו  ימים 
כבר  הוא  תדמיתית  שלו.  המהלכים  מכל 

הפסיד.

חודש יולי

גואל ועקנין

 בין הפטיש לבג”צ. יולי אדלשטיין | צילום: דוברות הכנסת 



19 בירושליםכ"ט אדר תש"פ 25/3/20

מגפת
הקורונה

תם עידן גפני 
בוועדת הכספים

מאת: מנדי קליין  

לבין  ביתנו  ישראל  בין  מלא  פעולה  שיתוף 
משה  ח"כ  תקופה.  חותם  המשותפת,  הרשימה 
גפני מסיים את תפקידו בראשות ועדת הכספים 
עודד  ח"כ  הוועדה  בראשות  יעמוד  ובמקומו 
פורר מישראל ביתנו. בראשות הוועדה הזמנית 
אשכנזי.  גבי  ח"כ  יעמוד  וביטחון  חוץ  לענייני 
בראשות  כי  המסדרת  הוועדה  אישרה  המשך 
עם  המדינה  להתמודדות  המיוחדת  הוועדה 
מכחול  שלח  עפר  ח״כ  יעמוד  הקורונה  משבר 
להיערכות  המיוחדת  הוועדה  בראשות  לבן. 
הורוביץ  ניצן  ח״כ  יעמוד  החינוך  מערכת 

מהעבודה-מרצ.
כחלק מההסכם לתמיכת הרשימה המשותפת 
הכספים,  ועדת  לראשו  ביתנו  ישראל  במועמד 
ועדות:   2 ראשות  המשותפת  הרשימה  קיבלה 
ראשות ועדת העבודה והרווחה וראשות הוועדה 

המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית.
זוהר  מיקי  ח"כ  הוביל  ההצבעה,  תום  עם 
חברי  של  במחאה  יציאתם  את  מהליכוד 
הכנסת מגוש הימין מחדר הדיונים של הוועדה 

המסדרת.
נציג יהדות התורה בוועדה  ח”כ אורי מקלב 
אחד,  "כל  הדיון:  במהלך  אמר  המסדרת, 
בוודאי כל חבר כנסת, צריך לסגל לעצמו כושר 
אינו שאלה של  הסתגלות, אך הדיון היום הוא 
הוא  פה  הדיון  אלא  אופוזיציה,  או  קואליציה 
לצד  הייצוג  לקיחת  על  שלכם,  העושק  על 
כבר  כאן  נמצא  אני  שערורייתי.  באופן  מסוים 
חלוקה,  כזו  הייתה  לא  מעולם  כנסות,  שש 
בנפרד  אותה  ומחלקים  ועדה  כל  לוקחים  אתם 
אני  הוועדות.  כל  של  הכללי  השקלול  במקום 
פונה ליועצת המשפטית לתשובות, זו היתממות 
כולם  בוועדות אחרות,  יפצה אתכם  אני  להגיד 
יודעים שהוועדות האלה הם יחידה בפני עצמה, 

יהיה סיעות שלא יקבלו ייצוג כלל".
של  הכנסת  בחברי  הטיח  זוהר  מיקי  ח"כ 
התנהלות  של  נוהג  "ביטלתם  כחול-לבן: 
לסדרי  פוליטיקה  הכנסתם  ביניים,  בתקופות 
ובתקופת  בחירות  פגרת  בזמן  בכנסת  העבודה 

ביניים עד הקמת ממשלה, לרבות ניסיון להחליף 
את יו"ר הכנסת. הכל אתם עושים בשם עריצות 
הרוב. מה שלא הייתם עד לאחרונה. היום אנחנו 
הרוב  עריצות  הרוב.  נהיה  אולי  מחר  מיעוט, 
בזמן  כך  נוהגים  אתם  כבומרנג.  אליכם  תחזור 
להרכיב  סיכוי  כל  לכם  שאין  יודעים  שאתם 
ממשלה, אבל אתם פועלים לדרוס את המיעוט 
הרגעי. ואתם לא מנהלים מו"מ אלא רק מציעים 
הצעות סרק. ביום שאתם תהיו מיעוט יהיו לנו 
כל הצידוקים לפעול בדרך שאתם נוהגים היום".

הרשימה  בחברי  גם  הטיח  זוהר  ח"כ 
המשותפת: "מכרתם את האיש שהיה בן ברית 
ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  השנים,  כל  שלכם 
משה גפני, ואתם נותנים לאויב הכי גדול שלכם 
הכבוד  את  בטרנספר  שדוגל  ליברמן,  אביגדור 

לקבל את הוועדה הזו".
ח”כ שלמה קרעי מהליכוד אמר בדיון: "כבר 
כשיו"ר  ועדות,  להקים  היה  ניתן  שבוע  לפני 
הכנסת אדלשטיין הציע להקים ועדות שוויוניות 
לפיקוח על עבודת הממשלה אך אתם סירבתם. 
טענה  מטיחים  אתם  בדורסנות.  לנהוג  רציתם 
בעוד  זאת  הממשלה,  ראש  כלפי  עבריינות  על 
העבריינים הם דווקא יאיר לפיד ובני גנץ שאמרו 
לאזרחי  להגיד  לגיטימציה  לממשלה  שאין 
את  מפקירים  ובכך,  בבית  להישאר  ישראל 
את שלום  מסכנים  הם  האזרחים.  בריאותם של 
שלום  את  וגם  השוטרים  שלום  ואת  הציבור 
עובדי הכנסת. מה שמגיע לו זה מעצר ולא פרס. 
מה שהוא צריך בעקבות הקריאה שלא להישמע 
להנחיות הממשלה זה אזיקים ושלשלאות ברזל 

ולא פרס".
השיב  מכחול-לבן  זמיר  אסף  ח"כ  מנגד, 
בוועדה: "עשר שנים מדינת  גוש הימין  לנציגי 
ישראל ספגה פלגנות, שנאה, אז אתם מדברים 
כנסת  יו"ר  יש  ועריצות?  בנוהג  פגיעה  על 
שיש  למרות  שבוע  כבר  כיסאו  את  מפנה  שלא 
שקורא  משפטים  שר  להחליפו,  שרוצה  רוב 
משמר  עם  לבוא  העליון  המשפט  בית  לנשיאת 
בתי המשפט לפתוח את הכנסת. אתם מתנהגים 
בכוחנות, אז איך אתם מדברים על עריצות? הכי 
שאתם  פאסדה  על  שומרים  עוד  שאתם  נורא, 

מתעסקים בקורונה".

אחרי שיתוף פעולה בין ליברמן לרשימה  המשותפת, הוועדה המסדרת החליטה על 
העמדתו של ח"כ עודד פורר בראשות ועדת הכספים # בתמורה לתמיכה של נציגיה, 

הרשימה המשותפת קיבלה ראשות 2 ועדות: העבודה והרווחה והעבודה למיגור הפשיעה 
בחברה הערבית
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השבוע בירושלים

 העבודות יכללו:
 החלפת מערכת רמזורים בצומת יגאל ידין דרום

 שיפורי בטיחות
 קירצוף וריבוד הצומת

 הצבת מעקות בטיחות

לכל אורך העבודות התנועה בצומת תכוון באמצעות פקחי 
תנועה והציר יישאר פתוח לתנועה.

משרד התחבורה, עיריית ירושלים וצוות תכנית אב 
לתחבורה ממשיכים בעבודות להקמת נתיב תחבורה 
הר  לכיוון  מאיר  גולדה  בשדרות  )נת"צ(  ציבורית 

חוצבים בלבד )מצומת אצ״ג עד מחלף בגין(. 

אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים.
תודה על הסבלנות!
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מאת: מנדי קליין

וכבר  ישראל,  אזרחי  על  פוסחת  לא  הקורונה 
אב.  בתי  אלפי  בעשרות  קשות  פוגעת  עכשיו 
50% עד 80% מהישראלים נמצאים באוברדרפט 
מתמשך, ורבים מהם משלמים בכל חודש החזרי 

משכנתא באלפי שקלים.
והפאניקה  במשק,  החירום  התנהלות  עקב 
עסקים  הקורונה,  מגפת  מפני  בציבור  שאחזה 
התעופה,  התיירות,  בענפי  בייחוד  רבים, 
המלונאות והאירועים – נקלעו למצוקה כלכלית 
קשה, אלפי עובדים נשלחו לביתם, ועשרות אלפי 

עסקים עומדים בפני משבר חסר תקדים.
משבר הקורונה מעלה שאלות הרות גורל: האם 
לבטל המחאות שניתנו לספקים? מה עושים עם 
שאתם  האשראי  חברת  מול  התשלומים  עסקת 
קורה  בגלל המצב? מה  בה  לא מסוגלים לעמוד 
אם אתם לא מסוגלים לעמוד בהחזר המשכנתא, 

וכיצד לא תאבדו במקרה שכזה את הדירה?
בהסדרי  המתמחה  וישנגרד  צבי  הדין  עורך 
חוב וחדלות פירעון משיב על שורה של שאלות 

המטרידות בימים אלה מאות אלפי ישראלים.
עסק  לבעלי  ממליץ  שהיית  הצעדים  הם  מה 

שנקלעו למצב כלכלי קשה?
יארך  זמן  יודע כמה  וישנגרד: "איש לא  עו"ד 
ממליץ  הייתי  אבל  העולמי,  הכלכלי  המשבר 
לפחות  יימשך  שהוא  הנחה  מנקודת  לצאת 
כל  שאחרי  ידוע  יותר.  לא  אם  חודשים  שלושה 
משבר כלכלי יש תקופה של התאוששות ושגשוג, 
וחשוב לשרוד את המשבר בצורה הטובה ביותר, 
הצעד  כן  על  מפירותיו.  לבסוף  ליהנות  מנת  על 
מיותרות  בהוצאות  לקצץ  הוא  הראשון  המומלץ 
ולמזער נזקים באופן מיידי. בעלי עסקים צריכים 
של  ההוצאות  מגוון  לגבי  עמוקה  אנליזה  לבצע 
כן,  כמו  חיונית.  לא  הוצאה  כל  ולעצור  העסק, 
להגדיל  ניתן  אם  ולראות  לבנק  לפנות  מומלץ 
מסגרות אשראי, או לקבל הלוואות לטווח ארוך 

ובינוני.
המתבקשות  הפעולות  אחת  לכך,  "מעבר 
להעביר  שנתית,  לחופשה  עובדים  להוציא  היא 
הדבר  ואם  חלקית,  למשרה  עובדים  שיותר  כמה 
בפיטורים.  לנקוט  אלא  ברירה  אין  מספיק,  לא 
ההוצאה  רוב  פי  על  היא  עובדים  על  ההוצאה 

הגבוהה ביותר בעסק.
לביטוח,  למומחה  לפנות  מומלץ  כן,  "כמו 
ולבדוק האם בפוליסות הביטוח של העסק קיים 
סעיף לפיו חברת הביטוח תעניק פיצויים למעסיק 

על הנזקים הנגרמים ממשבר מסוג שכזה".
ידי  על  היום  נשלחים  במשק  עובדים  אלפי 
מוצאים  ואחרים  תשלום,  ללא  לחופשה  מעסיקיהם 
את  מוצאים  מהם  רבים  פיטורין.  בסכנת  עצמם  את 
עצמם במצב בו הם לא מסוגלים לשלם את ההלוואות 
היית  מה  מהמשכורת.  שולמו  היום  שעד  והחובות 
ממליץ להם לעשות כדי לשרוד את התקופה הקשה?

גם  פוגע  הנוכחי  שהמשבר  להבין  "חשוב 
בבעלי עסקים ובעובדים כאחת. מנגד, גם המשבר 
גם מאיים על יציבות הבנקים. ככל שהמשבר יהיה 
דרך  כברת  ללכת  יוכלו  הבנקים  כך  יותר,  קצר 
למהר  מומלץ  ולכן  הלווים,  לקראת  ארוכה  יותר 
ולבקש מהבנקים פריסה נוחה יותר של תשלומים, 
התשלומים  של  דחייה  ואפילו  גישור  הלוואות 
למשכנתאות  לאומי  בנק  קדימה.  חודשים  לכמה 
את  לדחות  ללקוחותיו  שאיפשר  הראשון  היה 
נוספים  בנקים  הצטרפו  ואליו  המשכנתא  החזרי 
שהבנקים  ההטבה  את  לנצל  מאד  ממליץ  ואני 
שמחזיר  מי  לכל  מציע  הייתי  ללוים.  נותנים 
הלוואות לבנקים או לגופים חוץ בנקאיים לבדוק 
אפשרות לדחות את ההחזרים לתקופה של מספר 

חודשים עד יעבור זעם. כמו כן, הייתי מציע לכל 
כמו  מכבידים,  נכסים  למכור  שבאפשרותו  מי 
זאת בחיוב, על מנת  יוקרה למשל, לשקול  רכבי 

להדק את החגורה".
החזרי  את  לדחות  מוכן  לא  הבנק  אם  קורה  מה 

המשכנתא?
בפני  אפשרויות  שתי  שעומדות  לזכור  "צריך 
לווה שהבנק מסרב לדחות את תשלומיו: האחת 
מכירת הנכס בהקדם האפשרי וסילוק המשכנתא 
מה שיחסוך עלויות משפטיות והוצאות נוספות, 
מימוש  בהליך  יחל  שהבנק  להמתין  והשנייה, 
להגיש  ניתן  יהיה  ואז  ההוצל"פ  במסגרת  הבית 
שכ"ט  עלויות  ולחסוך  עצמי,  למכר  בקשה 
ארוך  שהוא  הזה  בהליך  היתרון  מאד.  גבוהות 
לא  אם  ארוכים  חודשים  לקחת  ועשוי  יותר, 
כבר  יהיה  המשבר  ואם  שיתכן  כך  מכך  למעלה 
מאחורינו יוכל הלווה לפרוע את חובו לבנק מבלי 

שהנכס ימומש".
מצוקה  של  במקרה  צ'קים  לבטל  מומלץ  האם 

תזרימית?
"לא ניתן לבטל המחאות שנמסרו, ובוודאי לא 
שלישי,  לצד  הללו  ההמחאות  את  שהעביר  למי 
בשנים  פלילית)!(.  בעבירה  שמדובר  מפני 
האחרונות חל צמצום בשימוש בהמחאות דחויות, 
לצורך  למשל  כאלה,  המחאות  שנתן  מי  אבל 
למשכיר  יפנה  אם  טוב  שכירות,  דמי  תשלום 
הדירה, ויבקש ממנו שלא להפקיד אותן. אין ספק 
שאנחנו תלויים ברצונו הטוב של מי שמחזיק את 
ההמחאות שלנו בידיו, מאחר וברצותו הוא יפקיד 
אותן, וברצותו יסכים לדחות את פדיונן. אני סבור 
יבואו  הדירות  שבעלי  ראוי  שכזאת  שבתקופה 
לקראת השוכרים  – ולא יגררו אותם אל תוך בור 
אשראי.  בכרטיסי  לעסקאות  הדין  אותו  כלכלי. 
האשראי  חברות  שגם  יהיה  שנכון  סבור  אני 
תשלומים  להחזרי  יותר  נוחה  פריסה  תאפשרנה 

למי שמתקשה בכך".
עבודתו,  את  שאיבד  חבר  של  להלוואה  ערב  אני 
ממני  ויבקשו  מהבנק  אלי  יפנו  שבקרוב  חושש  ואני 
אותי  גם  יגרור  הדבר  ההלוואה.  יתרת  את  לשלם 
לגורל הבית שבבעלותי.  ואני חושש  כלכלית,  לצרה 

מה עלי לעשות?
הבנק  אל  לפנות  הוא  ביותר  הנכון  "הדבר 
הנובע  בקושי  מנהליו  את  ולשתף  עצמאי  באופן 
מהמשבר. בניגוד למה שרבים חושבים, הבנק לא 
הלוואות.  בהחזר  אלא  נכסים  במימוש  מעוניין 
זה לא להתעלם מפניות הבנק.  הדבר הכי חשוב 
יש לפנות אליו בצורה מסודרת, וכך ניתן למנוע 

נקיטת הליכים משפטיים מיותרים.
"כמו כן, גם כאן, יש לבדוק את כל האפשרויות 
ידי  על  אם  שבידיכם,  הפנוי  הכסף  להגדלת 
צמצום  שונות,  להפקדות  קבע  הוראות  הפסקת 
הוצאות, בקשה להגדלת מסגרת, קבלת הלוואות 

גישור ועוד.
"חשוב להבין שגם לבנק יש מגבלות לפריסה. 
על כן, בהינתן ואין לכם יותר רזרבות תקציביות, 
בפניכם  שתעמוד  היחידה   שהברירה  יתכן 
אין  חובכם.  את  ולסלק  הנכס  את  למכור  היא 
לרבים  פשוטה  לא  בסיטואציה  שמדובר  ספק 
עורך  עם  להתייעץ  כזה  במקרה  ושווה  מאיתנו, 
דין המתמחה בחדלות פירעון ובמשא ומתן מול 
שבכל  להדגיש  לי  חשוב  זו  בנקודה  הבנקים. 
סכום  את  לציין  מומלץ  ערבות  כתב  על  חתימה 
הערבות המקסימלי – כך שהבנק לא יוכל לחייב 
אתכם  ולהכניס  מוגבלת,  בלתי  בצורה  אתכם 

למעשה לפשיטת רגל".
ועדת  יו"ר  כסגן  משמש  וישנגרד  צבי  עו"ד 
חדלות פירעון בלשכת עורכי הדין ועוסק בייצוג 

חייבים בהליכי הוצל"פ וחדל"פ

כך תתמודדו עם המשבר הכלכלי
עו"ד צבי וישנגרד המתמחה בהסדרי חוב וחדלות פירעון משיב על שורה של שאלות 

המטרידות בימים אלה מאות אלפי ישראלים

מגפת
הקורונה סנו פורטה +

אלוף בניקוי לכלוך 
ושומן שרוף!

תרסיס לניקוי מהיר של לכלוך ושומן 
שרוף מתנורים, תבניות, כיריים, סירים 

ועוד. ללא צורך בהשריה.
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בימים  נאלצים  ישראלים  אלפי  עשרות 
אלה לשהות בבידוד ביתי של כשבועיים או 

יותר בשל החשש שנדבקו בנגיף הקורונה .
רבים  ועובדים  הושבתה  החינוך  מערכת 
נדרשים לשהות בביתם עם ילדיהם הקטנים.

להלן מקבץ שאלות רלוונטיות שמטרידות 
בהלת  של  בימים  ומעסיקים  עובדים 

הקורונה.
ימי  על  לתשלום  זכאי  העובד  האם 

הבידוד?
קובע  התשל"ו-1976,  מחלה,  דמי  חוק 
זכאי  כי עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה 
לתשלום דמי מחלה עבור הימים בהם נעדר 
לשהות  שנאלץ  עובד  לפיכך  מעבודתו. 
או הידבקות מנגיף הקורונה,  בבידוד חשש 
נחשב כמי שעדר מעבודה עקב מחלה ויהיה 
המחלה  ימי  מהמעסיק.  מחלה  לדמי  זכאי 
הם על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכות 

העובד.
גובה התשלום בתקופת הבידוד

ביום הראשון – לא תיהיה זכאות לתשלום 
דמי מחלה

 50% של  זכאות  והשלישי-  השני  ביום 
משכרו

 100% של  זכאות  הרביעי-  מהיום  החל 
מהשכר.

בו  עבודה  במקום  כי  להדגיש,  חשוב 
קיבוצי  הסכם  או  אישי  הסכם  נוהג,  יש 
מהיום  מלא  מחלה  דמי  תשלום  המחייבים 
הראשון, יידרש המעסיק לשלם את המחלה 
הרגיל, ההסכם  לנוהג  הבידוד בהתאם  בגין 

או ההסכם הקיבוצי.
האם מותר לפטר עובד בתקופת הבידוד?

התשל"ו-  מחלה  דמי  לחוק  4א)א(  סעיף 
עובד  לפטר  אסור  למעסיק  כי  קובע   1976
עובד  לפטר  ניתן  לא  כן  ועל  מחלתו,  בשל 
בגלל שנעדר מעבודתו בשל חשש מהידבקות 

או בשל הידבקות בנגיף הקורונה.
עם זאת, ככל שהודעה על פיטורין )לאחר 
הליך פיטורין מלא כנדרש לפי חוק- שימוע 
כי  הידיעה  טרם  ניתנה  מוקדמת(  והודעה 
בהתאם  תחול  היא  לבידוד  יכנס  העובד 

לתאריך הנקוב בהודעת הפיטורין. 
לעבוד  מהעובד  לדרוש  יכול  המעסיק  האם 

מהבית בתקופת הבידוד?
זכאי  חובה,  בית  בבידוד  עובד  חוק  עפי 
מחלה  לדמי  גורפת  מחלה  תעודת  מכח 
לא  אולם  מביתו.  גם  לעבוד  לא  ורשאי 
בידוד,  בחובת  השוהה  עובד  שכל  בהכרח 
והוא  מוגבל לבצע את עבודתו בשל מחלה 
נכון  הרגיל.  לשכרו  בתמורה  לעבוד  יוכל 
ככל  שכך,  וכיון  בנושא  הכרעה  אין  להיום 
העובד  יוכל  הצדדים  בין  הסכמה  שיש 
אלו  ימים  יקוזזו  לא  לכך  ובתמורה  לעבוד 

מימי המחלה הצבורים לזכותו.
שלא  מהעובד  לדרוש  רשאי  המעסיק  האם 

לצאת לחו"ל במסגרת חופשה פרטית?
בנושא,  מיוחדת  הוראה  תצא  שלא  ככל 
מעסיק אינו רשאי להתערב באופן בו מנצל 
נתון  והדבר  שלו  החופש  ימי  את  עובד 

לשיקול דעתו של העובד בלבד.
סביבת  על  לשמור  המבקש  מעסיק  אולם 

נוספת  היעדרות  ולמנוע  בטוחה  עבודה 
לאחר החופשה בשל הבידוד שהעובד ידרש 
היציאה  את  להגביל  רשאי  אליו,  להיכנס 
תוך  לחו"ל,  דוקא  ולאו  בכלל  לחופשה 
עובדים  של  פרטניות  לפניות  התייחסות 

בעניין.
לספק  מעובד  לבקש  רשאי  מעביד  האם 
או  נשא  לא  שהוא  עלכך  רפואיים  אישורים 

חולה קרונה?
כאשר מעסיק מזהה תסמינים של חום גוף 
העובד  אצל  נשימה  קשיי  או  שיעול  גבוה, 
או אם ידוע למעסיק כי העובד שהה במקום 
לקורונה  לחשיפה  מוגבר  בסיכון  החשוד 
להיבדק  מהעובד  לדרוש  מצידו  יהיה  סביר 

אצל רופא ולשלול חשש לנשאות הקורונה.
האם  לחל"ת,  עובדים  להוציא  ניתן  האם 
נדרשת הודעה מראש על כך? ומהן ההשלכות?

מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחל"ת 
בבידוד,  שוהים  אינם  עוד  כל  זו  בתקופה 
אך חשוב  כך  על  הודעה מראש  נדרשת  לא 
כהרעת  נחשבת  לחל"ת  הוצאה  כי  להדגיש 
תנאים מוחשית המזכה את העובד להתפטר 

כדין מפוטר.
מספר דגשים נוספים בענין החל"ת:

בתקופת החל״ת ממשיכים להתקיים יחסי 
משולם  לא  שבפועל  למרות  מעביד  עובד 

שכר.
הסכמת  מצריכה  אינה  חל״ת  על  הודעה 
העובד, אך מומלץ לקבל את אישור העובד 

על קבלת ההודעה )רצ"ב טופס לדוגמא(. 
או  יום   30 של  לחופשה  שיוצא  עובד 
יותר יהיה זכאי לדמי אבטלה, בתנאי שעמד 
לשכת  הנחיית  )רצ"ב  הזכאות.  תנאי  ביתר 

התעסוקה(.
חל"ת  לתקופת  הראשונים  בחודשיים 
חלה על המעסיק חובת תשלום דמי ביטוח 
לאומי עבור העובד, אלא אם העובד מקבל 
דמי אבטלה שכן אז לא תחול חובת המעביד 

לשלם לביטוח לאומי.
הפקדה  חובת  המעסיק  על  חלה  לא 

לזכויות סוציאליות.
צו  פי  על  שנסגרו  עבודה  מקומות  לגבי 
וכל  וכו'(  ילדים  גני  בילוי,  מקומות  )כמו 
לקיים  חובה  אין  לחופשה  הוצאו  העובדים 
לציין  ויש  העובדים  עם  מקדימה  שיחה 
החלטת  עקב  הינה  כי  החל"ת  בהודעת 
מדינת ישראל. לגבי מקומות בהם הפעילות 
הועברו  מהעובדים  שחלק  או  צומצמה 
לעבודה מהבית, רצוי לבצע שיחת בירור עם 
כל אחד מהעובדים בטרם החלטה לגבי מי 
תחול החופשה ו/או עבודה מהבית, המעסיק 
אינו מחויב להסכים לעבודה מהבית במידה 

והתנאים אינם מאפשרים זאת.
לשהות  הנאלצים  עובדים  לגבי  הדין  מה 
בעקבות  הקטנים  ילדיהם  על  ולהשגיח  בביתם 

השבתת מערכת החינוך?
מיוחדות  הנחיות  יצאו  לא  להיום  נכון 
התפתחות  עם  בהמשך  נעדכן  אנו  בנושא, 

הנסיבות וההנחיות שיפורסמו לציבור.

לרשותכם בכל שאלה
BDO צוות מחלקת שכר

רו"ח יואל טולדנו 

קורונה - מידע למעסיק

מגפת
סנו ז׳אוולהקורונה

מחטא ומשמיד 
 99.9%

מהחיידקים!

אקונומיקה לנקוי כללי, מחטא 
וממיס שומנים. מצוין לנקיון 

משטחי שיש וחרסינה.
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"אנחנו נתגבר על הדמוקרטיה", הכריז ח"כ בני גנץ בנאומו במליאת 
רק  מלא  ביטוי  לידי  שבאה  פרוידיאנית  בטעות  שני,  ביום  הכנסת 
בשעות הערב, כשבפעם המי יודע כמה לא הצליח בג"ץ להתאפק, חרג 
מתפקידו והתערב בעבודת הכנסת, בפסיקה שחייבה את היו"ר, חבר 
ליום  עד  לבחירה  תפקידו  את  להעמיד  אדלשטיין,  יואל  יולי  הכנסת 

רביעי.
יו"ר  מינויו של  היה  מתי  זוכרים  לא  הישראלי  הפרלמנט  ותיקי  גם 
הכנסת נושא לוהט כל כך, עליו נאבקו בראש חוצות שני צדדי המפה 
הפוליטית. ברגיל, נופל התפקיד בחיק המפלגה השלטת כחלק מחלוקת 
השלל הקואליציוני, אבל בכנסת שלישית ברצף ללא ממשלה באופק – 

הכיסא עם הפטיש נחשק מתמיד.
בכיר בקואליציה ניסה להסביר השבוע את הרציונל שעומד מאחורי 
מהלכי כחול לבן, תוך שהוא מצביע על חברי הכנסת יאיר לפיד ועופר 
הראשונה,  בפעימה  הפעימות'.  'שלוש  תוכנית  כאסטרטגים של  שלח 
על  השמאל-מרכז  גוש  נציגי  השתלטו  השבוע,  היא  אף  שהושלמה 
הועדות, בפעימה השנייה, שאמורה להתבצע בשעת קריאת השורות – 
אלא אם אדלשטיין שאב אומץ בלתי צפוי מתמיכת חבריו בימין וסירב 
'יש עתיד'  יוכתר ח"כ מאיר כהן משלוחת   – להיענות להוראת בג"ץ 

כמחליפו.
ולהביא  בשטח  עובדה  להציב  לפיד  מקווה  השלישית,  בפעימה 
להצבעה ממשלת מיעוט של כחול לבן והעבודה-מרצ נטולי אורלי לוי 
בלבד, בתמיכה חיצונית של הרשימה המשותפת וישראל ביתנו, מתוך 
וצבי  הנדל  יועז  קרי  המורדים,  משני  אחד  שלפחות  הנחה  או  תקווה 
האוזר, יבחר לתמוך במהלך באופן אקטיבי ולמצער, להתפטר מהכנסת 

ולפנות את מקומו לאצבע שאינה סוררת.
לדברי אותו בכיר, הצמד לפיד-שלח מבין היטב שממשלה כזו לא 
יציף  שהימין  צפי  בהינתן  שעותיה,  את  אם  וספק  ימיה,  את  תוציא 
מיד הצעות חקיקה בנושא עונש מוות למחבלים, סיפוח בקעת הירדן 
ישראל  בין  קואליציוני  פנים  לפיצוץ  ויגרום  המאה,  תוכנית  ואישור 
ביתנו והמשותפת, משכך, הם נערכים ליום שאחרי השבעת הממשלה, 
'מחוץ  והחרדים  מאחר  הימין.  מגוש  חלקים  אליה  ולצרף  לנסות 
למשחק', הן בשל נאמנותם הבלתי מסויגת ל'גוש' והן בשל שותפותו 
של צורר החרדים המולדבי – יתמקדו ב'כחול לבן' בניסיון לחזק את 

הקואליציה השברירית בשברי 'ימינה' ובחלקיקי ליכוד.
בתיאוריה, מדובר באסטרטגיה לא רעה בכלל, במציאות, זהו בניין 
רעוע שספק אם יגיע לקומתו העליונה. כמה בעיות שורשיות צפויות 
לטרפד את התהליך: בראש ובראשונה התנגדותם הנחרצת של הצמד 
בעד  איתנים  עומדים  השורות  כתיבת  לשעת  שנכון  האוזר-הנדל, 
המשותפת  הרשימה  נציגי  שנית,  לאומית,  אחדות-חירום  ממשלת 
להם  אין  ומנוסים,  משופשפים  פרלמנטרים  הם  ועודה  טיבי  בהובלת 
שום כוונה להיות חלקי חילוף בממשלת גנץ, ואחרי שפירקו את הברית 
הלא רשמית עם הנציגות החרדית תמורת תופינים עלובים בדמות שתי 
של  נכסים  ידרשו  שהם  וסמוכים  בטוחים  היו  רלוונטיות,  לא  ועדות 
ממש וערבויות משמעותיות לכך שהשפעתם תימשך גם בשלב ב' של 
שלטון הקוקפיט. בנוסף, הסיכוי שחלקים בגוש הימין יחברו לממשלה 

כזו הוא בגדר חלומות באספמיא, בקושי.
הקורונה  נגיף  הראשונות,  שלוש  על  מאפילה  רביעית  בעיה  אבל 
שאינו מבדיל בין ימין ושמאל, ואחרי שהשבית בשבוע האחרון שבעה 
חברי כנסת שנשלחו לבידוד, בחלוקה בלתי הוגנת של חמישה מגוש 
הימין ושניים בלבד משמאל, עשוי להפתיע ולהכות בצד השני. מאחר 
וכל הליך שתוביל 'כחול לבן' עשוי ליפול על חודו של מבודד – ספק 
אם יוכלו לבנות שם על ניהול והרכבת ממשלה יציבה. מה גם שבקצב 

הבלתי נדלה של גזירות ההרחקה תוצרת משרד הבריאות, לא מן הנמנע 
שהכנסת עצמה לא תוכל להתכנס בתקופה הקרובה.

מתחילים  הבחירות  במערכת  וחששנו  הזהרנו  שמפניהם  "הדברים 
הח"כים  מהתנהלות  מאוכזב  מקלב,  אורי  ח"כ  מציין  להתממש", 
מראשות  גפני  משה  ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר  בהדחת  שתמכו  הערבים 
ביתנו',  מ'ישראל  פורר  עודד  המושבע  יריבם  לטובת  הכספים  ועדת 
"ועדיין יש לקוות שמדובר בהליך זמני שלא יושלם, אם נזכור שהכל 

תלוי על חודו של מנדט".
בלאו הכי, המפלגות החרדיות מותירות את הזירה הפוליטית בימים 
במגוון  בטיפול  עסוקים  דרבנן  שלוחי  הליכוד,  לאנשי  אלו  טרופים 
ציבור  בפני  המגיפה  שמציבה  ייחודיות,  חלקן  הקהילתיות,  הבעיות 
"חיי  מקלב,  מסביר  מכולם",  יותר  נפגע  החרדי  "הציבור  בוחריהן. 
חלוקת  הרשתות,  דרך  שעובדות  והגננות  המורות  תעסוקת  הקהילה, 
בציבור  ההסברה  בעיית  בתקשורת,  נגדנו  ההסתה  דפסחא,  הקמחא 
שלנו, חתונות נדחות, דירות צפופות, כמעט בכל חזית - הציבור החרדי 
שאינם  ואברכים  בחורים  רבות,  משפחות  על  לדבר  שלא  יותר,  נפגע 
אליה  לשוב  מתקשים  מהם  ורבים  בה,  מתגוררים  אך  ישראל  אזרחי 
החרדים  הח"כים  צריכים  זה  כל  ועם  האחרונות",  התקנות  בעקבות 
להתמודד בשליש יכולת - לאחר שהכנסת אישרה רק לעוזר אחד מתוך 
לא  אתגר  אכן,  שלו.  הכנסת  לחבר  בצמוד  ולעבוד  להישאר  שלושה 

פשוט.

בג"צוקרטיה

רחוקות  העתידיות  שהשלכותיה  המשפטית  לסוגיה  בחזרה 
יו"ר  נגד  לבג"ץ  שהוגשו  שונות  עתירות  בחמש  תחילתה  מלהסתיים. 
מאחר  קבוע,  כנסת  יו"ר  מינוי  להצבעה  שיעלה  בדרישה  הכנסת, 
ואדלשטיין עצמו מכהן כמינוי זמני ומתמשך מאז הכנסת ה-21. בזריזות 
בלתי רגילה קבע בג"ץ דיון לצהרי יום שני, כשבמקביל מוגשת חוות 
דעתו ה'מפתיעה' של היועמ"ש אביחי מנדלבליט בעד התערבות בג"ץ 
וכפיית אדלשטיין להעלאת הנושא בכנסת, וחוות דעת עמומה יותר של 
היועמ"ש לכנסת, בה נטען כי אמנם יש להגביל את חופש הפעולה של 

אדלשטיין בדחיית ההצבעה, אך יש לשקול סוגיות והיבטים נוספים.

שלוש פעימות

אבי גרינצייג / על סדר היום

מומחה לניהול משברים. נתניהו | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

"הציבור החרדי נפגע 
יותר מכולם", מסביר 
מקלב, "חיי הקהילה, 

תעסוקת המורות 
והגננות שעובדות 

דרך הרשתות, חלוקת 
הקמחא דפסחא, 

ההסתה נגדנו בתקשורת, 
בעיית ההסברה בציבור 

שלנו, חתונות נדחות, 
דירות צפופות, כמעט 

בכל חזית - הציבור 
החרדי נפגע יותר, שלא 

לדבר על משפחות 
רבות, בחורים ואברכים 

שאינם אזרחי ישראל 
אך מתגוררים בה, ורבים 

מהם מתקשים לשוב 
אליה בעקבות התקנות 

האחרונות"
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על פי חוק, חשוב לציין, אין כל מועד מוגדר המחייב הצבעה 
בשלב כזה על התפקיד, בחוק נאמר רק כי לכל המאוחר ייבחר 
יו"ר קבוע לכנסת במקביל להשבעת הממשלה – שאינה נראית 
הוציא  השום,  כקליפת  עבורו  חשוב  שהחוק  בג"ץ,  באופק. 
החלטה תקדימית כבר בצהרי שני ובה רמיזה עבה כהתפשטות 
נזיפה  קיבל  אדלשטיין  השופטים.  של  רוחם  להלוך  הקורונה 
מעודנת ודרישה להבהיר את עמדתו תוך שעות אחדות, כשבין 
השורות ניתן להבין שאם יודיע כי בכוונתו להעלות את הנושא 

להצבעה עד ליום רביעי – יסתפקו כבודם בהודעה זו.
מיד עם פרסום ההחלטה פרצה סערה בשדה הפוליטי, ראשון 
להגיב היה השר יריב לוין שקרא לאדלשטיין להתנגד לסמכותו 
שר  החזיקו  החרו  אחריו  הכנסת,  בעבודת  להתערב  בג"ץ  של 
המשפטים אמיר אוחנה וקודמתו בתפקיד איילת שקד, שר החוץ 
ישראל כץ, שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' וחברי כנסת רבים 
כמו  יותר,  המתונים  גם  סירוב'.  'קריאת  שהוציאו  הימין  בגוש 
סער וארדן, קראו לאדלשטיין לכבד את פסיקת בג"ץ אם וכאשר 
גם להתנגד בתשובתו למעורבות בג"ץ  תינתן, אך ביקשו ממנו 

ולנסות למנוע מעורבות משפטית בניהול הרשות המחוקקת.
מאחר והכנסת התנהלה בינתיים, קיבל אדלשטיין 'ארכה' עד 
תוך  היטב,  מנומקת  תגובה  הגיש  אז  או  בערב,   21:00 לשעה 
עצמו  אדלשטיין  של  בחירתו  כולל   – עבר  תקדימי  שלל  ציון 
ואין  כינונה,  לאחר  שבועות  מספר  הכנסת  יו"ר  נבחר  בהם   –
ההליך  קידום  כי  בתגובתו  רמז  אדלשטיין  ומצפצף.  פה  פוצה 
מגיע  להחליפו  והמועמד  אחדות, מאחר  לטרפד ממשלת  עשוי 
משורות 'יש עתיד' שאינה צפויה לחבור לממשלה כזו, והכנסת 
עשויה להיתקל ביו"ר לעומתי משורות האופוזיציה )הדחה אינה 
אופציה, מאחר והיא דורשת 90 חברי כנסת, רוב שלא יהיה גם 

בממשלת אחדות שכזו(. 
בג"ץ:  על  בסגנונה  חריגה  במתקפה  היו"ר  כתב  לסיום, 
ובעיקר  החוק...  מהוראות  חריגה  תהווה  כאמור  "התערבות 
תהווה פגיעה קשה בעצמאות הכנסת, מעמדה וכבודה. אני סבור 
שהתערבות בית המשפט בשיקול דעתו של יו"ר הכנסת לקבוע 
את סדר יומה של המליאה ולהעלות להצבעה את נושא בחירתו 
נכונה  ואיננה  הפוליטי  היום  בסדר  תקדימית  התערבות  הינה 

בימים אלה".  
יתכן ושופטי בג"ץ היו עשויים להשתכנע בנכונות טענותיו של 
היו"ר, אילו היו טורחים להעיף בהן מבט, אך כשעה בלבד לאחר 
הגשת תגובתו, קיבל אדלשטיין החלטה ארוכה ופרושה על פני 

תשעה עשר עמודים, בסיומה נדרש לאלתר להעלות את תפקיד 
הדמוקרטיה  רמיסת  תוך  רביעי,  ליום  עד  להצבעה  הכנסת  יו"ר 
הפרלמנטרית  בהתנהלות  בג"ץ  של  ובוטה  חריגה  והתערבות 

שהייתה מקובלת עד כה.
ניתן רק להתנחם ולקוות שכאשר יזכה הימין בשלטון, בקרוב 
או ברחוק, תהיה הפעם הסכמה מקיר לקיר על הצורך לכווץ את 
העליון,  המשפט  בית  של  עיסוקיו  ותחומי  סמכויותיו  מעמדו, 

שכבר העמיד עצמו מזמן מעל החוק ורצון העם.

 אפכא מסתברא

אדלשטיין,  להדחת  המחיר'  'תג  את  היטב  הבהירו  בליכוד, 
ומתן  המשא  של  מוחלטת  הפסקה   – לפועל  תצא  וכאשר  אם 
הקואליציוני וקבורת חמור ליוזמת ממשלת האחדות. מה שיותיר 
והנדל  האוזר  הכנעת  בלבד:  אפשרויות  שתי  לבן  כחול  בפני 
לנשיא, כשהיוזמה  או החזרת המנדט  מיעוט  והליכה לממשלת 
השמאל,  מגוש  חלקים  לשבור  בתורו  שינסה  לנתניהו,  תחזור 
ולמצער, ייאלץ ללכת לבחירות רביעיות, עם סיום המגיפה. כרמז 
לאופציה האחרונה, כבר פתחו בליכוד בקמפיין ויראלי המדגיש 
בקרב  הטרור  תומכי  עם  הרמטכ"לים  שלושת  של  החיבור  את 

חברי הרשימה המשותפת.
אופציית  את  דווקא  בחיוב  שרואה  מי  יש  רוה"מ  בסביבת 
למשבר  ייקלעו  שלו  הטירונים  וצוות  "גנץ  המיעוט,  ממשלת 
אפס  עם  היקפו,  מה  כרגע  מושג  להם  שאין  וכלכלי  בריאותי 
ניסיון וטווח זמן ממושך, קופת אוצר שמתרוקנת וצורך להתגבר 
במקביל גם על משוכות שיציבו להם הערבים מכאן והליברמנים 
לבחירות,  שוב  נלך  תירגע  כשהקורונה  מיד  כזה,  במצב  מכאן. 

והפעם הם יתפוררו לרסיסים והימין ינצח בקלות".
קשה להימנע מההיגיון שבטיעון, בפרט לאור ניהולו המרשים 
של רוה"מ את המשבר, כאשר מדינות רבות בעולם מאמצות את 
המודל הישראלי כדוגמה ראויה. גם בשני סקרים שנערכו בשבוע 
ה-40  לסביבות  התחזק  הליכוד  כאשר  לכך,  הד  ניכר  האחרון 

מנדטים, וגוש הימין חרדים כולו לכ-62 מנדטים.
החל  צפויות,  בלתי  תקלות  לצוץ  עשויות  תמיד  שני,  מצד 
מחקיקה אישית שתפסול את נתניהו מהתמודדות עתידית, עבור 
בועדות חקירה או מחדלים שיצמחו כפטריות אחרי הגשם לאחר 
וכלה  נתניהו  לממשלת  מאשימה  אצבע  הפניית  תוך  המגיפה 

בבעיה הפשוטה מכל – לאף אחד אין מושג מתי הסיוט ייגמר.

ובטרם נספיד את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כדאי לצטט 
'סודות  בספרו  שפרן  קוה  התקשורת  ומומחה  העיתונאי  את 
וקם,  נופל  ועד העייפות,  נתניהו', שם הוא מסכם: "מהחקירות 
מתרסק ומזנק, כושל ומתרומם. כך פועל האיש שלא ידע מנוח, 
קוסם,  לא  הזדמנות.  משבר  וכל  התחלה  הוא  סוף  כל  שעבורו 

עובד קשה, לא מוכן לעצור". 

רצח בכוונה תחילה

אי אפשר שלא לעסוק מעט במחלת הקורונה, שעושה שמות 
בציבור החרדי. אמנם בשבוע האחרון ניכרה הפנמה משמעותית 
דבריו  פורסמו  וגם  ציבוריות,  סכנות ההדבקה בהתכנסויות  של 
הרע  יצר  לכולם  יש  ש"פתאום  הישיבות  מראשי  אחד  של 
להתפלל בציבור גדול"... ועדיין, יש מקום לשיפור, ופיקוח נפש 

דוחה הכל.
כי הרי  לצערנו, חלחלה למחננו תרבות ה'סמוך' הישראלית, 
בחדר  ניפגש  חולין,  לשיחת  חבר  עם  רגע  נשב  אם  יקרה  מה 
המדרגות עם השכן כדי להחליף המלצות על מחירי נייר טואלט 

או נזמין את המשפחה לסעודת שבת מורחבת.
ואולי אלפי  זהו שיקרה, בישראל מסתובבים עדיין מאות  אז 
גבוהה  בסבירות  הקורונה.  נגיף  של  נשאים  זוהו,  חולים שטרם 
למדי אתם עשויים להידבק מהם, וגם אם אתם צעירים, חסונים 
משפחה,  בן  ותדביקו  הנגיף  עבור  כנשאים  תשמשו   – ומוגנים 
חבר או יהודי מבוגר, תסכנו את חייו וחלילה, אולי תובילו למותו. 
האם רגע של זלזול שווה את חייו של יהודי? האם רשלנות פוחזת 

או עודף צדקנות עולים בערכם על שפיכות דמים?
ואל תשגו באשליות, המספר הנמוך של אבדות בנפש עד כה 
)בשעת כתיבת השורות מדובר על נפטר אחד בוודאות ועוד אחד 
במדינות  שולל.  מוליך  הקורונה(  בשל  נפטר  כי  חשש  שקיים 
מערביות מפותחות עם מערכת רפואית מתקדמת ותקנות בידוד 
מחמירות לא פחות – סופרים אלפי מקרי מוות. בחלקן נאלצים 
לשרוף את הגופות ובאחרות הרופאים מתמודדים עם החלטות 

יומיות של 'מי יחיה ומי ימות'.
אינני רוצה חלילה לספק תחזית שחורה, אך המספרים אינם 
מבשרים טובות, ואם חס ושלום נמשיך בקצב ההדבקה הנוכחי, 

ייערמו הגופות גם בישראל. בידכם למנוע זאת.

יסיים את הקדנציה ה'זמנית'? יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין | צילום: דוברות הכנסת

בסביבת רוה"מ יש מי 
שרואה בחיוב דווקא את 
אופציית ממשלת המיעוט, 
"גנץ וצוות הטירונים שלו 
ייקלעו למשבר בריאותי 
וכלכלי שאין להם מושג 
כרגע מה היקפו, עם אפס 
ניסיון וטווח זמן ממושך, 
קופת אוצר שמתרוקנת 
וצורך להתגבר במקביל גם 
על משוכות שיציבו להם 
הערבים מכאן והליברמנים 
מכאן. במצב כזה, מיד 
כשהקורונה תירגע נלך 
שוב לבחירות, והפעם הם 
יתפוררו לרסיסים והימין 
ינצח בקלות"
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 הרה"ג ראובן אלבז                    
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ענווה ודרך ארץ - 
תנאי לתורה

ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו )א, 
א(

לא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו
במדרש )ויקרא רבה א, טו( מובא: "מכאן 
נבלה  דעת,  בו  שאין  חכם  תלמיד  כל  אמרו: 
ולמד ממשה  לך, שכן צא  טובה הימנו. תדע 
ישראל  שהוציא  הנביאים,  אבי  החכמה,  אבי 
במצרים  נסים  כמה  נעשו  ידו  ועל  ממצרים, 
ונוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום, והוריד 
תורה מן השמים, ונתעסק במלאכת המשכן - 
נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו, שנאמר  ולא 

'ויקרא אל משה'".
נכנס  לא  אשר  רבנו,  משה  של  ענוותנותו 
היא  הקב"ה,  לו  שקרא  עד  ולפנים  לפני 

שהביאה אותו לזכות בקבלת התורה!
קבל  "משה  שנינו:  אבות  מסכת  בתחילת 
תורה מסיני", ותמוה, וכי מסיני קבל משה את 
ברוך  הקדוש  מאת  אותה  קבל  הלא  התורה? 

הוא!
מהר  שלמד  בזכות  תורה  קבל  משה  אלא, 

סיני את מדת הענווה.
ענווה ומדות טובות הן תנאי לקבלת התורה, 
ערך.  בה  אין  טובות  מידות  בה  שאין  ותורה 
כבר קבעו רבותינו )אבות ג, יז(: "אם אין דרך 
לכך שבין פסח  וזהו הטעם  תורה",  אין  ארץ 
ולומדים  קוראים  תורה,  מתן  חג  לשבועות, 
ארץ  דרך  בהלכות  המלאה  אבות,  מסכת  את 
ומדות טובות, כי זוהי ההכנה הראויה לקבלת 

התורה!

ענווה של גדול בישראל
כאשר עוקבים אחר דרך הנהגתם של גדולי 
 – הטובות  מידותיהם  לעין  ניכרות  ישראל 
לכל  שהשפיעו  והטוב  הגדולה  ענוותנותם 

סביבותיהם. 
זצ"ל,  שך  הרב  מרן  פוניבז',  ישיבת  ראש 
שהיה גאון הדור, השתתף פעם בכנס ציבורי 
שלושה,  או  יומיים  שאורך  בכנס,  חשוב. 
ישיבות  ראשי  רבנים,  זה  אחר  בזה  נואמים 

ור"מים, וכן נציגים של עסקני הציבור.
ודרש  שך  הרב  מרן  שעמד  כדי  תוך  והנה, 
נכנס לאולם ראש  דרשה חוצבת להבות אש, 
בכניסתו  שהבחין  ַהַּמְנֶחה  פלוני.  ישיבה 
התבלבל לרגע, ושכח את נאומו של הרב שך. 
הוא קטע את דבריו באמצעם והכריז ברמקול 
בהתרגשות גדולה ובקול גדול: "נקבל את פני 

הגאון הגדול ראש הישיבה..."
הנוכחים במקום הזדעזעו מן הפגיעה במרן 
הרב  אך  בו,  למחות  ממקומם  וקמו  שך  הרב 
שך הורה להם לעצור. הוא סיים את הדרשה 
ולאחר מכן הלך בעצמו אל המנחה ואמר לו: 

"יישר כח! זה היה כבוד התורה!"
למחרת  הרוחות.  נרגעו  לא  זאת  בכל 
כבוד  ביזוי  על  גינוי  מודעת  בעיתון  הופיעה 
ַהַּמְנֶחה, אשר עצר את  ידי  התורה שנגרם על 

הרב שך באמצע דרשתו. 
ַהַּמְנֶחה  של  ונכדתו  חודשים,  כמה  חלפו 
נישאה. וראה זה פלא – באמצע החתונה הגיע 
כדי  מתלמידיו  כמה  עם  זצ"ל  שך  הרב  מרן 
כשתמהו  הכלה.  סב  מנחה,  אותו  את  לשמח 
הנוכחים לפשר בואו, מעשה שלא היה שגרתי 
אצלו כלל, אמר: "רציתי ְלַרּצוֹת אותו, שידע 
ממנו  פגוע  או  כועס  ואיני  עמו  שלם  שלבי 

כלל!"
גדולי  נוהגים  כזו  ובענוותנות  באצילות 

ישראל!

גזל שינה חמור יותר!
היה  זצ"ל  גניחובסקי  אברהם  רבי  הגאון 
מקפיד כל לילה להכין לעצמו נטלה עם מים 
ליד המיטה, כדי ליטול ידיו בבוקר. בזקנותו, 
כשהיה ישן בחור בחדרו, היה הרב משאיר את 

הנטלה מחוץ לחדר.
פי  על  "אכן,  ואמר:  כך,  על  הבחור  שאלו 
הקבלה יש להיזהר שלא ללכת ד' אמות לפני 
נטילת ידיים, אך גזל שינה חמור יותר. אני קם 
מוקדם בבוקר, ואם אטול ידיים ליד המיטה, 
לכן  אותך.  להעיר  עלול  המים  שפיכת  קול 
אני יוצא וסוגר את הדלת, ורק אחר כך נוטל 
את הידיים". וראה ב'משכני אחריך' בראשית 
)ח"א עמוד תל"ו-תל"ז( מעשה דומה עם הּגא

ֹון רּבי יהּודה סגל מּמנצ'סטר זצ"ל. 

רחמים על כל בריה
מיהרה  והרבנית  בבית,  ג'וק  גילו  יום אחד 
להביא מטאטא. אמר לה הרב: "לא צריך, אני 

אטפל בזה". 
בתוך  בעדינות  התיקן  את  הניח  הרב,  הלך 

שקית, ולקח אותו למטה.  
מעשה זה מהווה ביטוי לרמה גבוהה מאוד 
ג'וק  לו  וכי כל אדם שיש  של עדינות הנפש. 
בבית צריך לעשות לו 'על כפיים ישאונך'?!... 

המעשה הזה נבע מאצילות נפש מיוחדת.

ה"טיפול" שהציל את הילד
שמונה,  בגיל  מאביו  התייתם  אחד  ילד 
אותו  לקחו  טראומה.  לו  גרם  והאובדן 
לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים, וניסו כמה סוגי 
באו  גדולה.  הצלחה  ראו  לא  אך  טיפולים, 
להתייעץ עם הרב, שאמר מיד: "תביאו אותו 

אלי".
כשהגיע הילד, קיבלו הרב בלבביות גדולה. 
אחר כך, הרב - שהיה גבה קומה - התיישב על 
הרצפה, והזמין את הילד לשבת לידו. "במה 
ושיחק  הילד,  את  שאל  לשחק?"  אוהב  אתה 

איתו במשך שעה שלמה.
לאחר מכן אמר לו הרב: "אני רואה שאתה 
ילד מאד נבון. תבוא אלי כל שבוע, ואני אתן 
לך חידות. תספר את החידות גם בכיתה שלך, 
ומי שיענה נכון על החידה, תרשום את שמו. 

אני אתן לך פרסים לחלק לילדים". 
הילד הזה, שהיה מופנם ומתבודד, ולא היו 
לו חברים בכיתה - פתאום התחיל לדבר. הוא 
רצה להקריא את החידות, והחברים רצו לקבל 
פרסים. כך נפתח הילד בהדרגה, ורכש ביטחון 

עצמי.
לא חלף זמן רב, והוא התגבר על הטראומה 
והפך להיות ילד שמח. ציוניו השתפרו, והוא 
השתלב היטב בחברה. הילד צמח להיות בחור 
הישיבה,  פאר  שמיים,  וירא  מתמיד  ישיבה 

ולאחר מכן הקים בית של תורה לתפארת.
הרב הציל ממש את נפשו, בהרימו את רוחו 

מתוך חיבה ואהבה.
כל דקה מזמנו של הרב היתה חשובה מפז, 
כי היה שקדן עצום בתורה, ובכל זאת הקדיש 
ארץ,  ודרך  חסד  של  להנהגות  היקר  מזמנו 

מתוך אצילות נפש מרובה.
)מתוך “משכני אחריך” ויקרא ח”א - שיצא 

בימים אלו לאור עולם(. 



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

היא  הקורבנות  הקרבת  מטרת 
הדגשת  כך  אם  לה'.  ההתקרבות 
)ויקרא  ה'"  לפני  "לרצונו  הכתוב: 
א', ג'( מעוררת תמיהה, מדוע היתה התורה 
צריכה להדגיש שהקרבת הקרבן עליה להיות 
להיות  צריכות  ה'  כל מצוות  "לרצונו", הרי 
מטרתו?  שזה  בקרבן  ושבעתיים  לרצונו, 
ה'",  "לפני  הציווי:  על  לתמוה  יש  כן  כמו 
במזבח שבבית   – הקרבן  "מקומו" של  הרי 
המקדש, כך שאינו יכול להתבצע אלא "לפני 

ה'"?
בערכין  הגמרא  דברי  את  מביא  רש"י 
אותו.  שכופין  מלמד  אותו-  "יקריב  )כא(: 
יכול בעל כרחו? תלמוד לומר: לרצונו. הא 
אני".  רוצה  שיאמר:  עד  אותו  כופין  כיצד? 
"לרצונו"  כזה  קרבן  נחשב  איך  וכבר שאלו 
אני"  "רוצה  יאמר  גם אם  של המקריב, הרי 

ע"י כפיה, ברור לכולנו שהוא לא רוצה?
הרמב"ם  דברי  פי  על  זאת  פירשו  רבים 
גט:  סרבן  כלפי  גירושין  בהלכות  הידועים 
את  לגרש  אותו  שכופין  נותן  שהדין  "מי 
ישראל...  של  בי"ד  לגרש,  רצה  ולא  אשתו 
שואל  אני'".  'רוצה  שיאמר:  עד  אותו  מכין 
הרמב"ם: "ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא 
לא  ודאי  הוא  האמיתי  רצונו  הרי  אנוס?" 

לגרש, ורק המכות שספג שינו את דעתו.
מבאר הרמב"ם: "שאין אומרים אנוס אלא 
למי שנחלץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב 
כאשר  קורה  מה  אך  לעשותו".  התורה  מן 
מסרב,  והוא  לעשות  אותו  מחייבת  התורה 
וחכמים כופים אותו לעשותו? זה לא נקרא 
שתקפו  מי  "אבל  הרמב"ם:  כלשון  אונס! 
עבירה  לעשות  או  מצוה  לבטל  הרע  יצרו 
או  לעשותו,  שחייב  דבר  שעשה  עד  והוכה 
שנתרחק מדבר שאסור לעשותו, אין זה אנוס 
הרעה.  בדעתו  עצמו  אנס  הוא  אלא  ממנו! 
שהוא  מאחר  לגרש,  רוצה  שאינו  זה  לפיכך 
רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל 
הוא  ויצרו  העבירות  מן  ולהתרחק  המצוות 
שתקפו, כיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר: 
'רוצה אני' כבר גירש לרצונו". )הל' גירושין 

ב, כ(
גם בקרבן. בכל אדם יש את החלק הרוחני 
שלו שהיא הנשמה הקדושה, ויש את החלק 
לכיוון  מטה  כלפי  המושכו  )הבהמי(  היצרי 
החומר. נשמתו של האדם רוצה ומשתוקקת 
הבהמית שלו  נפש  אבל  הקרבן,  את  להביא 
מונעת אותו מלהביאו, לכך צריכים 'לשבור' 
יצרף את  ואז  את המחסום הגשמי שבגופו, 
באמת  וירצה  הקדושה  נשמתו  לרצון  רצונו 

ובתמים להביא את הקרבן.
יש להבין מהו א"כ הדגש שהלרצונו  אך 
הגאון  זאת  מיישב  ה'"?  "לפני  להיות  צריך 
רבי שמעון סופר הי"ד נכד מרן החתם סופר 
לא  היא  חז"ל  עליו  שכפו  זו  שכפיה  זי"ע, 
להביא  רק  להקריב את הקורבן עצמו, אלא 

את הבהמה לפתח אוהל מועד. 
שכן בהיות האדם שרוי בביתו, הוא שקוע 
נפשו  אין  ולכן  הגוף,  ותאוות  בגשמיות 
מגיע  משהיה  אולם  קרבן.  להביא  חושקת 
המקדש,  בית  את  ורואה  מועד  אוהל  לפתח 
הקודש  בעבודת  העוסקים  הכוהנים  את 
חש  היה  הוא  המרגשת,  הלויים  שירת  ואת 
בקדושה העליונה האופפת את כל הסביבה 
ומיד היה מתעורר בו רצון אמיתי להביא את 

הקרבן. אל מול הקדושה היה בא לידי ענווה 
ושברון לב, עד שהיה נותן את הקרבן במלוא 
הרצון והמסירות. הכפייה הייתה רק להביאו 
"אל פתח אוהל מועד". אך כשנכח שם וחש 

את העוצמה, זה כבר נהיה "לרצונו".
זה מצינו בחז"ל על הציווי בתורה  רעיון 
נאמר:  בו  לירושלים,  שני  מעשר  להעלות 
כל  אלוקיך  השם  את  ליראה  תלמד  "למען 
הימים" )דברים יד, כג(. מה הקשר בין יראת 
ה' למעשר שני? מבארים התוספות במסכת 
בבא בתרא )כא.(: "לפי שהיה רואה קדושה 
מכוון  היה  בעבודה  עוסקים  וכהנים  גדולה 
תורה.  וללמוד  שמיים  ליראת  יותר  ליבו 
ליראה',  תלמד  'למען  בספרי:  כדדרשינן 
לפי  תלמוד,  לידי  שמביא  שני  מעשר  גדול 
שהיה עומד בירושלים ֵעד ליראה והיה רואה 
ובעבודה,  שמים  במלאכת  עוסקים  שכולם 
ועוסק  שמים  ליראת  "מכוון"  הוא  גם  היה 
בתורה". האווירה שאפפה את האדם בשעה 
שנכנס למקדש ומתבשם מהקדושה האופפת 
ימי  לכל  שמיים  יראת  בנפשו  קבעה  אותו, 

חייו.
היה  זצ"ל  כהנמן  הגרי"ש  מפוניבז'  הרב 
מבאר ברוח הדברים את פשר המעשה הידוע 
האויבים  שביקשו  בשעה  משיתא.  יוסף  עם 
ייכנס  אמרו:  ולהחריבו,  הבית  להר  להיכנס 
יוסף  מהיהודי  וביקשו  תחילה.  מהיהודים 
המקדש  כלי  את  ויוציא  שיכנס  משיתא 
ולמרות שיש  כל מה שיחפוץ.  ויקח לעצמו 
בזה חטא נורא של מעילה בקדשי המקדש, 
לעשות  בעמו  שבגד  משיתא  יוסף  הסכים 
זאת. וכשנכנס אל הקודש הוציא מנורת זהב. 
להשתמש  הדיוט  של  דרכו  "אין  לו:  אמרו 
דבר  ולקחת  שנית  להיכנס  לו  והציעו  בזו", 
משיתא  יוסף  הסכים  לא  הפעם  אך  אחר. 
בפיתויים  אותו  לפתות  ניסו  שוב.  להיכנס 
בייסורים  עליו  איימו  נענה.  ולא  כספיים 
צווח  היה  וכשייסרוהו  הסכים.  ולא  נוראים 
עד  לבוראי!"  שהכעסתי  לי  "אוי  ואומר: 

שיצאה נשמתו.
המהפך  פשר  מה  מפוניבז':  הרב  שאל 
הקיצוני שהתרחש עמו, בין הפעם הראשונה 
הפעם  לבין  המקדש,  לבית  ונכנס  שבגד 
נוראים  ייסורים  לקבל  שהסכים  השנייה 
התהפך  היאך  שוב?  להיכנס  שלא  ובלבד 
משפל המדרגה למדרגה נשגבה של מסירות 

נפש כדוגמת עשרת הרוגי מלכות?
בית  קדושת  של  כוחה  שזו  והשיב 
ביותר  השפל  הבוגד  שאפילו  המקדש! 
שמסוגל לשתף פעולה עם הגויים בהחרבת 
בית מקדשנו, כשנכנס והיה לרגע אחד בבית 
המקדש כבר הייתה עליו השפעה כה עצומה 
כזה מהפך  בו  עד שחוללה  הבית,  מקדושת 
הרעיון  עומק  שזהו  והוסיף  לקצה.  מהקצה 
ליהודי  ממליצים  שחז"ל  בעצה  שטמון 
הרע:  יצרו  פיתויי  עם  קשות  המתמודד 
)היצר הרע( משכהו  זה  "אם פגע בך מנוול 
לבית המדרש". אם חפץ אתה בנשק "שובר 
עליך  היצר,  מול  הכוחות  במאזן  שוויון" 
לבית  מעט-  המקדש  בית  לתוככי  להיכנס 
המדרש והישיבה, אפילו לרגע קט, כי כוחם 
התורה,  של  הקדושה  אווירת  ניחוחות  של 

יחולל את המהפך לטובה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לרצונו





נשארים בבית,
נשארים בחיים!

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

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

אם חשים אחד מתסמיני המחלה - יש להתקשר למוקד מדא 101 לצורך בירור רפואי

מקפידים על מרחק 2 מטר 
בין אדם לאדם

שומרים מרחק אפילו 
מסבא וסבתא – אוהבים 

אותם מרחוק

נמנעים מלנסוע בתחבורה 
ציבורית

נסיעה ברכב מוגבלת 
עד 2 נוסעים, למעט בני 

משפחה

הוראות לציבור למניעת התפשטות נגיף קורונה

ונשמרתם מאד לנפשותיכם!

מותר:
קניית מזון, תרופות, שירות רפואי, רווחה 	·

ומשפטי
יציאה עבודה בהתאם למגבלות ולהנחיות	·
אירועי דת: תפילה, חתונה, ברית והלוויה 	·

– בהגבלה עד 10 אנשים, במרחק 2 מטר 
בין אדם לאדם

יציאה משפחתית קצרה וקרובה, שירות 	·
משלוחים ומזון מהיר

פעילות ספורט עד 2 אנשים יחד במרחק 	·
2 מטר

אסור:
כל מוסדות החינוך סגורים לכל הגילאים 	·

והמסגרות 
לצאת למרכזי קניות ואזורי פנאי 	·
מסעדות, טיולים, פארקים וגני שעשועים	·
אולמות, אירועי תרבות, חוגים וכושר	·



*למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או לאפליקציה. לא כולל תשתית בזק. בכפוף לתנאי השימוש. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

1-800-222-234

בעקבות כניסתם של עשרות אלפי ישראלים לבידוד וביניהם עצמאיים ושכירים 
רבים, אנו מאפשרים לשוהים בבידוד, למעסיקים ולכל בית ישראל להצטרף 

לשירותי האינטרנט המוגן של רימון לחודשיים חינם וללא התחייבות וליהנות 
מאינטרנט מהיר, בטוח ומוגן.

דווקא בימים כאלו, כשזמני המסך עולים - חשוב לשמור ולהגן על המשפחה 
לא רק מהסכנות החיצוניות, אלא גם מהמגפה המשתוללת  ברשת.

חשוב לדעת: מוקדני רימון ערוכים לשרת אתכם גם בימים מאתגרים אלו 
ואף בתרחישים של הסגר מלא בשימוש טכנולוגיות של עבודה מרחוק. 

גלישה מהירה
וחלקה

 טיימר לניהול זמן
הגלישה

בוחרים על אלו 
מכשירים להגן

במיוחד בימים אלה, רימון אתכם בבית!

בעקבות המצב:
מצטרפים לרימון 

לחודשיים
מתנה!
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העמוד טעון גניזה
להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ באדיבות 
עוזי קייש

מאונך

1. ארון בתוך הכותל,כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר. "שני __ זה 
בצד" )אהלות ו ז( )בלשון רבים(

7. החלק המזרחי,הצד במזרחו של ישוב או של מקום. "____ אשור"  
)בראשית ב יד( )לא בלשון סמיכות(

8. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח, "ל____ בעיניכם" 
)במדבר לג נה( )בלשון יחיד(

9. לא התמצא בדבר. "לא ____ בין ימינו לשמאלו" )יונה ד יא(
10. אבי אליפל אחד מגיבורי דוד. )דברי הימים א יא לה(

11. הושבה בהסגר,כליאה. "ואין ____ האמור כאן אלא לשון צרעת" 
)ויקרא רבה יז(

13. הם בעצמם,ממש הם. "___    ____  הדברים שנאמרו לו למשה 
בסיני" )פסחים לח: (

14. נתח בשר או דג נקוב ותקוע על שיפוד לצלותם באש. "אל תהי שוטה 
ב___")חולין צה: ()יחיד(

15. אחד ממיני השרף של עצי בשמים שהשתמשו בהם לפנים לקטורת 
על המזבח במשכן ובבית-המקדש. "המערכת ____ זכה" )ויקרא כד 

ז( )בכתיב מלא(
16. פנים,קלסתר פנים. "על ___ הפנים" )יבמות טז ג(

1. ביטול. "____ דכיון שעלה לא ירד" )רש"י זבחים מג.(
2. דרך,רמס,הכניע. "ה____ עמי תחתי" )תהלים  קמד ב( )בלשון עבר(

3. בדאגה,בעצבות,בצער. "הזרעים ב___ ברנה יקצרו" )תהלים קכו ה(
4. שקט! דום! אל תשמע קול! "____ כל בשר" )זכריה ב יז( )בהיפוך 

אותיות(
5. שם אחר במקום ישראל. )דברים לב טו( )בכתיב מלא(

6. עסק רווחי ומוצלח מאוד.   ____    _____
10. כף יד קמוצה. "שעורו כמלא ___ גדול" )כלים יז יב(

12. גרר,משך,העתיק דבר ממקום למקום בגרירה. "ו____ אתו    עד 
הנחל" )שמואל ב יז יג( )בלשון רבים( גוף שלישי,עבר(
15. רשע,זד. "כי אפס עריץ וכלה ___" )ישעיה כט כ(

מאוזן
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ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

כט’ באדר - ב’ בניסן תשע”ט
25/03-27/03/2020  

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 קוק 

_____________________________________________)05-05(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 קוק 

_____________________________________________)05-05(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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

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(_____________________________________________

חיפה

 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

2-2.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 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

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

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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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

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

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

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

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 

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

פתח תקווה

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

פתח תקווה

3-3.5 חדרים
 בעמישב ליד גני הדר 3 

חד', ק"ד, ללא מעלית, ריהוט 
_____________________________________________)06-17ל(חלקי, מידיי! 053-3948794

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

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

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

_____________________________________________)11-18א(050-6770150

 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

ירושלים

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

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

ירושלים

3-3.5 חדרים

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(_____________________________________________

 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

 להשכרה! דירה בת 3 
וחצי חדרים ברחוב רימון 26, 

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

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

053-7583350)12-13(_____________________________________________

השקעות

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

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

 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

 

ביקוש 
דירות

 ברבי עקיבא פינת חתם 
סופר, ק"ג, 2.5 חד', 40 מ"ר, 

חדשה מהניילונים, ממוזגת 
ומרוהטת + סוכה, 3,200 

_____________________________________________)13-15(ש"ח. 052-7614249

 ברח'-התנאים,)גבול 
רג(, 4 חד', 100 מ"ר, 

ק"א, חזית, 3 כ"א, )רק 
6 דיירים..(,חניה כפולה, 

דירה ענקית -במיקום 
מושלםםם!!

052-2452820
_____________________________________________)13-13("מקסימום-נדלן"

 בהזדמנות! 
ובבלעדיות! דירה חדשה  

מושקעת! 4 חד' 80 
מ"ר! באיזור בהכנ"ס 

הגדול!!! תווך
053-3121640)13-13(_____________________________________________

 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 13-13(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חד' משופצת כחדשה חזית 

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

B.D.A 13-13(תיווך(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

דופלקסים
 בטרומפלדור, דופלקס 

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

2,290,000 גמיש
_____________________________________________)13-13(050-6610501 סתיו

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

ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)13-13(050-6610501 סתיו

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

ש"ח, 1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)13-13(050-4811122 סימון

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן 4 חד', כניסה 
פרטית, בחולדה הנביאה, 

5,200 ש"ח ללא תיווך, כניסה 
_____________________________________________)13-13(מיידית 054-3979575

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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(_____________________________________________

 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 

050-5308742)52-52(_____________________________________________



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

כט’ באדר - ב’ בניסן תשע”ט  25/03-27/03/2020

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

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

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

 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(_____________________________________________

 2 חנויות צמודות ברח' 
שבטי ישראל, קרוב לבנין 

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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 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

קצרין
 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

 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

 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(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

פרטית מוצנעת.
_____________________________________________)08-33א(054-4656926

בר יוחאי

מגרשים
 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

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

_____________________________________________)13-13(דורון

לפרסום
בלוח

03-6162228
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מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

קנית רכבים

מיצובישי
מכירת רכבים

 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

 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

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

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

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

 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

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

 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

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

אהרוני בועז

ב""ב והמרכז

 עד סוף פסח??

תמיד לנהוג נכון

050-6793302 מחיר 
מצוין!

מעוניין לסיים 28 שיעורי נהיגה

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

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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

 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

 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

לפרסום
03-6162228

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)11-12ח(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

 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

 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



כט’ באדר - ב’ בניסן תשע”ט  425/03-27/03/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 למכירה שטיח קטן + 
שואב אבק + פקס + מסך 

מחשב + מזוודה 70 ש"ח כל 
_____________________________________________)11-12ח(דבר 052-5737813

 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

 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

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

 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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

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

העבודה בבני ברק

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

 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(_____________________________________________

 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



שמן אגוזים
1 ליטר
מעולה

נייר ארונות
מעולה

שמן למאור
1 ליטר
מעולה

קוסקוס
ללא חיטה מלאה

350 גר'
מעולה

נוזל כלים
1.6/1.5 ליטר

סנט מוריץ/
טאצ'

מתז' ג'אוול/אנטי 
קלאק/אוקסיג'ן

סנו/מסיר שומנים
סנט מוריץ

700 מ"ל-1 ליטר

4 90

16 9012 90

10 13 90

8 9012 90

7 90

14 90 1

1

3

2

3

11

1

ב-

ב-

ב-

ב-ב-

ב-

ב-ב-

ב-

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר' 

מעולה

12 90 ב-2

שמן זית 
750 מ"ל

מעולה

ב-50

מי פה תיאדנט 
כשל"פ בעלז/

שלישיית משחת 
 שיניים 

אורביטול

מרכך כביסה
1 ליטר

טאצ'

8 90

17 90

14 90 ב-1 ב-

24-25.3.20 כ"ח-כ"ט באדרשלישי- רביעי 

26-27.3.20 א'-ב' בניסןחמישי- שישי

בני ברק: שלמה המלך 6 | מתתיהו  10 | מאיר הכהן 2 | אבוחצירא 20 | לנדרס 1 | כהנמן 56 | סוקולוב 6 | חת"ם סופר 19 | אלעד: 
שמעון הצדיק 7 | שמעון הצדיק 41 | אבטליון 23 | בן יאיר 35 | ברכפלד:  יהודה הנשיא 23 | יהודה הנשיא 34  | חשמונאים: הרמ"א 
17 | מושב אור הגנוז  | צפת: צה"ל 13 | מרדכי חדד 1 | קרית ספר: מסילת יוסף 34 | מסילת יוסף 21| חפץ חיים 10| אבני נזר 18 

|  נתיבות המשפט 5 | נתיבות המשפט 64 | ירושלים: שאולי הכהן 10| מנחם משיב 1| בן אליעזר 47 | פנים מאירות 10 )נתיב החסד 
לשעבר( | אשדוד: ינאי 7 | רחובות: פרץ 8 )סופר חסד לשעבר( | מדר 27 | ליטני 37  |בית  שאן: הנגב 2 | רכסים: כלניות 39 | רימונים 

1 | נחלת יעקב 10 | אופקים: הרצל 42 | נתיבות: ז'בוטינסקי 10
אין כפל מבצעים | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה התמונות להמחשה בלבד | 

המכירה מוגבלת ל-2 מימושים/ 6 יח'/ ק"ג ללקוח | עד גמר המלאי | ט.ל.ח.

כפפות
גדלים שונים

100 יח'
מעולה

מכבדים 
תלושים של 

הסתדרות המורים 
בכל הרשת

קומקום/מצנם
קנדי

ַהּמִבְצָעִים 
ָבוּעַ ׁשֶל ַהּשׁ

כָּל טוּב
ַבָּת לְּשׁ

ּמִבְצָעִים 
לְיוֹם יוֹם

חומוס/תירס/אפונה/אפונה וגזר/
שעועית ברוטב עגבניות/

רסק עגבניות 22% 
550-580 גר' 

מעולה

שלישיית תירס 
באריזה אישית

פרי מבורך

7 90
ב-

רביעיית טונה
פוסידון

17 90
ב-

סקוטש' קירצוף/
חמישיית סקוטש' 
ספוג/כרית יפנית

מעולה

10 ב-3

אשפתון
עם ידית

25 יח'
מעולה

מפת ניילון 
עבה במיוחד

שישייה/שמיניה
מעולה

ב-102 ב-

צלחות 
1 ק"ג

מעולה

14 90
ב-

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

טאצ'/ר.שמאי

מסיר שומנים
מבושם

750 מ"ל
סנט מוריץ

8 90

7 90

ב-1

ב-

כשל"פ כשל"פ

דג פילה סלומון

79 90
ב-

לק"ג

כשל"פ

כשל"פ

55 ב-3

יין באזז/אקסלנס
כולל פיקדון

יקבי כרמל
כשל"פ

כשל"פכשל"פ

כשל"פ

כשל"פ

כשל"פ

כשל"פ

חומוס צבר
850 גר'

פרורי לחם
400 גר'
מעולה

9 902 90

17 90

1

1

ב-ב-

ב-

כשל"פ

מפת ניילון עבה
45 מטר

מעולה

ב-

תרכיז תפוחים/
תפוזים

1.2 ליטר
פרי קטיף

17 90

24 90

8 90

3

1

ב-

ב-

ב-

קראנץ'
נסטלה

רביעיית טונה 
בשמן זית

מעולה

20 ב-4

ספרינג/תפוזינה
1.5 ליטר

כשל"פ

עשיריית לחמניות/
פיתות אסלי

ברמן/דגנית

כשל"פ

ג'ל לאסלות/תרסיס מסיר שומנים/אבנית/
עובש/ניקוי כללי+אקנומיקה/

רסס נגב 750 מ"ל טאצ'
סיליט באנג לשירותים/

ספריי רב שימושי/
מסיר שומנים/וינדולין רקיט

כשל"פ
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מחלקת
רישוי

עסקים

בס“ד

סגור

הודעה חשובה
לבעלי עסקים בעירנו!
ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין

ולאור המצב השורר בארצנו.

אנו מקימים בימים אלו
מערך סיוע לתושבי העיר

מתן מידע על רכישת מוצרים נדרשים לחג
הקרוב עם שירות משלוחים עד בית הלקוח

 העסקאות יבוצעו בהזמנה טלפנית מול בית העסק, וישונעו על ידו.

רשימת העסקים שישתתפו במיזם תפורסם בקרוב.

כך שתוכלו להתארגן לחג הפסח הבעל"ט בשלווה,
לרכישת מוצרים נדרשים ולקבלתם עד הבית

ולחגוג את החג בשמחה,
תוך שמירה על הוראות הבריאות.

בעלי עסקים המעוניינים להצטרף למיזם זה
k.asakim1010@gmail.com :אנא צרו קשר במייל
לבדיקת עמידה בקריטריונים והצטרפות למיזם.

אוהווו!
חוברת התוכן המפתיעה של 
עיריית בני ברק בדרך אליכם!

עשרות עמודי תוכן מרתק ומפתיע, 
אתגר וחוויה שפשוט עוד לא היו כאן!

 מילאתם את 
משימות האתגר?

אוהוו !

 קורה ונע,
ומגיע לכם מתנה!

 ניידת החלומות של עיריית בני ברק תגיע מידי יום
 לעשרה בתים ותעניק ערכת פרסים מדהימה

ל-כ-ל המשפחה.

השתתפתם בחידון הטריוויה? 
מאות פרסים מחכים לכם!
מידי שבוע יחולקו מאות פרסים לפותרים 

נכונה, שצברו את הניקוד הגבוה!

 אז למה אתם מחכים?
זה קורה, זה נע, זה מרתק ובתנועה.  בואו איתנו!

מחלקת קהילות וצעירים

ק: גוּ ְלַקו ַהּתֶֹכן ַהְמַרּתֵ ְּ ַהְגָרָלה ַחי פוּת ּבַ ּתְ ּתַ ְלִהׁשְ

03-30-90-500

האגף
לשירותים חברתיים
יחידת ההתנדבות

שכן טוב!
התקופה הנוכחית של הוראות והנחיות משרד הבריאות

משאירות אלפי קשישים וגלמודים לבדם בבית
ללא כל תמיכה או ביקורים, ולעיתים גם ללא תרופות ו/או מזון חיוני

זה הזמן שלנו לפתוח את הלב בשכנות טובה!

שימו עין על קשישים בסביבתכם, בררו אם הם זקוקים למשהו,

לקניות, לתרופות ואפילו לארוחה חמה

נסו לעודד ולסייע בכדי שנעבור את התקופה הזו בשלום!

דווקא עכשיו,
אתה חייב להיות

 בזכות החסד והערבות הדדית ניגאל!

בכל מקרה של צורך בסיוע, חייגו לאגף לשירותים חברתיים

בטלפון מספר 5776572/3
או במקרה חרום למוקד העירוני 106

"שים עין, תן את הלב"
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