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בין בריאות לשיכון: השר יעקב ליצמן בראיון פרישה ל'קו עיתונות'

"הובלתי מדיניות, 
וכולם היו נגדי"

מדד הערים החרדיות: אלו נתוני התחלואה בריכוזים החרדים | עמ' 6

אחרי קרוב לעשור במשרד הבריאות, הודיע השר ליצמן על מעברו לתפקיד שר השיכון • בשיחה 
עם 'קו עיתונות' הוא מסכם קדנציה, מסביר מדוע המתין לרגע האחרון, חושף את היעדים בשיכון 
ומכין את הקרקע למחליפו • וגם: ב'דגל' מתלבטים היכן לקחת סגן שר, העימות הפנימי ביהדות 

התורה והקרע המתרחב במערכת המשפט | על סדר היום, אבי גרינצייג, | עמ' 14-15

 השקעה פיננסית

תשואה מובטחת
בטחונות מלאים

הערת אזהרה בטאבו

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

כל הקודם זוכה 
סטוקים של מסכות, n95 / כירוגיות

0526547797

עובר לשיכון. שר הבריאות יעקב ליצמן 

052-6547797 עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל | נדל"ן | בתי משפט 

הציבור הרחב הכיר את פעילות החסד האדירה בהצלת חייהם של 
מאות ישראלים להם דאג לתרומת כליה במסגרת ארגון "מתנת 

חיים" שייסד ובראשו עמד ⋅ אלא שהרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל 
היה בנוסף לכך גם מרביץ תורה וראש ישיבה במשך עשרות שנים, 
שתלמידיו הרבים נזכרים בערגה באהבה הגדולה ובחיוך התמידי 

שהרעיף על כל תלמיד ותלמיד ⋅ אנשי אמונה אבדו
 | עמ' 13

מלאך של חסד
החלל הגדול שהותיר רבי 

אברהם ישעיהו הלוי הבר זצ"ל ר' צבי פרוש נפטר 
בתוך ימי ה'שבעה' 

על רעייתו
ימים ספורים לאחר שהלכה לעולמה האישה 
החשובה מרת ביילא הנדל פרוש ע"ה מקרית 

שומרי אמונים בירושלים לאחר שנדבקה בנגיף 
הקורונה, התמוטט בעלה ר' צבי פרוש ז"ל, 

שלקה בנגיף, והשיב את נשמתו ליוצרה בליל 
שבת ⋅ הותירו אחריהם ארבעה יתומים, בתוכם 
הבן הגדול מוטי, שמאושפז במצב קשה | עמ' 4
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אביו הרה"ג צבי הבר שליט"א מספיד את בנו )צילומים: באדיבות המשפחה(הרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל הרב צבי פרוש מספיד את רעייתו ימים ספורים לפני שהתמוטט ונפטר

אסון בלתי נתפס



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, איציק מצרפי, 
יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה 

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת:מנחם הירשמן

טרגדיה קשה: בליל שבת הלך לעולמו בבית 
החסיד  הרב  בירושלים  צדק'  'שערי  החולים 
מהדמויות  ז"ל,  פרוש  )הרשל(  הירש  צבי  ר' 
אמונים.  שומרי  ובקריית  בירושלים  המוכרות 
המנוח נפטר תוך ימי השבעה על פטירת רעייתו 

מרת ביילא פרוש ע"ה והוא בן 58 בפטירתו. 
לבית  פרוש  הרשל  ר'  פונה  שבת  בערב 
ימי  בתוך  בביתו  שהתמוטט  לאחר  החולים 
השבעה על רעייתו ע"ה. כוחות מד"א שהוזעקו 
לביתו בקרית שומרי אמונים ביצעו בו פעולות 
החייאה ממושכות והוא פונה לבית החולים - 

שם, בליל שבת, נפטר למגינת לב. 
מדובר, כאמור, בטרגדיה קשה ונוראה. ביום 
שני הלכה לעולמה רעייתו הגברת ביילא הנדל 
בירושלים,  אמונים  שומרי  מקרית  ע"ה  פרוש 
נפטרה  היא  הקורונה.  בנגיף  שנדבקה  לאחר 
לאחר  בירושלים  צדק'  'שערי  החולים  בבית 
 53 בת  ספורים.  רגעים  בתוך  הדרדר  שמצבה 

הייתה בפטירתה.
ז"ל,  פרוש  הירש  צבי  ר'  הרה"ח  בעלה 
משפחה   - פרוש  ממשפחת  ביאלא  מחסידי 
מהדמויות  היה   - ביאלא  בחסידות  ענפה 
הנראה  ככל  ונפטר  בירושלים  המוכרות 

משברון לב.
סבו הרה"ח ר' לייזר ברנד ז"ל ורעייתו ע"ה 

שיכל  הרשל  ר'  אחד.  בשבוע  הם  אף  נפטרו 
בחייו לפני שנה את בנו, הבחור שמוליק פרוש 

ז"ל, לאחר שלא קם בבוקר.
הותיר אחריו ארבעה יתומים בביתו. בתוכם: 
ביילא  בן  ליבר מרדכי  חיים  מוטי,  הגדול  בנו 
במצב  כעת  שמאושפז  שלמה,  לרפואה  הנדל 
אף  שנדבק  לאחר  החולים  בבית  מאוד  קשה 
הוא בנגיף הקורונה ובשל כך אף הוסיפו לו את 

השם 'חיים'. 
בני המשפחה תיארו בכאב את האסון שפקד 
לפני  התחיל  שלנו  החיים  של  "הסיוט  אותם: 
שבועיים. אמא עשתה בדיקת קורונה והתגלתה 
גם  כולם  עשינו  אחריה  קל,  במצב  חיובית 
בדיקה. אבא שלי אובחן גם במצב קל, ומוטי 

אחי התאשפז בשערי צדק במצב קשה.
האסון  ממדי  את  לרגע  את  שיערנו  "לא 
של  כשהתסמינים  עלינו.  לנחות  שעומד 
צדק  לשערי  הועברה  היא  קצת  החמירו  אמא 
ואחרי  קשה  היה  לא  שלה  המצב  להשגחה. 
שעבר  שבוע  שחרור.  על  דברו  ימים  כמה 
הידרדרות  שיש  אלינו  התקשרו  שלישי  ביום 
פתאומית ותוך חצי שעה התקשרו שוב להודיע 

שהיא נפטרה.
לא  "אבא  כי  מציינים  פרוש  משפחת  ילדי 
הורשה להשתתף בלוויה, הוא ישב באמבולנס 
חלם  לא  אחד  אף  מבפנים.  אמא  את  והספיד 
שתוך כמה ימים הוא ישכב באותו רכב, עטוף 

תכריכים".

באמצע  כשאנחנו  האחרון,  שישי  "ביום 
מול  לנו  התמוטט  הוא  אמא,  על  השבעה 
התמלא  והבית  בהיסטריה  צרחנו  העיניים. 
זמן,  הרבה  החייאה  לו  עשו  הם  בפרמדיקים. 
ניסו להשאיר לנו בעולם לפחות אבא, אבל לא 
קוברים  שלו,  ללוויה  נגררנו  אתמול  הצליחו. 
הספיק  לא  שעוד  אמא  של  העפר  ליד  אותו 

להתייבש".
קם  כשלא   19 בן  רק  היה  הבכור  "שמוליק 
 58 בן  היה  ואבא   54 בת  הייתה  אמא  בבוקר. 
לנצח  מאיתנו  הלכו  הם  בקורונה.  כשחלו 
לא  אנחנו  לבד.  להתמודד  אותנו  והשאירו 
יודעים מה לחשוב, רוצים לסגור את העיניים 
מחכה  חולים  בבית  אבל  לעולם,  לפתוח  ולא 
לנו מוטי, עדיין מורדם, לא יודע שאין לו בית 
לחזור אליו והורים שיפצו אותו על כל הסבל".
מנחם  הרב  במסע ההלוויה הספידו האחים 
מנדל פרוש ואחיו הרב אשר זליג פרוש, שסיפר 
את  וקיבל  פעם  אף  "לא התרעם  הוא  כי  עליו 
כל הייסורים באהבה". הבן אליעזר פרוש זעק 
ואמר "אנחנו זוכרים שזעקת בהלוויה של אמא 
אנחנו לא מבינים חשבונות שמים ומקבלים את 
הדין  אנחנו מקבלים את  גם  אז  הדין באהבה, 

באהבה ומקיימים את צוואתך".
מבית  המשיך  הלב  קורע  ההלוויה  מסע 
שם  המנוחות,  להר  בירושלים  שמגר  הלוויות 

נטמן למגינת לב.

אסון בלתי נתפס: ר' צבי פרוש נפטר 
בתוך ימי ה'שבעה' על רעייתו

אלימות המשטרה: עוה"ד דורש לפטר את השוטרים

יוזמה: חולים 
מתפללים על 

החולים והבריאים 
שלא יחלו

אשת החסד שתמכה 
במשפחות נזקקות

מאת: מנחם הירשמן

עוול  לא  על  הותקף  שה  המזעזעת  התקרית 
בכפו עורך הדין החרדי בליל שבת בשכונת מאה 
שערים ממשיכה ליצור כותרות. במהלך השבוע 
האחרון שיגר עורך הדין נתנאל רוזנשטיין מכתב 
למ"מ מפכ"ל המשטרה מוטי כהן, בו הוא דורש 

את פיטורי השוטרים באופן מיידי.
במכתבו כותב עו"ד רוזנשטיין כי "את מניעי 
המטיחים אינני מתכוון לנחש אולם סמוך ובטוח 

אני כי חקירתם שנפתחה זה מכבר תוכל לעמוד 
עליהם. ניתן רק לשער, בהשערה קרובה לוודאי, 
כי הטחתו לשווא של עובר אורח חרדי בשכונת 
בשל  נעשתה  שוטרים  ידי  על  שערים  מאה 
ואסור  אמוציונאלי  נקמני,  מפלה,  מכליל,  יחס 
בתכלית של השוטרים המעורבים האירוע כלפי 
חרדים בכלל, וכלפי תושבי מאה שערים בפרט".

"כי  רוזנשטיין,  עו"ד  מוסיף  ספק",  "אין 
הטחתו של פרנקל מעלה כי שוטר/ים ממשטרת 
ישראל שהיו באזור האירוע ביצעו שלל עבירות 
באזהרה  חקירה  פתיחת  המצדיקות  פליליות 

פיטורם  המעורבים,  והמפקדים  השוטרים  כנגד 
או למצער השעייתם עד לסיומה, והסקת מסקנה 
אישום  כתבי  הגשת  ומתבקשת:  סבירה  אחת 

כנגדם".
רוזנשטיין  נתנאל  עו"ד  הגיש  בשבוע שעבר, 
המכים  שהשוטרים  וביקש  למח"ש  תלונה 
לידי  שהגיע  התלונה  בכתב  בחומרה.  יטופלו 
נכתב כי "ניכר מסרטוני מצלמות וידאו, שתיעדו 
את האירוע ושפורסמו בכלי התקשורת השונים, 
צורך  כל  ללא  בוצעה  פרנקל  של  הטחתו  כי 
שהיא".  כל  חוקית  מטרה  להשגת  או  מבצעי 

לאחר הגשת התלונה, נחקרו השוטרים במח"ש 
המשך  לקראת  מגבילים  בתנאים  ושוחררו 

החקירה.
מיד  שציינו  "כפי  נמסר:  ישראל  ממשטרת 
לאחר המקרה, מדובר בהתנהלות חריגה שאינה 
לנורמות  מוחלט  בניגוד  ועומדת  מקובלת 
האירוע  שוטר.  מכל  המצופה  ההתנהגות 
חיצוני  )גוף  מח"ש  של  וטיפול  בחקירה  מצוי 
ובהתאם  המשפטים(  משרד  השייך  למשטרה 
המעורבים  השוטרים  נגד  ינקטו  לתוצאותיה 

הצעדים המתאימים".

מאת: מנדי קליין
ביוזמת  לפועל  שיוצאת  מבורכת  יוזמה  במסגרת 
החולים  על  יתפללו  חולים  ירפא״,  ״ורפא  ארגון 
בריאות  ושתבוא  יחלו  שלא  והבריאים  שיבריאו 

לעולם.
הארץ,  ברחבי  החולים  בבתי  שי  חלוקת  במסגרת 
'אוצר  ספר  ובבתיהם  החולים  בבתי  לחולים  חולקו 
לרפואה  תחינות  תפילות  קובץ  שבו  הרפואות', 
פירוש  עם  תהילים  חיים.  ואריכות  בריאות  שלימה, 
״זרע שמשון״ שסגולותיו הם מן המפורסמות שאינם 
פניני  פירוש  עם  קודש  שבת  וזמירות  ראיה,  צריכים 

המהרא״ל צינץ זי״ע. 
גדולי ישראל שברכו על היוזמה, ציינו כי הדבר גם 
שבו  היומי״,  ה״דף  לימוד  במסגרת  לאחרונה  נלמד 
גבי מיטה  ישב על  כי "הנכנס לבקר חולה לא  נאמר 
מפני  לפניו  ויושב  מתעטף  אלא  כיסא  גבי  על  ולא 
״ה׳  שנאמר  חולה  של  מראשותיו  למעלה  ששכינה 

יסעדנו על ערש דווי״.
הרבנים אמרו כי "אין ספק שהיוזמה מבורכת ובטח 
לכל  ורפואה  מזור  להביא  היא  נפלאה  סגולה  בס״ד 

חולי עמו בית ישראל בכל אתר ואתר".

מאת: מנחם הירשמן

'שערי  החולים  בבית  נפטרה  החולפת  בשבת 
לאה  חנה  מרת  החשובה  האישה  בירושלים  צדק' 
הרשלר ע"ה, מחסידות ברסלב בקרית שומרי אמונים 
בירושלים והיא בת 84 לאחר שנדבקה בנגיף הקורונה. 
אליעזר  רבי  הרה"ח  של  בתו  היתה  ע"ה  המנוחה 
ומחסידי  מעלה  של  ירושלים  מחשובי  זצ"ל,  דייטש 

ברסלב.
הרה"ח  יבלחט"א  לבעלה,  נישאה  לפרקה  בהגיע 
רבי אברהם הרשלר, מקרית שומרי אמונים ומחשובי 

חסידי ברסלב.
ובמאמציה  שלה  הכבירים  החסד  במעשי  נודעה 
עסקה  חייה  כל  ונדכאים.  עניים  לב  לשמח  הרבים 
סלי  אספה  זאת  ובמסגרת  הזולת  עם  חסד  בגמילות 

מזון עבור משפחות במצוקה.
בנים  מבורך  ישרים  דור  אחריה  והותירה  זכתה 
בניה,  בדרכיה.  ההולכים  וחתנים  בנים  וצאצאים, 
מאנשי  הם  בנימין,  ר'  והרה"ח  אליעזר  ר'  הרה"ח 
הכנסת  כבעלי  ונודעים  בירושלים,  הגדולים  החסד 

אורחים דגולים.
פרשת  קודש,  שבת  במוצאי  יצאה  הלוויתה 
להר  בירושלים  שמגר  הלוויות  מבית  מצורע,  תזריע 

המנוחות, שם נטמנה.

ימים ספורים לאחר שהלכה לעולמה האישה החשובה מרת ביילא הנדל פרוש ע"ה מקרית שומרי אמונים בירושלים לאחר שנדבקה בנגיף 
הקורונה, התמוטט בעלה ר' צבי פרוש ז"ל, שלקה בנגיף, והשיב את נשמתו ליוצרה בליל שבת ⋅ הותירו אחריהם ארבעה יתומים, בתוכם הבן 

הגדול מוטי, שמאושפז במצב קשה מאוד

מרת חנה לאה הרשלר ע"ה, אשר הקדישה את חייה 
למען הזולת, הלכה לעולמה לאחר שנדבקה בנגיף 

הארור

לאחר שהוגשה תלונה, נחקרו במח"ש השוטרים האלימים, שתקפו אברך חרדי בעת שצעד לתומו ברחוב מאה שערים

קברי בני הזוג פרוש הרב צבי פרוש מספיד את רעייתו ימים ספורים לפני שהתמוטט ונפטר הרב צבי פרוש ז"ל
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לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
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מאת: מנחם הירשמן

להבחין  היכולת  זו  בקורונה,  המדהים  הנתון 
ובכך  ושומר,  נשמר  מטעויות,  לומד  מי 
ברק.  בני  למשל  כך  בתחלואה.  לירידה  מביא 
פחות,  נשמרים  מגוריו  שבאיזור  מי  לעומת 
ובשל  לאדם,  מאדם  עוברת  התחלואה  כן  ועל 
בהתאם  לדעת  ניתן  המעריכית,  ההתפשטות 
לנתונים שמיד נביא - כיצד נשמרו באותו איזור. 
ונתחיל  שפורסם,  האחרון,  הדו"ח  את  ניקח 

ללמוד את הנתונים. 
קצב  המסוכן,  באזור  עדיין  עילית  מודיעין 
הגבוה  הוא  האחרונים  הימים  בשלוש  הגידול 
מבין הערים החרדיות, 6.5 אחוזים. 375 חולים 
הימים  בשלוש  רק   23 בעיר,  כה  עד  אומתו 
היא  התנועה  הטובות:  הבשורות  האחרונים. 
מהשבוע  וחצי  אחוז  של  ירידה  מטה,  כלפי 

שעבר, וכן - 126 החלימו.
מעניין לציין, לעומת זאת אלעד, העיר החרדית 
בכ- עילית  ממודיעין  תושביה  במספר  הקטנה 
 371 דומה,  נפש, מספר החולים אמנם  25 אלף 
הנראה  שכפי  מלמדים  המספרים  אולם  כה,  עד 
והיא  ההתפרצות  על  להשתלט  בעיר  הצליחו 
על  ועומד  בירידה  הגידול  בלימה. קצב  לקראת 

בשלוש  נוספו  בסה"כ  חולים   5 אחוזים.   1.4
בשבוע  הטובות:  הבשורות  האחרונים.  הימים 
שעבר עמדה אלעד על קצב גידול של 2.6. וכן, 

145 מחלימים.
 436 הכותרות:  בראש  עדיין  שמש  בית 
מחמישי  נוספו  נשאים   24 בעיר,  מאומתים 
וזאת  אחוז.   5.9 של  גידול  קצב  האחרון. 
כי קצב הגידול האמיתי אף  בהתחשב בהערכה 
גבוה יותר, בשל תופעה מדאיגה הקיימת בקרב 
וידועה בקרב מקבלי ההחלטות,  קבוצות בעיר, 
הבשורות  כלל.  להיבדק  ללכת  לא  החלטה  על 
 ,7.9 היה  הגידול  קצב  שעבר  בשבוע  הטובות: 

מספר המחלימים בעיר - 99.
במקומות  לעמוד  ממשיכה  עילית,  ביתר 
הגבוהים בטבלה, עם גידול של 5.9 אחוז בשלוש 
הימים האחרונים. אך בסך הכללי נראה שהעיר 
בתוך  אחוזים   9 מ  ירידה  רושמת  טוב,  בקצב 
פחות משבוע, רק 15 חולים נוספו בשלושה בין 
חמישי לראשון האחרון. 69 מתוך 270 החולים 

החלימו.
בבני ברק, קצב הגידול בשלוש הימים בין ה 
22 ל 26 במרץ - הוא 3 אחוז. זו ירידה נוספת מ 
3.5 אחוז בשבוע שעבר. 88 חולים נוספו במהלך 
נרשמה  והשבוע  שעבר,  בשבוע  ימים  שלושה 
ירידה, רק 81. מספר החולים עדיין מטפס: 2747 

חולים. אבל מנגד, 877 מחלימים בשבוע שעבר 
והשבוע כבר 1067 מחלימים. 

קצב הגידול בירושלים עלה בשלושת הימים 
ירידה אבל עדיין לא  הללו, ב-4.2 אחוז. אמנם 
מספיק, 132 חולים נוספו בשלושה ימים. בשבוע 
שעבר היה קצב הגידול 4.8. נכון לעדכון אחרון, 

בירושלים ישנם 3279 נשאים, 929 החלימו.
נתיבות  לעיר  לכוון  אפשר  הרגעה  צפירת 
הנתון  שלה.  החרדים  באזורים  לסגר  שנכנסה 
המבהיל משבוע שעבר של קצב הדבקה - 11.8 
ירד דרסטית ל 4.7. רק 4 חולים נוספו בעיר בסוף 

השבוע.

מסרים סותרים בבית שמש
תושבים  בסגר  נמצאים  אלו  בימים  כי  יצויין 
המתגוררים בחלקים מסוימים בריכוזים החרדים 
בערים בית שמש ונתיבות. זאת לאחר שבמשרד 
ההדבקה  בקצב  עלייה  מגמת  זיהו  הבריאות 

והנתונים הצביעו על החמרת המצב.
בית  עיריית  ראש  שמפרסמת  מיוחד  בטור 
היא  שמש',  בבית  ב'השבוע  בלוך  עליזה  שמש 
כותבת כי "העיר בית שמש עוברת תהליך שהוא 
הנחיית  פי  על  העיר  מרבית  סותר.  לכאורה 
עוברת  ישראל,  מדינת  כלל  כמו  הממשלה, 

תהליך של שחרור. חנויות העיר, אחרי זמן רב, 
קבועים  ילדים   3 עד  להפגיש  מותר  נפתחות. 
ממשפחות שונות, עובדים שכירים רבים חוזרים 

לעבודה.
ורמת  ומנוחה  נחלה  השכונות,  שתי  "מנגד, 
בית שמש ב', גם הן על סמך החלטת הממשלה 
הגבלות  תחת  נתונות  בלבד,  ימים   5 למשך 
לכאורה  הללו  הסותרים  המסרים  התנועה. 

יוצרים בלבול".
בלוך מבקשת להדגיש: "מי שמבקש להאשים 
את הציבור החרדי ברמת התחלואה בעיר, מקומו 
לא עמנו. רוב מכריע של תושבי העיר מקפיד על 
ההנחיות ומיעוטם לא נשמע להוראות. רק מבט 
חטוף על מטה המתנדבים מראה על "יחד שבטי 

ישראל" גרסת בית שמש".
לדבריה,  אופטימית.  בנימה  מסיימת  רה"ע 
"בעת כתיבת שורות אלו, ימי ההגבלה נמצאים 
רק בראשיתם. בעת פרסום טור זה נהיה רגע לפני 
סיומם. רק בכוחנו לחולל את השינוי. רק בכוחנו 
לצרוב את המהלך הזה כהצלחה. ההצלחה היא 
למסלול  השכונות  הובלת  לכל  ומעל  ראשית 
הטוב  על  שמירה  זה  ובצד  מהנגיף  יציאה 
המשותף והקשר בין מרכיביה השונים של העיר. 
שמש  בית  תושבי  כלל  שהתנהגות  בטוחה  אני 

תוביל לשינוי".     

מדד הערים החרדיות:  אלו שיעורי 
התחלואה בריכוזי הציבור החרדי

פילוח נתוני משרד הבריאות מגלה היכן נשמעים להנחיות הרופאים ובכך מורידים את רמת התחלואה • יצאנו לבדוק מהם האזורים המסוכנים, איפה משתלטים על ההתפרצות ובאיזו עיר 
לא יוצאים להיבדק • ראש עיריית בית שמש ל'קו עיתונות': "בכוחנו לחולל את השינוי"

ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי
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וסדנאות בתיאום מראש
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מאת: יחיאל חן

משפחות  בהדרכת  המסייע  פעמונים  ארגון 
סיוע  קרן  הקים  נכונה,  כלכלית  להתנהלות 
עקב  כלכלית  למצוקה  שנקלעו  למשפחות, 
ליווי  בתהליך  ומצויות  הקורונה  משבר 

להתנהלות כלכלית נכונה.
במשפחות  כלכלית  פגע  הקורונה  משבר 
ליווי  תהליך  של  בעיצומו  המצויות  רבות 
ואחראית.  נכונה  כלכלית  להתנהלות  אישי 
מיומנים,  מדריכים  ע"י   מתבצעת   ההדרכה 
מתנדבי פעמונים ברחבי הארץ. כדי לא לפגוע 
בצמצום  לסייע  ובמטרה  הליווי  בתהליך 
קרן  פעמונים   ארגון  הקים  הכלכלית  הפגיעה 
הקרן  במצוקה.  למשפחות  לסיוע  מיוחדת 

כך  ישירה  תרומה  הזכאיות   למשפחות  תעניק 
הכלכלית  מהמצוקה  לצאת  בעזרתה  שיוכלו 
שהדבר  תקווה  הביעו  בפעמונים  נקלעו.  אליה 
יסייע לצלוח את תקופת המשבר ולקבל כוחות 
שבסופו  הליווי  בתהליך  להמשיך  מחודשים 
נבון  באופן  כלכלית  להתנהל  המשפחות  יוכלו 

ועצמאי.
מספר הפונים לארגון פעמונים לעזרה וסיוע 
עלה משמעותית בתקופה האחרונה בצל משבר 

הקורונה.
ארגון פעמונים לוקח חלק בימים אלו במבצע 
אוהב',  'לב  ביוזמת  מהלב"  "מכפילים  הארצי 
כל  נוספות.  פילנתרופיות  וקרנות  רש"י  קרן 
תרומה שתינתן לארגון פעמונים תוכפל על ידי 

אותן קרנות. 

עליה במספר הפונים 
לעזרה ל"פעמונים"

בעקבות משבר הקורונה, 'פעמונים' הקימו קרן סיוע למשפחות בתהליך ליווי 
להתנהלות כלכלית נכונה

ציבור העצמאיים בישראל המונה כ-700 אלף איש ומעסיק עוד כמיליון וחצי שכירים טוען שניהל משבר 
הקורונה בישראל מהבחינה כלכלית נכשל ושלעובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו כלל לא יהיה לאן לחזור.

העצמאיים כבר מבינים, שגם אם משבר הקורונה ייגמר, העסקים העצמאיים הם אלה שייקח להם עוד זמן 
רב עד שיתאוששו, אם בכלל.

מהמשכורות  יותר  גדולים  כספים  שיגרה  בזמן  שמגלגלים  העצמאיים  "בוכים"  מה  על  להבין  בשביל 
הממוצעות של השכירים חשוב להבין שגלגול כספי של עסק ומחזור עסקי אינם הרווח של העצמאי, אלא 

רק בסיס חישוב המס שלו.
מנהל גן ילדים למשל, שמכניס מדי חודש רגיל חמישים אלף ₪, מוציא את הוצאות הגן בסך של 40,000 

₪, ונשאר עם שכר לפרנסתו ופרנסת בני ביתו בסך של 10,000 ₪, מהם יש לשלם גם מסים והורדות.
אם פרוץ משבר הקורונה נעצרו לחלוטין הכנסותיהם של מאות אלפי עצמאיים, אך ההוצאות המשיכו לרדת 

בצורה רגילה.
עתק  לחובות  ייכנס  אלא   ,₪  10,000 כמעט  של  בסך  פרנסה  לביתו  יביא  שלא  רק  לא  למשל  הגן  מנהל 
מבחינתו בתוך חודש או חודשיים, שכן בחודש בו כל ההורים ביטלו את התשלומים לגן הילדים ואף שקל 
אחד לא נכנס מתוך חמישים אלפי השקלים )50,000( הצפויים, עדיין חוייבו ושולמו מנגד כל ההוצאות של 

גן הילדים בסך של 40,000 ₪, כרגיל.
בעל דוכן פלאפל, שרק לפני חודש נאלץ לזרוק את כל מלאי המצרכים שלו לאור האיסור לפתוח את הדוכן, 

צריך עכשיו לרכוש שוב את כל המצרכים מחדש, ועדיין אסור לו לחזור ולמכור.
הממשלה מצידה פרסמה תוכנית כלכלית לסיוע לעסקים שכוללת בעיקר מענק חד פעמי נמוך וערבויות 
להלוואת, אך לפי פרסומי הבנקים רבות מהבקשות להלוואות סורבו והעצמאיים טוענים שמדובר בתוכנית 

מזערית ובלתי מספיקה.
רוח הדברים שבפי העצמאיים היא, שאותו מנהל גן הילדים שצריך לשלם החודש 40,000 ₪ הוצאות בלי 
שקיבל שום הכנסות לא באמת יוכל לשרוד אפילו את החודש, ואפילו את המענק לכאורה של עד 6000 ₪ 

שפרסמה הממשלה הוא לא יוכל לקבל בגלל שהמחזור העסקי הרגיל שלו גבוה מידי.
 19.4.20 מיום  פורר  עודד  ח"כ  בכנסת  הכספים  ועדת  ראש  יושב  של  בהצהרתו  לזלזל  מציע  הייתי  לא 
שהסביר שללא סיוע לעצמאים ואם קריסתם, לא יכנסו כספי מסים, עד שיותר ויותר משפחות יגיעו לכדי 

רעב בישראל.
חנויות  ארבע  עם  עצמו  מצא  ומתנות  להלבשה  חנויות  רשת  של  הבעלים  למשל,  מרחובות  הלוי  ליאור 

שנסגרו ברגע, ועובדים שנשלחו כולם לחופשה ללא תשלום )חל"ת(.
“ביום אחד עברנו מ-%100 תפוקה למובטלים", הוא מספר. "אין לנו כל רשת ביטחון מהמדינה. במשך כל 
חיינו דאגנו לשלם את כל המסים והביטוח הלאומי בזמן וכחוק. היום, כשאנחנו צריכים את תמיכת המדינה, 
היא פשוט מתנערת מאיתנו. יודעים רק לקחת ולא לתת. זה יוצר מצב מעוות ומקומם. אנחנו חייבים לשלם 

את כל הזכויות הסוציאליות של העובדים שלנו, וטוב שכך – אבל מה איתנו?
"העסק ממשיך לייצר הוצאות גבוהות מאוד שאנחנו מחויבים לשלם, ויש גם הוצאות מחיה ומשכנתה. גם 
בעתות מצוקה אנו חסרי זכויות לחלוטין". לדבריו, הלוואה בערבות המדינה לא יעילה והוא חושש בעיקר 

מהסחבת. "כבר שבועיים עברו מאז ההגשה של אותה בקשה ושום דבר לא קרה".

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין 
עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

זעקת העצמאיים

אוהבים את
ירושלים
יפה

 
 

תאור העבודות ומיקומן:
עבודות חפירה מכיכר הרב מאיר אלפיה ועד רחוב 

נג'ארה, לאורך רחוב כנפי נשרים.

מועדי העבודות:
השעות בין  א׳-ה',  בימים  יתבצעו   העבודות 

21:00 ועד 5:00 בבוקר, במהלך החודש הקרוב.

הסדרי התנועה:
בתוואי  תתאפשר  רגל  והולכי  רכב  כלי  תנועת 
נתיבי  של  לסירוגין  סגירות  יתכנו  העבודות. 
תנועה  פקחי  ידי  על  תכוון  התנועה  התנועה. 

והתחבורה הציבורית תיפעל כסידרה.

אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים
תודה על הסבלנות!

ניהול ופיקוח: חברת וקסמן גוברין גבע בע"מ, טל׳ 03-7371313
מנהל עבודה: מוחמד זן, טל׳ 053-7786313

הודעה על ביצוע 
עבודות לילה

ברחוב כנפי נשרים
 במהלך השבוע הקרוב

 יחלו עבודות לילה
 להכשרת תוואי הרכבת הקלה

לאורך רחוב כנפי נשרים.

למידע נוסף:  מוקד עירוני 106
jerusalem.muni.il | jet.gov.il 

 
 

כנפי נשרים כנפי נשרים
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

קו”ח למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

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

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

yair@kav-itonut. :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות



ד' אייר תש"פ 101028/4/20 בירושלים

מאת:  חיים רייך

השתתפות  על  ביותר  מרשימים  הדיווחים  בעוד 
והת התורה  בשיעורי  אלפים  של  תקדים  מחסרת 

פילות בכל רחבי אירופה, כפי שהשתקפו במהלך 
'ועידת  ישיבת החירום של הועדה המתמדת של 
נאצים  ניאו  מתנכלים  בגרמניה  אירופה',  רבני 
הרבנים  שמעבירים  והתפילה  התורה  לשיעורי 

ברשת.
ניאו נאצים לשידורים  יום השואה פרצו  במהלך 
של  רבה  של  והתפילה  התורה  לשיעורי  החיים 
אפל,  אביחי  הרב  גרמניה  רבני  ויו"ר  פרנקפורט 
לרבה של לייפציג הרב הרב מרדכי באלה, לרבה 
משל דיסלדורף הרב רפאל אייבריס ולשיעורי התו

היטלר'  'הייל  בקריאות  'מורשה',  ארגון  של  רה 
וקריאות גנאי נוספות תוך שיגור תצלומי סמלים 

נאציים תמונות זוועה וצלבי קרס. 
לתו רבה  בחומרה  מתייחסים  גרמניה  מבמשטרת 

משעה  פחות  'בתוך  באלה:   מרדכי  הרב  פעה. 
מאז התרעתי בפני משטרת לייפציג התקשר אלי 
הפרטים.  כל  את  וביקש  לייפציג  משטרת  מפקד 
חוקרים של היחידה המיוחדת הגיעו אלי ולקחו 

את כל העדויות שהצלחתי לשמור'. הרבנים סגרו 
ממיידית את השידור החי ומעתה מי שיבקש להש

תתף בשיעורים יאלץ לבקש אישור כניסה. 
מוסקבה  של  ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא 
'וירוס  כי  אמר  גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון 
האנטישמיות לא הודבר לרגע באירופה. התנכלו 
בשבוע שעבר לשיעורי תורה רבים באירופה ואף 
מלשיעורו הנודע של הפוסק הגר"א ווייס. לדאבו

ננו, למרות ההבטחות החוזרות ונשנות של בכירי 
מהאיחוד האירופי וראשי מדינות באירופה על מל

חמה באנטישמיות ברשתות המקוונות ועוד, ויש 
להם כלים משפטיים לאכוף על מדינות החברות 
באיחוד, גרמניה היא מהמדינות הבודדות שבהן 

החקיקה מאפשרת ענישה משמעותית'.
מדצמבר  והחל  ליסבון  הסכם  עפ"י  כי  יצוין, 
סממ יש  הקומיסיון   - האירופית  לנציבות    ,20144
מכות לפתוח בהליכים משפטיים נגד מדינות החב

רות באיחוד האירופי שאינן עומדות בהחלטה נגד 
האנטישמיות והגזענות. ראשי האיחוד אף ביקשו 
מהרבנים להעביר לידיהם כל מידע מקהילותיכם 
בעניין הסתה וורבלית שיטתית במדינות החברות 

באיחוד האירופי, הנוגע להחלטת הקומיסיון.

כזכור לפני כמה חודשים עם בחירתו של הנשיא 
הנבחר של הפרלמנט האירופי דויד מריה סאסולי 
'ועידת רבני אירופה' מבל מנועדה עימו משלחת 

הולנד,  מלטה,  גרמניה,  בריטניה,  איטליה,  גיה, 
גולדשמידט.  הגר"פ  בראשות  וצרפת  אנגליה 
את  להמשיך  סאסולי  הבטיח  העבודה  בפגישת 
באנטי למלחמה  האירופי  הפרלמנט  ממדיניות 

האנטי  מהחקיקה  דאגתו  את  הביע  ואף  שמיות 
מהיקפה.  ובעיקר  באירופה  והאנטישמיות  דתית 
באיחוד  מהותי  חלק  הם  דת  וחופש  'סובלנות 
'לקדם  והתחייב;  - אמר סאסולי,  האירופי שלנו 
המשך שיתוף פעולה עם ראשי מוסדות האיחוד 
האירופי ושילוב כוחות למלחמה בחקיקה האנטי 

דתית ובאנטישמיות'. 
מגם מר פרנס טימרמנס, סגן נשיא הנציבות האירו

וצעדי  צעדיו  את  הרבנים  בפני  בזמנו  חשף  פית 
האנטישמיות  תופעת  למיגור  במלחמה  הנציבות 
הנציבות  ומחויבות  מחויבותו  על  וחזר  ביבשת 
בעניין   JHA\9143\2008 מהחלטת  האירופית 
הפלייה גזענית, כאשר קיים בהחלטה זו תת סעיף 

המתייחס לשואה.
ע"פ החלטה זו, אסורה הסתה ציבורית לאלימות 

הש או  מוצא  דת,  צבע,  גזע,  בסיס  על  מושנאה 
עבירות  אסורות  וכן  לאומית,  או  אתנית  תייכות 
קסנובופית  או  גזענית  מוטיבציה  על  המבוססות 
מכולל אנטישמית. ההחלטה הזו מחייבת את הנצי

בות האירופית לנקוט בצעדי ענישה נגד מדינות 
אינן אוכפות את  או  החברות באיחוד המבצעות 
בפירוט  מתייחסת  גם  ההחלטה  האלה.  החוקים 
השואה,  הכחשת  כולל  האנטישמיות  סוגי  לכל 
עידוד מעשי השואה והפחתת ערך הטרגדיה של 
סעיף  הנציבות,  שקיבלה  דוחו"ת  עפ"י  השואה. 
מהמדי חצי  בלפחות  נאכף  אינו  בהחלטה,  מזה 

כי  נות החברות באיחוד. טימרמנס אמר לרבנים 
'מתוקף החלטה זו יש בידינו כלים משפטיים כדי 
בהסתה  הן  הוורבלית,  ההסתה  עניין  נגד  לפעול 

מקוונת והן בהסתה בלתי מקוונת'.
מטייאני הוסיף כי 'המשלים עצמם שאירופה מחו

סנת מאנטישמיות טועים טעות קשה. דוקא כאן 
כל  חיסלו  ואפליות  שרדיפות  במקום  באירופה 
לה לאירופה,  הגדולה  הסכנה  זו  ליהדות,  מזכר 

ידי  על  היהודית  והתרבות  מההיסטוריה  תרושש 
הגירה איטית של יהודי אירופה, ונגד הסיכון הזה 

אנחנו חייבים להיות מאוחדים וממוקדים'.

גרמניה: ניאו נאצים 
מתנכלים לשיעורים 

שמעבירים הרבנים ברשת
במהלך יום השואה פרצו ניאו נאצים לשידורים החיים לשיעורי התורה והתפילה של רבה של פרנקפורט ויו"ר 
רבני גרמניה, ולרבני לייפציג ודיסלדורף וארגון 'מורשה' בקריאות 'הייל היטלר' ותצלומי סמלים נאציים וצלבי 
קרס ⋅ בתוך פחות משעה ביקש מפקד משטרת לייפציג את כל הפרטים ופתח בחקירה ⋅ נשיא 'ועידת רבני 

אירופה' הגר"פ גולדשמידט: 'וירוס האנטישמיות לא הודבר לרגע באירופה"
משלחת ועידת רבני אירופה עם הנשיא הנבחר של הפרלמנט האירופי 

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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מומחי השקעות מצהירים: "נדל"ן הוא
 השקעה בטוחה ויציבה לאורך שנים"

בעוד השווקים הפיננסים צנחו בשיעורים חדים על רקע משבר הקורונה העולמי – ומחירי הנפט אף נפלו ביותר מ-80%, מדגישים מומחי השקעות: השקעה 
בנדל"ן רושמת תמיד עליות נאות לאורך השנים בראיה לטווח רחוק ⋅ יו"ר קבוצת נתיב פיתוח ר' שמחה גריידינגר: "בעוד השווקים הפיננסים נוטים לרעוד, 

ענף הנדל"ן אינו נפגע משום שהביקוש בנדל"ן רק הולך וגובר. לאורך כל הדרך אנחנו נוכחים לראות כי ענף הנדל"ן הוא ההשקעה הבטוחה ביותר"

מאת: יחיאל חן

האחרונים  בשבועות  היכה  הקורונה  משבר 
בחוזקה בשווקים הפיננסים בכל רחבי העולם שצנחו 
חלק  כאשר  אחוזים,  עשרות  של  חדים  בשיעורים 
הרבה  צנחו  העולם  בבורסות  הנסחרות  מהחברות 
יותר – כמו הנפט שצנח רק בשבוע האחרון ביותר 
בבורסות  שצנחו  המובילים  המניות  מדדי  מ-80%, 
שגרם  מה   – ועוד   20-30% של  בשיעורים  העולם 
הפנסיוניים  בחסכונות  בהשקעות,  קשה  לפגיעה 
במשקיעים  הפגיעה  היקף  הנאמנות.  ובקרנות 
טריליון  משני  ביותר  נאמד  בלבד  האחרון  בחודש 
את  מכרו  אף  הפיננסים  מהמשקיעים  רבים  דולר. 
כדי למזער את הפסדיהם  ולו  השקעותיהם בהפסד 
ולמנוע הפסד נוסף. משכך, הדי הפגיעה הפיננסית 
ומבולבלים  תוהים  והמשקיעים  לרחוק  משפיעים 

באילו צעדים לנקוט.
הפיננסים,  בשווקים  החמורה  הפגיעה  לצד 
העולמי  הסגר  והטלת  הקורונה  ממשבר  כתוצאה 
נפגעו מגזרים עסקיים רבים ובראשם ענף התיירות 
שבוטל  האירועים  ענף  אנושה,  פגיעה  שספג 
שנפגעו  המשק  רבדי  בכל  קשה  פגיעה  לצד  כליל, 
מהשבתת המשק ומהיעדר ביקוש, כך שמרבית ענפי 

המשק חווים מיתון קשה ביותר. 
עם זאת, בניגוד לשווקים שהזדעזעו, שוק הנדל"ן 
הוחרגה  בישראל  הבנייה  נפגע.  שאינו  כמעט 
בעולם,  נוספות  מדינות  נהגו  וכך  מהשבתת המשק 
כשלדעת הממשלה הבנייה היא צורך חיוני שנועד 
ולספק להם קורת  בסופו של דבר לסייע לתושבים 
גג לה זקוקים בכל מצב. להערכת העוסקים בתחום, 
הנדל"ן מטבעו נחשב ל'שוק קשיח' שרושם עליות 
מידי  בו  מתרחשים  אם  גם  השנים,  לאורך  נאות 
לירידות של אחוזים  פעם פגיעות קלות שמובילות 

בודדים וכמעט לא משמעותיים.
כגון  מניבים  בנכסים  השקעה  השנים,  "לאורך 
דירות, חנויות וכו' היא ההשקעה הבטוחה והיציבה 
שמחה  ר'  מסביר  סיכונים",  ליטול  מבלי  ביותר 
כבר  הבונה  פיתוח  נתיב  קבוצת  יו"ר  גריידינגר, 
פרויקטים  של  שורה  דירות  שנה  מ-30  למעלה 
מובילים ברחבי הארץ, הן למגזר החרדי והן למגזר 
הכללי. "בעוד השווקים הפיננסים נוטים לרעוד בכל 
נפגע  הנדל"ן  ענף  עולמי,  משבר  שמתרחש  פעם 
מצב  ובכל  תמיד  זקוק  שהציבור  משום  פחות  הכי 
לאורך  יציבה.  ולקרקע  ראויים  מגורים  לפתרונות 
ההשקעה  ענף  היה  תמיד  הנדל"ן  ההיסטוריה, 
לאדם  חז"ל  המליצו  לחינם  לא  ביותר,  הבטוח 

להשקיע שליש כספו בקרקע". התמונות להמחשה בלבד. 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.
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מבחר עצום
של מזגנים

מכל החברות
במחירים מטורפים

1 כ"ס
החל מ- 

₪ 990

1.25 כ"ס
החל מ- 

₪ 1,190

2 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,190

אפשרות להתקנה מקצועית
ע״י מתקיני שיא החשמל

2.5 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,890



*מבצעי המזגנים אינם משתתפים פותחים את עונת המזגנים בגדול
במבצע השני בשקל

לדוגמא מבין עשרות המוצרים שבמבצע:

מקרר נו פרוסט
NO -FROST

450 ליטר,
כולל התקן

משמרת השבת

מבחר
מקררי סמסונג

יבואן מקורי סמליין
עם הכשר הרב הלפריןעם הכשר הרב הלפרין

מקרר שארפ
8520

463

תנור 
משולב
חד תאי

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

מגוון
מכונות
כביסה

מייבשי 
כביסה

בוש / סימנס
קונסרוקטה

איכותיים 
וחזקים

החל מ-

החל מ-

החל מ-

החל מ-
החל מ-

החל מ-

₪ 31 36
סה״כ 1,116 ₪

₪ 52 36
סה״כ 1,872 ₪

₪ 64 36
סה״כ 2,304 ₪

₪ 75 36
סה״כ 2,700 ₪

₪ 125 36
סה״כ 4,500 ₪

₪ 47 36
סה״כ 1,692 ₪

₪ 28 36
סה״כ 1,008 ₪

₪ 28 36
סה״כ 1,008 ₪

₪ 25 36
סה״כ 900 ₪

החל מ-החל מ-

אופציונאלי אופציונאלי
DF מקרר
450 ליטר,

מדפים מתכווננים,
מייצר קוביות קרח

החל מ-

₪ 47 36
סה״כ 1,692 ₪

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מטחנת בשר
מולינקס
ME306832 דגם

690

שואב אבק 
בוש

BGS05A220 דגם

790

מגהץ קיטור 
טפאל
מילוי רציף

699

צ׳יפסר מקצועי

990

מיקסר בוש
דגם  4405

690

מערכת
סטריאו שרווד

599

מיקרוגל
+ אפייה

 LVMAC925 דגם
+ גריל + בישול

890

שייקר חכם
נוטרי נינג׳ה  

BL480 דגם

599

Mc860 דגם כולל בלוטוס
 mf-tn8001 דגם ללא שמן

השני בשקל נמשך!
מבצע המתנות המטורף

קנו מוצר חשמלי 
מהמבצע וקבלו

מוצר נוסף 
לבחירתכם 

בשקל 
אחד 
בלבד! 

 פרויקט בניה של נתיב פיתוח
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מאת: חיים רייך

לעזוב  ליצמן  יעקב  השר  סירב  בתחילה, 
כחול  בין  המו"מ  בעת  גם  הבריאות.  משרד  את 
להישאר  אמור  שליצמן  ברור  היה  לליכוד,  לבן 

במשרד הבריאות גם בקדנציה הקרובה.
בכחול לבן השלימו עם העובדה הזו והסכימו 
שהשר  בידיעה  הקואליציוני  ההסכם  על  לחתום 
ליצמן נשאר בתפקידו. אלא שבימים האחרונים, 
ולעבור  דעתו  את  לשנות  ליצמן  השר  החליט 
שהסיבה  מסבירים  מקורביו  השיכון.  למשרד 
את  שעזיבתו  יתפרש  שלא  היא  הנוכחי  לעיתוי 
המשרד פירושה הודאה בכישלון בטיפול במשבר 
ולא  הקורונה. הוא החליט לעזוב בעיתוי שבחר 
ע"פ הכתבות מלמעלה. אותם מקורבים מציינים 
כי בעת הזו הציבור החרדי זקוק לפתרון מצוקת 

הדיור ולא לבתי חולים.
נתניהו הופתע כאשר ליצמן הודיע לו על כוונתו 
לעזוב את משרד הבריאות. ע"פ הדיווחים, ליצמן 
הודיע לנתניהו כי בנוסף לתיק השיכון הוא דורש 
כאשר  ישראל,  מקרקעי  מנהל  ואת  רמ"י  את  גם 
מינהל התכנון יישאר בידי משרד הפנים בראשות 

השר אריה דרעי.
הסופית  כוונתו  על  לרה"מ  שהודיע  לאחר 
ליצמן  השר  פירסם  הבריאות,  משרד  את  לעזוב 
"אחרי  החלטתו.  את  מנמק  הוא  בה  הודעה 
לתהליך  במקביל  הבריאות,  במשרד  כעשור 
הקורונה  ממשבר  היציאה  אסטרטגיית  יישום 
בישראל, ולקראת הקמת ממשלה חדשה, הגעתי 
בפעם  הבריאות  למשרד  לחזור  שלא  להחלטה 
לפתרון  רחב  מהלך  להוביל  ולהעדיף  הרביעית, 
כתב  השיכון",  במשרד  בישראל  הדיור  מצוקת 
האחרונות  בשנים  שעומד  "כמי  ליצמן.  השר 
בראש מערכת הבריאות בישראל )כסגן שר, כסגן 
שר במעמד שר, וכשר הבריאות( אני יכול לומר 
בפה מלא ובלב בוטח כי מערכת הבריאות שלנו 

חזקה ויציבה".
החיים  "תוחלת  ליצמן  השר  ציין  בנוסף, 
העולם.  מדינות  רוב  מול  גבוהה  בישראל 
שיש  ולמרות  והמורכבות,  האתגרים  למרות 

לייעל  כדי  לשפר  שיש  ונושאים  לעשות  צעדים 
בישראל  הבריאות  מערכת  עדיין  המערכת,  את 
בהשוואה  ואיתנה,  מקצועית  בתחומה,  מובילה 
עשור.  לפני  להיותה  וביחס  העולם,  למדינות 
נושא  את  העלנו  האחרונות  השנים  במהלך 
הבריאות לראש סדר היום הציבורי. זכיתי לקדם 
הבריאות,  במערכת  לכת  מרחיקות  רפורמות 
להצעידה קדימה בכל פרמטר, לטובת כלל אזרחי 
והאוכלוסיות.  המגזרים  בין  הבדל  ללא  ישראל, 
השם  ובעזרת  נדרשים  יעדים  מספר  הצבתי 
עמדתי בהם בהצלחה. ביצענו רפורמה חברתית 
ובשנה   ,18 גיל  עד  לילדים  שיניים  בטיפולי 
אחרונה גם למבוגרים. הובלנו בהצלחה רפורמה 
רפורמה במערך הסיעוד,  יזמנו  הנפש,  בבריאות 
הבאנו רפורמה חשובה במכשירי MRI, יישמנו 
רפורמה דרמטית בסימון המזון, עשינו מהפיכה 
לצמצם  במטרה  בפריפריה  הרפואה  בשירותי 
את הפער בתוחלת החיים בין המרכז לפריפריה, 
הקמנו בית חולים ציבורי חדש באשדוד והגדלנו 
את תקציב משרד הבריאות למספר שיא של כל 

הזמנים".
"אני גאה בתפקוד הנוכחי של מערכת הבריאות 

"קיבלנו  ליצמן.  הוסיף השר  במשבר הקורונה", 
החלטות דרמטיות לטובת אזרחי ישראל, בראשם 
מסין  לישראל  הכניסה  לסגירת  ראשונים  היינו 
ומדינות נוספת במזרח, מה שהוכח כנכון וקריטי. 
אני גאה בעומדים איתי בראש מערכת הבריאות 
הבריאות  משרד  מנכ"ל  בראשם  זו.  חרום  בעת 
פרופ'  למנכ"ל  המשנה  טוב,  סימן  בר  משה 
הציבור  בריאות  שירותי  ראש  גרוטו,  איתמר 
ד"ר  רפואה  מינהל  ראש  סדצקי,  סיגל  פרופ' 
ורד עזרא, וכל הנהלת משרד הבריאות. אני חש 
הקורונה,  במשבר  שהובלנו  מהמדיניות  סיפוק 
להישגים  כה  עד  הגענו  השם,  ובעזרת  בזכותה 
והנפטרים,  החולים  בנתוני  לשליטה  רבים, 
ציבורית  ולמשמעת  הבדיקות  במספרי  לגידול 
חברתי,  לריחוק  ההוראות  לשמירת  ביחס  רחבה 

שהתבררו כמצילות חיים ומונעות תחלואה".
"בל  ליצמן:  השר  מציין  דבריו  בהמשך 
נאבקים  אנו  חלפה.  לא  הקורונה  סכנת  נטעה, 
יום, שעה  יום  נגיף הקורונה  למניעת התפשטות 
לשמור  נדרשים  אנחנו  ביממה.  שעות   24 שעה, 
בקפדנות על כל ההוראות והכללים, כדי להציל 
אחורה  וחזרה  אפשרית  הידבקות  ולמנוע  חיים 

שלא  והוקרה,  הערכה  מלא  אני  ההוראות.  של 
הרפואיים  לצוותים  והערצה,  התפעלות  לומר 
של מערכת הבריאות שלנו. הרופאות והרופאים, 
למדינת  אסטרטגי  נכס  הם  והאחיות,  האחים 
ישראל. אין אח ורע למסירות ולהשקעה שלהם, 
חיים  בהצלת  העוסקים  וכל  מד"א  אנשי  של 
ובקופות  החולים  בבתי  הרפואיות,  במעבדות 

החולים".
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  על  סומך  "אני 
הבריאות  מערכת  את  להוביל  להמשיך  שיידע 
באופן  פעולה  אשתף  אלה.  פשוטים  לא  בימים 
מלא עם שר הבריאות הבא שימונה בקרוב, כדי 
קורונה  בנגיף  המאבק  הובלת  להמשך  להביא 
אזרחי  בריאות  למען  השם,  בעזרת  לניצחון,  עד 

ישראל".
"לצערי, משבר הקורונה גם חשף תופעה קשה 
קיומה.  המשך  ולמנוע  למגרה  שיש  ומצערת 
ציבורים שלמים בראשם הציבור החרדי בישראל 
והכפשות.  הכללה  הסתה,  גילויי  עם  מתמודדים 
יחד  אני,  עימה.  להשלים  נוכל  שלא  תופעה  זו 
למנוע  נפעל  ובש"ס,  התורה  ביהדות  חבריי  עם 
זכויותיהם  מקומם,  על  להגן  נדאג  זו,  תופעה 
אזרחים  שהם  החרדי,  הציבור  בני  של  וצרכיהם 

הנשמעים להוראות הרבנים והחוק".
בסיום הודעתו מציין השר ליצמן: "אני מברך 
את רה"מ ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו ואת יו"ר 
מאמציהם  על  גנץ,  בני  לבן  כחול  ויו"ר  הכנסת 
תקווה  כולי  בישראל.  אחדות  ממשלת  להקמת 
השם,  בעזרת  בקרוב,  תקום  אכן  שזו  ותפילה 
שתפעל  לישראל,  טובה  ממשלה  תהיה  ושזו 
למען צורכי כל האוכלוסיות והמגזרים, ביציבות 

ובאחריות".
בימים  נשמעו  התורה  בדגל  זאת,  עם  יחד 
גפני  משה  לח"כ  הקוראים  קולות  האחרונים 
בטענה  השיכון  שר  תפקיד  את  עצמו  על  ליטול 
שהפעם תורה של דגל התורה לבחור את התפקיד 
המו"מ  את  מנהלים  וליצמן  נתניהו  וכי  הראשון 
ללא תיאום עם דגל התורה. מלשכת השר ליצמן 
נמסר כי ראשי המפלגות מתואמים וכי לא שמענו 

על דרישות כאלה מצד דגל התורה.

מאת: יחיאל חן

בשורה וחסכון של מאות שקלים: לאחר פניית 
לפני  התקשורת  שר  אל  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
חריגה  כי  הערב  הכריע  התקשורת  שר  כשבוע, 
ממספר הדקות בחבילות הסלולר בתוקפת משבר 
ובתוספת  נוספת  חבילה  בעלות  תחויב  הקורונה 
שקיים  שימוע  לאחר  זאת  בלבד  ש"ח   24.7 של 

לחברות התקשורת בשבוע האחרון.
כבר בתחילת השבוע הודיע שר התקשורת דוד 
את  יפעיל  כי  מקלב  אורי  הכנסת  לחבר  אמסלם 

הסלולר  לחברות  בשימוע  יחל  ומשרדו  סמכותו 
לחריגות  נמוך  תעריף  לקבוע  בכדי  והתקשורת 
התקשורת,  בחבילות  המותרות  השיחה  מדקות 
שעת  לאור  נעשה  אשר  מיוחד  בהליך  מדובר 
רבים  כאשר  הקורונה  משבר  בעת  החירום 
משתמשים בדקות השיחה הרבה מעבר לממוצע 
בו  במצב  לחיות  אוכל  "לא  שגרה,  בעת  הרגיל 
הטלפון  במכשירי  שימוש  עושות  משפחות 
שקלים  אלפי  של  גבוהות  עלויות  תוך  השונים 
ערב חג הפסח" אמר שר התקשורת דוד אמסלם 
פרוץ  עם  בנושא  אליו  שפנה  מקלב  אורי  לח"כ 

הנגיף בארץ.

השיחה  דקות  מסך  חורג  אשר  צרכן  כיום, 
הגבלה"  "ללא  הדקות  בחבילת  לו  המותרות 
מחויב בתעריף שיחה שאינו מידתי ועשוי להגיע 
מקלב  ח"כ  הכולל,  בשקלול  שקלים  לאלפי  אף 
לשר  הקורונה  נגיף  התפרצות  עם  מיידית  פנה 
והסלולר  התקשורת  חברות  ומנכ"לי  התקשורת 
ואמר כי "לאור מצב החירום בו משפחות רבות, 
קשישים ואף תלמידי בתי הספר וחידרים שעברו 
לימוד טלפונית מבצעים שיחות רבות  למתכנות 
מעבר לממוצע שבשגרה לא יתכן כי ישלמו אלפי 

שקלים עבור שימוש בחבילות "ללא הגבלה".
התקשורת  שר  שקיים  שימוע  לאחר  כאמור, 

של  בלשכתו  הפעילו  אשר  רבים  לחצים  ולאחר 
התקשורת  שר  הכריע  מקלב,  אורי  הכנסת  חבר 
השיחה  דקות  מהגבלת  חריגה  כי  אמסלם  דוד 
תחויב בעלות של חבילה נוספת ובתשלום נוסף 
של 24.7 שקלים בלבד. יצוין כי באם הצרכן חרג 
אף מעבר למגבלת שני חבילות יחויב בעלות של 
חבילה נוספת ובתוספת נוספת של 24.7 שקלים 
על  שקלים  אלפי  ואף  מאות  במקום  זאת  בלבד, 
פי המצב הקיים בו כל דקת חריגה מחויבת בחצי 

ש"ח לדקת שיחה.

ליצמן לנתניהו: אעזוב את משרד 
הבריאות לטובת משרד השיכון

חריגה מכמות דקות השיחה תחויב 
בעלות חבילה נוספת בלבד

"הודעתי לראש הממשלה בנימין נתניהו על רצוני לשמש בתפקיד במשרד השיכון במקום משרד הבריאות", הודיע השר יעקב ליצמן בהודעה מיוחדת • ליצמן מבקש שרמ"י 
ומנהל מקרקעי ישראל יהיו תחת משרד השיכון • מנגד, מינהל התכנון יישאר בידי שר הפנים אריה דרעי

חיסכון של אלפי שקלים למחזיקי חבילת "שיחות ללא הגבלה", בצל השימוש המוגבר בטלפון ללימודים: כל חיוב של חבילה נוספת יחויב המנוי בעמלה של 24 ש"ח - זאת במקום חיוב של 
כחצי שקל על כל דקת שיחה במצב הקיים היום, דבר אשר הביא אלפי צרכנים לחיובים של אלפי שקלים עקב החריגות 

מסיים אחרי עשור במשרד הבריאות. ליצמן עם רה"מ נתניהו | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

בשורה: עקב משבר הקורונה 
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מאת: מנחם הירשמן

בבית  מאושפז  היה  בהם  שבועות  אחרי 
הגיעה  קורונה,  בנגיף  שנדבק  לאחר  החולים 
על פטירתו  בלילה הבשורה המרה  ביום חמישי 
מרבני  זצ"ל,  הבר  ישעיהו  אברהם  הרה"ג  של 
החסד  ארגון  ויו"ר  חכמה",  "נתיבות  ישיבת 
גדולות  ימיו  כל  שפעל  חיים",  "מתנת  המופלא 
וכלל  ונצורות בליבו הנשגב למען עולם התורה 
וסבל  בהליכותיו  שמים  שם  קידש  ישראל,  עם 
ייסורים מרים, שהסתלק בשיא פריחתו התורתית 

מנגיף הקורונה בהיותו בן 55 בלבד.
בב"ב  תשכ"ה  באדר  בכ"ג  נולד  זצ"ל  המנוח 
הדסה  מרת  ולאמו  שליט"א  צבי  הג"ר  לאביו 
ויראה  לתורה  גדול  בבית  לבית שולביץ.  שתחי' 

צרופה גדל והתחנך במסורת אבותיו הדגולים.
־בילדותו התחנך בת"ת "תורת אמת", ולאחר הגי

עו למצוות באלול תשל"ח נכנס ללמוד בישיבת 
פוניבז' לצעירים, שם עלה ונתעלה והיה קשור עד 
־מאד עם רבותיו. בתקופת לימודו בישיבה לצעי

רים, כבר זכה להידבק ברבותיו מרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטינמן זצוק"ל שעמו נשאר בקשר כל 
השנים ועם מרן ראש הישיבה הגרמ"י ליפקוביץ 
־זצוק"ל, ואף זכה לשמש את מרן הגר"ש רוזובס

קי זצוק"ל בשנתו האחרונה שהיה נוהג להתפלל 
בישיבה לצעירים בסוף ימיו, ושימשו בנאמנות.

חוק  את  המשיך  גדולה  לישיבה  בהגיעו 
עד  ונתעלה  עלה  שם  פוניבז',  בישיבת  לימודיו 
מאד, כשעם שקידתו המיוחדת, היה בולט כאחד 
הייחודי  בליבו  באישיותם  הייחודיים  הבחורים 
שהעניק לכל אחד, במאור פניו וברגישות נדירה. 
עד מהרה תפס מקום של כבוד בין בני הישיבה, 
כשהוא נקשר בקשר של תורה ברבותיו הדגולים, 
ד' בדרכו  ויראת  קיבל מלא חופניו בתורה  מהם 
של  שיעוריו  לשמוע  סר  היה  בבד  בד  העולה. 
הגאון הגדול רי"מ פיינשטיין זצוק"ל, ונקשר בו 

עמוקות.
החשובה  רעייתו  את  נשא  לפרקו  הגיעו  עם 
הג"ר  בת  שתחי'  רחל  מרת  הדגולה  המחנכת 
הגאון  לומז'ה,  גאוני  מגזע  שליט"א  כץ  אברהם 
רבי אהרן זצ"ל ששימש כראש הישיבה, ולמעלה 
בעל  זצוק"ל  ראובן  רבי  הגדול  הגאון  בקודש 
התורה  וגדולי  הישיבה  ממייסדי  ראובן",  "דגל 
הנורא  החורבן  לאחר  התורה  שקומם  בדור, 

באירופה.
לאחר נישואיו החל ללמוד בכולל שע"י ישיבת 
"באר  לכולל  מושבו  העתיק  יותר  ומאוחר  מיר, 
אברהם" מייסודו של הגאון רבי יהושע קרלינסקי 
שליט"א בגבעת שאול, שם הפך עד מהרה לאבן 
שואבת בלימודו המיוחד ובהשראת קול התורה 
בהדרו על כל סובביו. עד מהרה נודע בבהירותו 
המופלגת ובידענותו הרבה, שהפליאה כל רואיו.

עסק  בה  המיוחדת  התורה  הרבצת  מסכת  את 
כל ימיו, החל בימי עלומיו בישיבת "נחלת אשר" 
בגבעת שאול, כשביקשוהו לשמש כמרביץ תורה 
בישיבה. בתחילה שימש כנושא ונותן, ובד בבד 
הישיבה  בני  עם  נפש  מעוררות  בשיחות  עסק 
גדלו.  להם  ואומר  קודקדם  על  העומד  כמלאך 
בשיעור  ר"מ  משרת  כשהתפנתה  יותר  מאוחר 
ראשי  חשש  למרות  לו,  שהוצעה  טבעי  אך  ב', 
השיעורים,  להכנת  יותר  יתמסר  שאם  הישיבה, 
הישיבה  בני  עם  הייחודי  מהקשר  זמנו  ימעט 
הכריעו  לרבים  שנודעו  שיעוריו  אך  בעלייתם. 
לחיוב. היה זה רבי אי"ש זצ"ל שהיסס ממושכות, 
הגדול  בכוחו  נודע  שהרי  לפלא,  היה  והדבר 
להעניק כל העת מתורתו וגודל טובו ששפע כל 
העת על גדותיו, אך כשתהו לפשר הדבר התברר 
שחשש פן אדם אחר הראוי למשרה כמותו ייפגע 
לקבל  הסכים  ולא  המשרה,  את  שקיבל  מכך 
מכך  תצא  שלא  הדבר  ברור  שהיה  עד  התפקיד, 
בכל  כהרגלו  נועץ  הוא  סודר  כשהעניין  פגיעה. 
דבר עם גדולי התורה, וסר למעונו של מרן ראש 
לו  שהעניק  זצוק"ל,  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה 
להשפיע  יוכל  שהוא  באומרו  הדרך  ברכת  את 
בפעליו  נועץ  היה  אף  ועמו  לאחרים,  מתורתו 

הרבים כל שנותיו.
כשלצד  חייו,  בימי  מרכזי  פרק  החל  מאז 
שיעוריו הבהירים והמיוחדים הוא הצליח לפעול 
התורה.  אש  את  עליהם  ולהאהיב  לקרבם  אף 
תלמידיו נקשרו בו בעבותות אהבה בצורה שאין 
לה אח ורע, כשהם מתארים שאיבדו את אביהם 
הרוחני שסייע בעדם לצמוח ולגדול בדרכם, לצד 
הקורנת  דמותו  את  ובמיוחד  הבהירים,  שיעוריו 
השופעת נעימות. כשמסר שיעוריו בחן ובסברא 
שזר  כשבהם  מיוחדת  מתיקות  הייתה  בהירה, 
דברי מוסר ויראה שנותרו בליבם עשרות בשנים.

רבני הישיבה תיארו בערגה, כיצד בעבודת הצוות 
הוא תמיד הפתיע בפקחותו המיוחדת עם רעיונות 
להעלות  יותר  להשקיע  איך  ומקוריים  חדשים 
קרנם של הבחורים, וכיצד הוא היה האיש שנטל 

כל משימה בשלימות מיוחדת. 
מדי שנה בהגיע חודש הרחמים, אמר שצריך 
קירבו  שלא  מי  כל  על  הנפש  חשבון  לעשות 
יותר,  ולהתעלות  לצמוח  יכלו  ואולי  מספיק, 
אלו  על  הנפש  חשבון  שצריך  פעם  וכשהעירו 
ביטל, באומרו  מדי,  שנהגו עמהם במידה טובה 

אני חושב רק על ה"עשה טוב".

החיוך לא מש מפניו

על אף שידע סבל ומכאוב לא מעט בימי חייו, 
בכליותיו,  בעיות  להתגלות  כשהחלו  בעיקר 

צהלתו תמיד הייתה על פניו, ותיאר לימים כיצד 
תורה,  להגדיל  לנכון  ראה  המרים  ייסוריו  בימי 
לטיפולי  שהוזקק  צעיר  נער  ליד  בחדר  כששכב 
אווירת  לו  שחסרה  וראה  כמותו,  דיאליזה 
לקבוע  החליט  בישיבה,  שהורגל  כפי  הלימוד 
עמו חברותא בזמני הטיפולים, והתמסר ללימוד 

התורה עמו.
כיצד ממתינים רבים מייחלים לכליה  כשראה 
נרתם  להושיעם,  שיכול  מי  ואין  חייהם  שתציל 
חייו  מפעל  את  להקים  גדלותו  לצד  כוחו  בכל 
קטן  בפנקס  התנהל  שבתחילה  חיים",  "מתנת 
שהביא  עצום,  לארגון  הפך  מהרה  ועד  מביתו, 
עמל  כשבכוחו  אדם,  בני  לכ-800  חדשים  חיים 
הפוסקים  דברי  ולהביא  להסביר  מרצו  בכל 
פוגעת  ואינה  חיים  להציל  תסייע  חיה  שתרומה 
ענק  מפעל  רב  בעמל  הוקם  כך  בתורם.  מאומה 
החשובה  כשרעייתו  בעולם,  מסוגו  ראשון 
מסייעת עמו בכל כוחה, וגם עתה לאחר סילוקו, 
תמשיך זאת בעז"ה ביתר שאת להצלת חיים כפי 

שציווה לה בפעליו עד יומו האחרון.
נקרא  חכמה",  "נתיבות  ישיבת  פתיחת  מאז 
וועדים  ומסר  הישיבה,  מרבני  כאחד  לשמש 
זצוק"ל  פרידלנדר  ר"ח  הגה"צ  ממשנת  בהירים 
לרומם התלמידים, ומעידים הם שהדברים נחרתו 
בליבם. כן היה איש סודם להיוועץ בהליכותיהם 
תלמידיו  בלב  נקשר  הללו  ובשנים  ולבטיהם, 
המופלגת  חכמתו  את  מאד  עד  הרבים שהעריכו 
ממסירותו  התרשמו  הכל  הנדירה.  ופקחותו 
להקמת  בהדרכה  ובמיוחד  בחור,  לכל  העצומה 
לצד  מופלא.  באופן  היממה  שעות  בכל  ביתם, 
עיסוקיו הרבים וויתר על כל זמן שהוא בכל מקום 
ולסייעם  הישיבה  בני  את  לפגוש  כדי  ניתן  שרק 
בצומת דרכם, כל זאת לצד ליווי רבים אף לאחר 
נישואיהם, כשנועצו בו והתנהלו על פי הדרכותיו 

בכל.
שיחתו האחרונה נאמרה בד' בניסן מעט לאחר 
ציטט  בה  הישיבה,  לקו  הקורונה,  בנגיף  שחלה 
זצוק"ל,  פרידלנדר  ר"ח  הגה"צ  רבו  ממכתב 
צורך  שאין  הסתלקותו,  לפני  לתלמידיו  שכתב 
חש  הסופני,  במצבו  שהוא  כיון  אותו,  שיעודדו 
קירבת א-לוקים גדולה מתמיד. ואז תיאר ברגש: 
"אני לא מעלה על דעתי כמה שבתות שלא היו לי 
אורחים בשולחן שבת או בסתם יום חול, ואסור 
לבקר בבתי החולים כמעט, ואיך נראות חתונות 
הלוויות  כמה   - המת  הלווית  של  מצב  היום, 
הקושי  כולנה  על  עולה  אך  בקושי,  מניין  של 
הזמנים,  בין  וישיבות  הישיבות  תורה,  בתלמוד 
כמה התורה נמצאת במצב של חוסר ח"ו, מבהיל 
לחשוב ששלושת עמודי העולם: תורה, עבודה, 
להתקיים  אפשר  איך  רופפים,  חסדים  גמילות 
כך". ואז עורר כדרכו מה ניתן לעשות בימינו אנו 

למרות המצב הנורא.

בשבועיים האחרונים מאז חלה נישאו תפילות 
אך  שמים,  שערי  קרעו  ורבים  להחלמתו,  רבות 
למגינת לב הסתלק לעולם שכולו טוב, בהותירו 
מי  יהיה  אם  שספק  ונשגב  עצום  חלל  אחריו 

שיוכל למלאותו.
עם פטירתו פרסמו כל ראשי המדינה הודעות 
תנחומים על הסתלקותו – החל מנשיא המדינה 
וראש הממשלה, דרך עשרות שרים וחברי כנסת 
ואנשי  ציבור  אישי  ערים,  ראשי  הסיעות,  מכל 
ברב הבר מלאך של חסד  רבים, שראו  תקשורת 

שהציל את חייהם של מאות ישראלים.

בדרכו האחרונה

בהלוויה רווית יגון ותוגה, שהתקיימה באישון 
לילה בליל שישי, הובא הרב ישעיהו הבר זצ"ל 

למנוחות.
לישראל  הרה"ר  ספדוהו  הלווייתו  במסע 
היה  כיצד  בוכים  בקול  שתיאר  לאו  דוד  הרה"ג 
כמלאך מן השמים שנשלח להציל רבים כל ימיו. 
נבחר  "אבא  קונן:  נתנאל  רבי  הרה"ג  יחידו  בנו 
על  ושמר  נזהר  כך  כל  הוא  ציבור,  קרבן  להיות 
שנו במיטב  לקחו  וד'  הבריאות  משרד  ־הנחיות 

תיו, הוא הספיק בשנים קצרות מה שאחרים לא 
הספיקו בעשרות שנים", בסיימו שאירגונו ימשיך 

לפעול בתנופה לע"נ". 
"נתיבות  ישיבת  ראש  הספידוהו  יותר  מאוחר 
האדם  על  בדמע  שקונן  וולפסון  הגר"ד  חכמה" 
השלם שהסתלק מעמנו בשיא פריחתו התורתית, 
והמשגיח הגר"מ שטרן, שקונן על היותו דבק כל 

ימיו בג' עמודי העולם, ואותנו עזב לאנחות.
אביו הג"ר צבי שליט"א קונן ש"בלי ספק זה 
יודעים  אנו  הדור,  ולטובת  ולטובתנו  לטובתו 
הטוב  הוא  שעשה  ומה  ומטיב,  טוב  שהקב"ה 
ביותר שיכול להיות לנו. אנו נמצאים בזמן מוגבל 
מתוך החיים הנצחיים, בעולם הזה חיים קצרים 
האירועים  מתוך  להבין  יודעים  לא  ואנו  מאד 
לאירועים  הסיבות  מהם  הזו  הקצרה  בתקופה 
הצו  במסגרת  היו  מעשיו  כל  עלינו.  העוברים 
ד'  עבודת  בתוך  כמוך',  לרעך  'ואהבת  האלוקי 
ונפשו,  לבו  בכל  ימיו  כל  ית'  בוראו  את  שעבד 

ועלינו להתחיל לחיות חיים של לתת לזולת".
המנוח זצ"ל הותיר אחריו את הוריו שליט"א, 
אחיו ואחיותיו, רעייתו הרבנית שתחי' שהתמסרה 
ותמלא  חייו  ותמשיך את מפעל  ימיה  כל  למענו 
יחידו  בנו  חיים",  "מתנת  בעמותת  מקומו  את 
רבי נתנאל שליט"א, ובתו הנערה שתחי', ונכדים 

הממשיכים במורשתו המופלאה.

מלאך 
של חסד

הציבור הרחב הכיר את פעילות החסד האדירה בהצלת חייהם של 
"מתנת  ארגון  במסגרת  כליה  לתרומת  דאג  להם  ישראלים  מאות 
חיים" שייסד ובראשו עמד ⋅ אלא שהרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל 
היה בנוסף לכך גם מרביץ תורה וראש ישיבה במשך עשרות שנים, 
התמידי  ובחיוך  הגדולה  באהבה  בערגה  נזכרים  הרבים  שתלמידיו 

שהרעיף על כל תלמיד ותלמיד ⋅ אנשי אמונה אבדו

החלל הגדול שהותיר רבי אברהם ישעיהו הלוי הבר זצ"ל 

הרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל קברו הטרי של הרב הבר זצ"ל
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סיפוק,  רגע קט של  מופיע בעבודתו של הפרשן הפוליטי  לפעמים 
אחד כזה היה לי השבוע עם הודעתו של השר ליצמן על החלטתו לסיים 
עשור כמעט רציף במשרד הבריאות - לטובת משרד השיכון. הקוראים 
בדיוק  חודש  לפני  הללו  בשורות  את שנכתב  לבטח  זוכרים  המסורים 
)"נטולת חיות", על סדר היום – ז' ניסן( כי ליצמן, פוליטיקאי מנוסה, 
מודע לכך שזה הזמן לעשות 'אקזיט' על משרד הבריאות, אותו קיבל 
סמכויות  פלוס  השיכון  משרד  את  במקומו  ולקחת  ודחוי,  ערך  חסר 

מורחבות.
יכלה להתקבל לפני ההסכם  "ההחלטה לעבור למשרד השיכון לא 
הקואליציוני, כי כשר הבריאות לפני חודש לא ידענו לאיפה הקורונה 
תלך, היו תרחישים מאוד קשים", מסביר ליצמן – בריא ומאושש - ל'קו 
שאני  מצב  היה  "לא  ההחלטה.  בקבלת  לעיכוב  הסיבה  את  עיתונות' 

עוזב בלי שליטה, לפחות חלקית, לא עוזבים ספינה מיטלטלת". 
לאסטרטגיית  מתקרבים  שאנחנו  לומר  ואפשר  חודש  עבר  "ב"ה 
לי  הייתה  חינוך.  ובתי  חנויות  פותחים  הקלות,  על  מדברים  יציאה, 
וחוזק  כוחות  לה  לתת  הבריאות,  מערכת  את  ולגבש  לחזק  הזכות 
לא  שבלעדיה  האחרונות,  בשנים  שעשינו  ההשקעה  בזכות  ויציבות 
בעיות  אומר שאין  לא  אני  לעולם.  יחסית  כך  להיערך  מסוגלים  היינו 
ואין מה לתקן עדיין, אבל המערכת שלנו התגלתה נכון לעכשיו כחזקה 
ואיתנה, ולכן אנחנו יכולים לדבר היום על הצלחה ואני יכול לומר היום 

שאני לא עוזב באמצע". 
יש לך המלצה באשר לעתידו של תיק הבריאות?

ואשתף  הממשלה  ראש  על  סומך  אני  התיק,  לעתיד  נכנס  לא  "אני 
היה  כשזה  הבריאות  את  לקחנו  לתפקיד,  שייבחר  מי  כל  עם  פעולה 
את  לראות  רצה  לא  אחד  אף  הממשלה,  משרדי  של  האחורית  החצר 
זה... היום זה בראש סדר היום הציבורי ואני זוקף את זה לזכותנו. אחרי 
3 קדנציות מדברים על קדנציה רביעית, אין דבר כזה בהיסטוריה של 
מדינת ישראל, השאלה הייתה צריכה להיות למה נשארת ולא למה אתה 

הולך..."
למה באמת?

"נשארתי כי היה חיבור גדול אחרי המון השקעה, הישגים, רפורמות 
ושינויים שעשינו. הצבנו יעדים ועמדתי בהם, הגדרנו רפורמות ומטרות 

ועשינו את זה, אבל הגיע הרגע שצריך להמשיך הלאה". 
לעניינים  להיכנס  יתקשה  בתפקיד  שמחליפך  חושש  לא  אתה 

בעיצומו של משבר הקורונה?
"את משבר הקורונה לא ניהל איש אחד, אני הובלתי מדיניות, אבל 
יש צוות מקצועי ומוערך ביותר של רופאים בכירים במשרד הבריאות. 
לקחנו החלטות מאוד קריטיות וחשובות על סגירת השמים מסין שהיינו 
ראשונים וכולם היו נגדי - משרד החוץ, השגרירויות, הקונסוליה, כולם 
עלו ללשכתי להתלונן שאני עושה משבר דיפלומטי עם סין ובהמשך עם 
מדינות המזרח, ואני אמרתי שאני לוקח את ההחלטה ורוצה לסגור את 
זה ומוכן להתמודד עם משבר דיפלומטי אבל לא עם משבר מדמם של 
אנשים שימותו. עצרתי את זה ואחרי תקופה קצרה כולם שיבחו... מי 
שיחליף אותי יקבל מערכת איתנה, למרות הקשיים והמורכבויות, ולכן 

אני סומך שימשיכו באותה מתכונת שקבענו יחד עם אנשי המקצוע".
)רשות  בו? רמ"י  כלול  יהיה  כשאתה מבקש את תיק השיכון, מה 
מקרקעי ישראל(, מטה הדיור, מנהל התכנון? )במאמר המוסגר, כרגע 
ההנחה הרווחת היא כי התיק יכלול את רמ"י ומטה הדיור, אך מנהל 

התכנון יישאר בידי השר דרעי, שיעבוד עם ליצמן בתיאום מלא(.
"את תיק השיכון אנחנו רוצים בגלל האתגר הגדול שיש שם, אני לא 
קורא לזה מצוקה אלא גזירה, המצב היום בקרב כלל האזרחים שצריך 
אחד  לי  אמר  מה  לך  לחשוף  רוצה  אני  הדיור.  בנושא  אמיתי  פתרון 

מגדולי ישראל, 'אתה עסקת בהצלת חיים ועזרה לציבור, אם תצליח 
להוביל מהלך גדול לדיור זה גם הצלת חיים'. 

אחרי  רודפים  החיים  וכל  הילדים  את  לחתן  מצליחים  לא  "אנשים 
זה  בשורה  איזו  להביא  נוכל  אם  גג.  דירת  לאיזו  והשקעות  הלוואות 
וניכנס  זה  על  נסתער  לזה,  מתייחס  אני  וכך  חיים  מהצלת  פחות  לא 
לעניינים. עדיין לא קמה הממשלה ולא קיבלנו את התיק - אבל אלו 
הרצונות והתוכניות. התיק יכלול כל מה שאנחנו רוצים, את כל הכלים 

להביא שינוי חשוב ונדרש".
 מה הדגש שיושם בתיק השיכון, אפשר להתחיל לחסוך לרכישת 

דירה במחיר נורמלי?
עדיין  אנחנו  כאמור  יקרה,  מה  עכשיו  לך  להגיד  יודע  לא  "אני 
מגבשים דברים ואני מקווה שחפץ השם בידינו יצליח. גדולי ישראל, 
אדמו"רים, ראשי קהילות והמון עסקני ואישי ציבור מדברים איתי כבר 
תקופה ארוכה על נושא הדיור וחושבים שאולי בכוחות משותפים נוכל 
למצוא איזה פתרון. אני שותף לתחושה, אני רואה את המצוקה ואני 

חושב שיש אפשרות להוביל מהלך. 
"אני לא יכול להגיד לך שזה כבר מוכן, בשביל זה צריך לשבת עם 
מבורך  לשינוי  להביא  כדי  יחד  הדברים  את  לשקול  המקצוע,  אנשי 
ודחוף. אין לנו זמן לחפש פתרונות לעוד עשור, אנחנו צריכים פתרונות 
בחרדי  במגזר  אלפים  של  בדירות  למחסור  נכנסים  שנה  כל  היום. 

ורבבות במגזר הכללי. נפעל בשיתוף פעולה ובתפילה שנצליח".

שיכון חדש לסגן
החלטתו של ליצמן טרפה גם את הקלפים בצד הדגלאי. נכון לליל 
שישי, ידעו ב'דגל התורה' כי ח"כ אורי מקלב, המיועד לתפקיד סגן 

וסוכם  נאמר  גם  כך  השיכון,  במשרד  יכהן  המפלגה,  מטעם  שר 
ל'דגל'  גרמו  אלא שחילופי המשרדים  המו"מ.  הליכוד במהלך  עם 

לעשות חושבים.
שאנחנו  להדגיש  "חשוב  'דגל',  מקודקודי  אחד  כך  כל",  "קודם 
ליצמן,  מברכים על הצעד, אמנם לא התערבנו בהחלטתו של הרב 
זאת,  עם  שלנו.  המצביעים  לציבור  וטובה  נכונה  החלטה  זו  אבל 
אלא  הטייטל,  לשם  רק  אינה  'דגל'  מטעם  שר  סגן  במינוי  המטרה 
בלאו  והשיכון  ומאחר  הרלוונטי,  במשרד  תועלת  להביא  כדי  גם 
אנחנו  איתנו,  מלא  פעולה  ובשיתוף  חרדי  שר  של  בידיו  יהיה  הכי 
מעדיפים שסגן השר לעתיד הרב מקלב יכהן במשרד אחר ויביא ערך 

מוסף, כמו שהוא יודע".
משרד  באיזה  ההחלטה  נפלה  טרם  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון 
למשרדים  מוגבלת  הבחירה  מלכתחילה  כי  לציין  חשוב  לבחור. 
המיועד,  השר  זהות  גם  השיקולים  כשברשימת  הימין,  גוש  שבידי 
טווח  לסגניהם  המאפשרים  יותר,  'נוחים'  שרים  שיש  הבנה  מתוך 
פעילות רחב וסמכויות של ממש, ויש שרים ריכוזיים שנוהגים לייבש 
ויש  מאחר  בחשבון,  נלקח  הפקידותי  ההיבט  גם  כך  הסגנים.  את 
משרדים בהם הדרג הפוליטי כמעט ואינו יכול לפעול והוא מסונדל 

על כל צעד ושעל, לעומת אחרים בהם הפקידות מסבירה פנים.
היבט נוסף מתייחס למשרד עצמו, בחלק מהמשרדים יש נושאים 
לצורך  כה.  עד  שהוזנחו  החרדי  למגזר  רלוונטיות  עם  ושטחים 
המדע  בוועדת  מקלב  ח"כ  של  פעילותו  את  לבחון  די  המחשה, 
בקדנציה האחרונה, במקום שהיה נראה כבלתי מועיל לציבור החרדי 
כלל, והפך במהלך הקדנציה לאבן שואבת של פעילות ענפה, כולל 
הקלת הביורוקרטיה הממשלתית, טיפול בסוגיות רבות שעמדו על 

וכל הכבוד לשר

אבי גרינצייג / על סדר היום

חזית ישירה עם היועמ"ש, מ"מ פרקליט המדינה 
דן אלדד | צילום: דוברות בתי המשפט

ליצמן: "לקחנו את 
הבריאות כשזה היה 
החצר האחורית של 

משרדי הממשלה, 
אף אחד לא רצה 

לראות את זה... היום 
זה בראש סדר היום 

הציבורי ואני זוקף את 
זה לזכותנו. אחרי 3 

קדנציות מדברים על 
קדנציה רביעית, אין 
דבר כזה בהיסטוריה 

של מדינת ישראל, 
השאלה הייתה צריכה 

להיות למה נשארת 
ולא למה אתה 

הולך..."
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סדר היום ועוד.
אך מלבד השיקול התועלתי בבחירת המשרד, מציינים ב'דגל' 
שני יתרונות מובהקים לעצם נטילת תפקיד סגן השר לכשעצמו. 
לשולחיו,  להועיל  שר  סגן  של  ביכולתו  הוא  הראשון  היתרון 
ליחס  זוכה  ולפקידים  שונות  לרשויות  פניה  הדברים  מטבע 
מועדף כאשר החתום על המכתב הוא סגן שר ולא ח"כ בעלמא. 
הנורבגי'  'החוק  לקיום  התלות  שחרור  הוא  השני  היתרון 
לא  ש'אגודה'  חלילה  שחושד  מי  שיש  ולא  ישראל,  באגודת 
תעמוד בהסכם ולא תבצע את חלקה לטובת מזכ"ל 'דגל' יצחק 
פינדרוס, אלא שבסוגיה רגישה שכזו "אין סומכין על הנס", מה 
בפורמט  יועבר  הנורבגי  החוק  אם  חוקתית  בעיה  שתיתכן  גם 
השר  סגן  או  השר  )לפיו  הקואליציוני  להסכם  בהתאם   - מדלג 
המתפטר יכניס את בן סיעתו ברשימה ולא את הבא בתור(, כפי 
שהרחבנו כאן בשבוע שעבר. כך או כך, לעת עתה הנורבגי נדחה 

והופרד מחוק הממשלה המקורי.

פרוש מן הציבור
עסיסי,  פנימי  עימות  בלי  אפשר  אי  האידיליה,  כל  רקע  ועל 
שתחילתו בחמישי האחרון, עת פנה סגן שר החינוך מאיר פרוש 
לאיש המו"מ של הליכוד, השר יריב לוין, והעביר לו באופן אישי 

מכתב נזעם במקצת בסוגיית הגיוס, ובו טענות חריפות.
שעוסק  הקואליציוני  בהסכם  שהסעיף  פרוש  טוען  במכתבו 
בג"ץ  במבחן  להיכשל  דינו  ואחת  ניוז'  'פייק  הוא  הגיוס  בחוק 
ואף ספק אם יועלה על ידי היועמ"ש לישיבת הממשלה. פרוש 
מציין כי בלי מכסות ובלי פסקת התגברות אין טעם בחקיקה, וכי 
היה  לפסקת התגברות,  אלו שמתנגדים  הם  לבן  אף שכחול  על 
מצופה מנציגי הליכוד לעדכן ולהתייעץ בנושא עם ח"כי יהדות 
התורה, לפני חיתום. את המכתב סיים פרוש בנימה מעט חריפה, 
בדרישה לתיקון הסוגיה ובאמירה כי כרגע זו הונאה שנעשתה על 

חשבונה של אגודת ישראל.
רתח  השוטפת,  בהתנהלות  רגשות  להחצין  נוהג  שלא  לוין, 
המו"מ  כל  את  מקפיא  הוא  כי  המפלגה  לנציגי  והודיע  מזעם 
על איוש התיקים עד למכתב הבהרה משאר חברי הסיעה. לפי 
בכירים במפלגה, לוין הטיח בהם דברים קשים וטען כי בליכוד 
רוצים את פסקת ההתגברות לא פחות מאשר יהדות התורה, וכי 

כל דרישות ה'מועצת' נענו בחקיקה שהוסכמה.

בשנה  נמוכה  אש  על  שנשמרו  הפנימיים  העימותים  רקע  על 
האחרונה, ובצירוף זעם הח"כים על המכתב שלא תואם איתם, 
יצאה בתחילת השבוע הבהרה בחתימת ששת הח"כים הנותרים 
פרוש  מאיר  הרב  ח"כ  של  "מכתבו  ולפיה:  התורה,  יהדות  של 
שהופנה אל כבודו נשלח ללא התייעצות עימנו ושלא על דעתנו 
מתוכנו  ולא  המכתב  מאופי  המכתב".  מאופי  מסתייגים  ואנו 
יודגש,  אך  זאת  לומר  "מיותר  ממשיכים:  הח"כים  שכן  דייקא, 
בכל מקרה, כל הסכם וכל סעיף בו, יובאו לאישורם של רבותינו 

מועצות גדולי התורה שליט"א".
לעת עתה, נדמה כי השר לוין התרצה, ומה יעלה בגורל חוק 

הגיוס? ימים יגידו.

הידד לאלדד
שביעי של פסח אמנם חלף זה מכבר, אבל דווקא השבוע היה 
הוא  הלא  שירה,  ואמר  בים  טובעים  ידיו  מעשי  את  שראה  מי 
שר המשפטים אמיר אוחנה, שצפוי להיפרד מכס המיניסטר עם 

השבעת הממשלה.
כשאוחנה מינה את דן אלדד כמ"מ פרקליט המדינה, הוא לא 
 - עבר  תיקי  על  להשפעתו  באשר  דרמטיות  תקוות  תלה  באמת 
כמו כתב האישום שהוגש נגד נתניהו. המטרה הראשונה הייתה 
את  לשרטט  הייתה  השנייה  המטרה  מנדלבליט,  את  להרגיז 
גבולות הגזרה המיטשטשים בין המערכת הפקידותית-משפטית 
למערכת הפוליטית, והמטרה השלישית, עליה אוחנה בקושי העז 

לחלום – כוללת ניקוי אורוות בפרקליטות.
מיום ליום אלדד מתגלה כבחירה אידיאלית, כך למשל בסוף 
המערכת  בתוך  בכל  כל  מלחמת  חולל  עת  האחרון,  השבוע 

ומריטת נוצות הדדית, ממנה למנדלבליט יש רק מה להפסיד.
שנחתם  הקואליציוני  בהסכם  לא,  איך  הסיפור,  של  ראשיתו 
השלכה  בעל  סעיף  לו  התחבא  השיטין  בין  השבוע.  בתחילת 
לאחר  הראשונה  השנה  חצי  כי  הקובע  3ג  סעיף  משמעותית, 
יבוצעו  לא  ובמהלכה  חירום'  'תקופת  תוגדר  הממשלה  הקמת 
הפך  הזמני  חופשי,  בתרגום  הציבורי.  בשירות  בכירים  מינויים 
המדינה,  כפרקליט  לשנה  קרוב  להשלים  עשוי  ואלדד  לקבוע, 

בכפוף לאישורי הארכת כהונה משר המשפטים.
של  הראשונה  המינוי  תקופת  מסתיימת  אלו  בימים  במקביל, 
אלדד. מנדלבליט, שקצה נפשו בפרקליט מדינה שאינו בן ביתו 

ולא קוראים לו מומי למברגר, מיהר לשגר מכתב בוטה במיוחד 
מתאים  איננו  שהוא  המקורית  "עמדתי  המדינה,  שירות  לנציב 
למלא תפקיד רק התחזקה לנוכח התנהלותו", מאשים היועמ"ש, 
עסק  בהם  וארגוניים  מקצועיים  נושאים  ממני  הסתיר  "אלדד 
ופגישות שקיים עם שר המשפטים, וזאת על אף שהנחיתי אותו 
למסור לי עדכון מלא על נושאים אלה... למרות הנחיה זו, מסר 
נכונים,  לא  אף  ולעיתים  חלקיים,  דיווחים  אלדד  הדין  עורך  לי 

כאשר נשאל מפורשות על נושאים שנדונו ביניהם".
אלדד לא נשאר חייב, "אמון הציבור במערכת המשפט חשוב 
בהמשך  מצומצמת.  זה  בשלב  תגובתי  כן,  על  האישי.  מכבודי 
נכתבה  היא  אם  גם  ככל שתהיה,  חסרת שחר  טענה,  לכל  אגיב 
ועוקץ,  מקדים  הוא  לממשלה",  המשפטי  היועץ  ידי  על  לצערי 
ללשכתי  הגיעה  החג  "לפני  חזיתית.  במתקפה  שיפתח  לפני 
כדי  מנדלבליט.  אביחי  של  בעניינו  העוסקת  מעיתונאי,  פנייה 
שאוכל להשיב לפנייה ביקשתי לבחון את החומר הקיים מהעבר 
לכאורה  עלתה  מהחומר  המדינה.  פרקליט  בלשכת  זה  בנושא 
מנדלבליט.  של  בעניינו  לטיפול  הנוגע  בכל  מדאיגה  תמונה 
בימים האחרונים עדכנתי את הגורמים הרלוונטיים בדבר כוונתי 

להעמיק חקר בנושא בטרם אשיב לפנייה".
אומר ועושה, ביום ראשון פנה מ"מ הפרקליט למבקר המדינה 
במכתב שתוכנו לא נחשף לאחר שהוגדר 'רגיש', ובו ככל הנראה 
באשר  מנדלבליט  של  בעניינו  התיק  סגירת  על  קשות  שאלות 
למעורבותו בפרשת הרפז המפורסמת, אז כיהן היועמ"ש חבוש 
הכיפה כפרקליט צבאי ראשי ונטען כלפיו ששיתף את הרמטכ"ל 

דאז, גבי אשכנזי, בפרטי החקירה נגדו ונגד אנשיו.
במחנה מנדלבליט לא שקטו על השמרים, ובמהלך סוף השבוע 
התפרסמו שתי 'עצומות' תמיכה ביועמ"ש, האחת בחתימת רוב 
מהמגזר  דין  עורכי  קבוצת  ביוזמת  והשנייה  הפרקליטות  בכירי 
הפרטי, כאשר היוזם, עו"ד נדב ויסמן, מוכר לציבור מאז גויס על 
ידי יורשו וממשיכו של מנדלבליט בפרקליטות הצבאית – שרון 

אפק – לנהל את התביעה במשפטו של החייל אלאור אזריה.
מלבד החקירה נגד מנדלבליט, בסביבתו של אלדד כבר מסמנים 
את היעד הבא – המשנה לפרקליט המדינה, עו"ד ליאת בן ארי, 
מראשי המורדות בסמכותו של מ"מ הפרקליט ומי שמובילה את 
התביעה בתיקי נתניהו. בעוד כחודש תסיים בן ארי תקופת ניסיון 
של חצי שנה בתפקיד ובסיומה ניתן לטעון כי היא זקוקה לבדיקת 

התאמה ולשלוח אותה למסלול מייסר. צפו פגיעה.

 כמעט עשור במשרד הבריאות, ליצמן בדרך ליעד החדש | צילום: דוברות הכנסת

במכתבו טוען פרוש שהסעיף 
בהסכם הקואליציוני שעוסק 
בחוק הגיוס הוא 'פייק ניוז' 
ואחת דינו להיכשל במבחן 
בג"ץ ואף ספק אם יועלה 
על ידי היועמ"ש לישיבת 
הממשלה. פרוש מציין כי בלי 
מכסות ובלי פסקת התגברות 
אין טעם בחקיקה, וכי על אף 
שכחול לבן הם אלו שמתנגדים 
לפסקת התגברות, היה 
מצופה מנציגי הליכוד לעדכן 
ולהתייעץ בנושא עם ח"כי 
יהדות התורה, לפני חיתום. 
את המכתב סיים פרוש בנימה 
מעט חריפה, בדרישה לתיקון 
הסוגיה ובאמירה כי כרגע זו 
הונאה שנעשתה על חשבונה 
של אגודת ישראל
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חרדים לתפארת

גדולי ישראל התנגדו לרעיון הציוני, מפני שביסודו עומדת השאיפה להוציא את הגה הספינה היהודית מידי אנשי התורה ולהעבירו לידי הנהגה מדינית 
חילונית. חל טשטוש בקו הדק שבין מעורבות החרדים בהנהגת המדינה ובתרומתנו לחברה, להזדהות עם הרעיון הציוני שמבקש לשלול את תורת 

השם והמסורת היהודית

סערה ב האחרונים  ימים 
ההודעה  סביב  הארץ  וגעשה 
בנפאל,  חב"ד  שליחת  של 
ליפשיץ, על ביטול  הגב' חני 
הדלקת  בטקס  השתתפותה 
המשואות, לאחר שבית הדין 
להדיר  לה  הורה  בישראל  החסידות  של  הגבוה 

את רגליה מהאירוע.
חב"ד  חסידי  על  נשפכו  בוז  של  קיתונות 
שעד  מי  בידי  כלפיהם  הופנו  קשות  והאשמות 
לא מכבר קילסו אותם וגמרו עליהם את ההלל. 
לפי  להתיישר  לסרב  שהעזו  על  התעורר  הכעס 
וביקשו  המדינה  תרבות  של  הנוקשים  הכללים 

שלא לקחת חלק במופע הכפירה השנתי.
ראשון'  ב'מקור  קראוס  יאיר  טען  למשל,  כך 
כי "ביטול השתתפותה של השליחה בטקסי יום 
העצמאות הוא תזכורת לכך שחב"ד היא תנועה 
מלאת זכויות אבל הם לא יכלו לסבול שנציגתם 
תעמוד בשיאו של טקס לכבוד המדינה שהם כה 

מתנגדים לה".
ההחלטה המתבקשת של רבני חב"ד, הזכירה 
המיינסטרים  של  הגזרה  גבולות  את  לכולנו 
אל  ליחסנו  הנוגע  בכל  החרדית,  ביהדות 
השנים  עם  לצערנו,  והציונות.  ישראל  מדינת 
החרדים  מעורבות  שבין  הדק  בקו  טשטוש  חל 
להזדהות  לחברה,  ובתרומתנו  המדינה  בהנהגת 
תורת  את  לשלול  שמבקש  הציוני  הרעיון  עם 

השם והמסורת היהודית.
זוהי אפוא הזדמנות מצוינת להבהיר לחברה 
מחלקי  בחב״ד  שרואים  אנשים  כי  הישראלית 
כאלו  או  בעולם,  כשר  אוכל  ובשלני  סופגניות 
מסתכם  חרדי  מתנדב  של  תפקידו  שמבחינתם 
לחב״דניקים,  תתרגלו:  צרה,  בשעת  בעזרה 
בדיוק כמו לחרדי שהחזיר לך את הדופק, יש גם 

עקרונות. מחובתם לעמוד עליהם.
כדי  ההיסטוריה  בדפי  להעמיק  צריך  לא 
לגלות עד כמה פועלים בני הציבור החרדי בכלל 
ואזרחיה  המדינה  עבור  בפרט,  חב"ד  וחסידי 
את  מלהכיל  היריעה  תקצר  רבים.  במישורים 
חובשי  העניקו  שבהם  הרבים  הצמתים  רשימת 
כיפה שחורה מחלבם ודמם למען המדינה, שלא 

פעם ירקה בפניהם.
די אם נזכיר את ארגוני ההצלה והחסד הרבים 
שקמו מתוך הציבור שלנו, בהם מתנדבים אלפי 
חרדים שמפקירים את חייהם למען הזולת. ומי 
נפשם  את  שמוסרים  חב"ד  שלוחי  על  מדבר 
בנקודות נידחות על פני הגלובוס למען כל יהודי 
לכל  היחידה  ככתובת  ומשמשים  הוא  באשר 

מטייל ישראלי.
נפרד עם ישראל בכאב עצום מהרב  זה עתה 
ישעיהו הבר זכרונו לברכה, קרבן מגפת הקורונה 
חרדי  ליהודי  ומופת  סמל  שהיה  הארורה, 
וחרף  אדם  חיי  הצלת  למען  חייו  את  שהקדיש 
והפרקליטות  המשטרה  בידי  שנרדף  העובדה 
בחקירות סרק ומעצרי שווא, לא הרפה והמשיך 

להציל אנשים ממוות.
מרן  כ"ק  של  העצומה  דאגתו  מפורסמת 
למדינה,  זצוק"ל  מליובאוויטש  האדמו"ר 
אין-ספור  ולשגשוגה.  לכלכלתה  לביטחונה, 

הקדיש  ומפגשים,  הרצאות  הוראות,  מכתבים, 
וכוחות  וביטחונה,  המדינה  חיזוק  למען  הרבי 
נפש רבים השקיע בביצור יהדותה של המדינה 

ושמירת גבולותיה.
בטקס  ההשתתפות  ביטול  שכביכול  הטענה 
היא  למדינה  חב"ד  לשנאת  ביטוי  מהווה 
מגוחכת ופשוט אינה עומדת במבחן המציאות. 
מותר לאדם חרדי לחשוב אחרת מרעהו החילוני 
ועדיין לשתף עמו פעולה בכדי לשפר את חיינו 

על חלקת האדמה אותה אנו חולקים. 
מתנדב  שבו  בתרחיש  ייפלו  לא  השמים 
בארגון הצלה יגיש עזרה ראשונה לחובש כיפה 
והתהום  ביניהם  העמדות  פערי  למרות  סרוגה, 
הקשר  על  תעיב  לא  עולמם  בהשקפת  שפעורה 

ההדדי בחיי היום-יום.
נמנעה  ומעולם  מאז  עסקינן:  בחב"ד  ואם 
חסידות חב"ד מלהזדהות עם כל סמל, ארגון או 
אנשי החסידות  אם  גם  נטו.  יהודי  רעיון שאינו 
דרך  עם  הסכימו  או  כלשהו  ברעיון  תמכו 

מסוימת, הם לא היו מזוהים עם סממנים זרים.
זהותם היהודית של שלוחי חב"ד, בלי תיוגים 
לפעול  היתר,  בין  לשלוחים  מאפשרת  נוספים, 
לרווחתם של יהודים בכל מקום בעולם כמעט, 
השלטונות  בוחנים  בהן  אויב,  מדינות  כולל 

בשבע עיניים קשרים עם הציונות.
זאת ועוד, כל זאטוט יודע כי חב"ד היו מאז 
ומעולם ברורים מאוד ביחסם לציונות ולמדינה. 
ההשקפה החרדית ובייחוד זו של חסידות חב"ד, 
עושה אבחנה וגורסת כי היחס כלפי יהודי אחר 
או  ראשו  על  שמונחת  הכיפה  לפי  נמדד  אינו 
אין  כין  יודע  חב"ד  חסיד  בדעותיו.  בהתחשב 
זאת,  עם  ישראל.  באהבת  זרים  שיקולים  לערב 
חייבת  ישראל  עם  של  הקולקטיבית  ההגדרה 

להתבסס על תורה ומצוות בלבד.
בחב"ד  הפרידו  שמלכתחילה  לכך  העילה  זו 
בין יחסם הנדיר לכל יהודי ליחס השלילי כלפי 
הרעיון הציוני המקורי. בעוד שיהודי-ציוני יזכה 
ליחס מקרב ולבבי, הרעיון הציוני נדחה על הסף 
בזה  שראו  לדורותיהם,  החסידות  מנהיגי  בידי 

סתירה לדרך היהדות.
ישראל,  שאר גדולי  כמו  חב"ד,  אדמו"רי 
עומדת  שביסודו  מפני  הציוני,  לרעיון  התנגדו 
היהודית  הספינה  הגה  את  להוציא  השאיפה 
מידי אנשי התורה ולהעבירו לידי הנהגה מדינית 

חילונית.
אם במשך שלושת אלפים שנה היתה ההנהגה 
והתורה  התורנית,  הסמכות  בידי  היהודית 
היהודי,  העם  של  קיומו  בסיס  את  שיצרה  היא 
זאת  לשנות  ביקשה  הציונית  האידיאולוגיה 
ולהפוך את העם היהודי מעם התורה - לעם ככל 
את  לכונן   - המסורתי  היהודי  ובמקום  העמים, 

'היהודי החדש'. 
דוגמה  הוא  הרשמי  העצמאות  יום  טקס 
דעת  בר  כל  הזאת.  החיכוך  לנקודת  מובהקת 
את  משתיתה  היתה  ישראל  מדינת  שאילו  מבין 
נראה טקס  היה  כך  עצמה על אדני התורה, לא 
הדלקת המשואות. פס הקול של הטקס לא היה 
לא  שמן  פך  לנו,  קרה  לא  "נס  המזעזע  השיר 

מצאנו", עפ"ל.

למרבה המזל, החיכוך מול המרכיב החילוני 
היום- בחיי  קיים  אינו  כמעט  הציוני  שברעיון 

יכולים  החרדים  משכך,  כאזרחים.  שלנו  יום 
להיות שותפים נאמנים ליישוב הארץ, לכלכלה, 
החברה  אתגרי  וליתר  לעלייה  לביטחון, 

הישראלית.
הוויכוח בין ההשקפה החרדית לציונות מופיע 
בדיוק באירוע כמו זה, שממנו נדרשה השליחה 
לידי  בא  זה  שבטקס  משום  רגליה,  את  להדיר 
ביטוי הפער בין שאיפתם של יהודים המאמינים 
במרכזיותה של התורה בחיי העם היהודי לראות 
שהוא  כפי  ולא  לחלוטין,  אחר  אופי  בעל  טקס 
כיום לצערנו - טקס חילוני מובהק, ובחלקו בעל 

מאפיינים של "כוחי ועוצם ידי".
חסידות חב"ד, כמו רובו של הציבור החרדי, 
של  לאג'נדה  בנושא  תפיסתה  את  הופכת  אינה 
מלחמה נגד האופי החילוני של טקס המשואות, 
זה  לטקס  שותפה  להיות  מחב"ד  הציפייה  אך 

היא מוגזמת.

הסוד של היס"מניק
אינה  ארוכות  שנים  כבר  ישראל  מדינת 
בימים  כך  ואם  החרדי.  לאזרח  פנים  מסבירת 
הקורונה  בזמן שבו מתפשטת מגפת  כתיקונים, 

בישראל, היא הפכה למסוכנת עבורנו.
ככל שנחשוב על זה, נגלה כי מפגש של בעל 
פחות  לא  הוא  בישראל  עם שוטר  חרדית  חזות 
אלימות  שאירועי  רבות  שנים  כבר  מסכנה. 
שבשגרה,  דבר  הם  חרדיים  באזורים  שוטרים 
שהתופעה  נראה  הימים,  שנוקפים  ככל  אולם 

צוברת תאוצה שלילית. 
זיסל  זו  היתה  משבועיים,  פחות  לפני  רק 
מרגליות, ילדה קטנה שפסעה לתומה ברחובות 
עם  הביתה  לחזור  נאלצה  אשר  שערים,  מאה 
"חש  ששוטר  לאחר  זאת  בפניה,  קשות  כוויות 
שטח  לעבר  הלם  רימון  והשליך  חיים"  בסכנת 
ריק מאדם. הילדה שעמדה בקרבת מקום ספגה 

פגיעה, ורק בנס ניצלה מעיוורון.
קודם לכן, בליל שבת, חזר ר' דב פרנקל, עורך 
דין במקצועו וחסיד 'תולדות אהרון', מבית אביו 

שזקוק לרחמי שמים, אחרי שקיים מצות כיבוד 
אב וסעד אותו.

ניגש אליו שוטר  בלי שום התראה מוקדמת, 
משמר הגבול שהבחין בו, השליך אותו בעוצמה 
על הקרקע, וחבריו השוטרים שסביבו המשיכו 
ללכת תוך שהם רומסים את ר' דב, כאילו כלום 

לא קרה.
המשותף לשתי התקריות החמורות הללו, הוא 
שהן היו מצולמות, למרבה המזל של הקורבנות. 
מצלמות האבטחה הנציחו את הרגעים הנוראיים 
בסרטונים  מאוד.  אפלות  תקופות  שמזכירים 
ומתגלים  במערומיהם  נחשפים  השוטרים  אלו 
בקלונם. זיסל ור' דב אינם לבד. זה יכול לקרות 

לכל אחד מאיתנו.
כאלה של שוטרים  תקיפות  כמה  לדמיין  נסו 
אכזרים, שונאי חרדים, התרחשו במרוצת השנים 
פעמים  כמה  בנפשכם  שוו  טופלו.  לא  ומעולם 
הואשמו חרדים שנפלו קרבן לידי שוטרים ערלי 
שוטרים",  "תקיפת  של  המגוחך  באישום  לב 
לא  על  קשות  מהלומות  ספגו  שבעצמם  אחרי 

עוול בכפם.
שתפקידה  זו  שוטרים,  לחקירות  המחלקה 
לטפל ביד קשה בעבריינים לובשי מדים, סוגרת 
באלימות  שעוסקים  תיקים  פעם  אחר  פעם 
במו  ומזמינה  לציבור"  עניין  "מחוסר  שוטרים 

ידיה את התקיפה הבאה.
תורה  שומר  שאינו  עיתונאי  הוא  תמרי  לירן 
בטובתו  שלא  שבת  בערב  נקלע  אשר  ומצוות, 
את  להסביר  כדי  בו  שיש  מכונן,  לאירוע 
ההתעמרות של עבריינים במדי משטרה בחובשי 

כיפה. 
כך מתאר תמרי את החוויה שהבהירה לו מה 
החרדיים:  בריכוזים  החוק  אוכפי  של  המניעים 
לוחמי  ולידי  שטראוס  ברחוב  ספסל  על  "יושב 
שערים.  מאה  בשוק  מפעילות  שיצאו  יס״מ 
איזה  לחבריו:  אומר  השוטרים  אחד  פתאום 
כיף לפרוק עליהם עצבים שאתה יודע שהם לא 

יכולים להחזיר לך".
המילים מדברות בעד עצמן, ולתפארת מדינת 

ישראל.
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מילה  שום  אין  רחמנות.  פשוט  רחמנות. 
כלפי  התחושה  את  להגדיר  שיכולה  אחרת 
הוא  בו  מהרגע  גנץ.  בני  לבן'  'כחול  יו"ר 
החליט לפתוח את הפה, רגע שהגיע הרבה 
אחרי שנכנס למדמנה הפוליטית, הוא ספג 
היתה  השפלה  כל  השפלה.  אחר  השפלה 
מאי  נבעה  השפלה  כל  מקודמתה,  גדולה 
יכולותיו  של  ההפנמה  ומאי  הלקח  למידת 

האמיתיות.
עיקר  השלישי  הבחירות  לסבב  עד  אם 
מגמגומים  כתוצאה  אירעו  המבוכות 
ומטעויות מביכות במהלך נאומים וראיונות, 
מאז הסבב השלישי זה כבר עבר למבוכות 
שנבעו מהיכולות הפוליטיות הנמוכות שלו. 
את מסכת הכישלונות שלו החל גנץ בחוסר 
מבית.  שותפיו  על  לשלוט  שלו  היכולת 
האיש  את  בו  ראו  ויעלון  אשכנזי  לפיד, 
הבאר,  לשפת  עד  אותם  להביא  שאמור 
אפשרות  ועם  לבד  ישתו  כבר  הם  לשתות 

לזרוק אותו פנימה ולהמשיך הלאה.
אחד  וכל  דעות  מגוון  יש  לבן  "בכחול 
יכול לומר את דעתו, אבל את ההחלטות אני 
הזדמנויות  במספר  גנץ  בני  יאמר  מקבל", 
כאשר  התחתונה,  בשורה  אופנים.  ובכמה 
מעין  הצהרה  להצהיר  צריך  מפלגה  ראש 
הדברים.  פני  הם  כך  שלא  להניח  סביר  זו, 
הצליח  לא  שגנץ  היתה  המציאות  ואכן, 
חברי  הסכמת  ללא  מהלך  שום  להוביל 
קיבל  גנץ  בה  הראשונה  הפעם  הקוקפיט. 
בה  הפעם  היתה  עצמוני,  באופן  החלטה 
בגבי  חמוש  וכשהוא  לבן'  'כחול  את  פירק 
אשכנזי צעדו השניים אל תוך ממשלתו של 
נתניהו, למרות התחייבויות חוזרות ונשנות 
שהוא לא ישב תחתיו עד לאחר סיום ההליך 
יסתיים  לא  וזה  ובמידה  בעניינו  המשפטי 

בכלא.
בניהול  גנץ  של  המובהק  ניסיונו  חוסר 
ערב  באותו  כבר  נתגלה  פוליטיים  מהלכים 
בו הודיע שהוא חובר לנתניהו. אם רק היה 
מגלה  היה  הוא  מההיסטוריה  מעט  לומד 
כשהכל  להיות  צריכה  שכזו  שהצהרה 
יודעים  הצדדים  וכשכל  וחתום  נעול  כבר 
לנשיא  צועדים  הם  שלמחרת  שבבוקר 
המדינה כדי לבשר על הקמת הממשלה. אם 
לבני  ציפי  מופז,  שאול  עם  מדבר  היה  רק 
עצות  מהם  מקבל  היה  הוא  הרצוג  ובוז'י 
אותה  ההתבזות  את  ממנו  מונעות  שהיו 
איפשר  למעשה  הוא  כך,  נהג  משלא  עבר. 
לנתניהו למרוח אותו בזפת ובנוצות ולגלגל 
אותו בעפר כל הדרך אל הקואליציה כשהוא 

חבוט מכל הכיוונים, וזו רק טעות אחת.
את מצעד הטעויות החל גנץ בזה שהוא 
ויתר לעצמו ולא למד את נתניהו. כל בר בי 
רב יודע שנתניהו מתעניין רק בנתניהו, הא 
ותו לא. אם נתניהו מזמין לממשלת אחדות 
לדעת  חייב  היה  וגנץ  טובה  סיבה  לו  יש 
אותה. מאז הגשת כתב האישות בעניינו של 
ראש הממשלה, הבין הוא והבינה משפחתו 
ששעון החול הולך ואוזל וכי הוא חי על זמן 
הראשון  שלדיון  נשבעו  הנתניהוז  שאול. 
ולא  מבלפור  ביבי  יגיע  המשפט  בבית 

מהאופוזיציה, גם אם לשם כך צריך ללכת 
למערכת בחירות רביעית, חמישית ושישית. 
הפיספוס  על  גנץ,  פיספס  הזו  המצוקה  את 
הזה עלה נתניהו והרשה לעצמו לשחק איתו 

בלך ושוב.
אם יועצו לשעבר ישראל בכר היה עדיין 
שהיה  להניח  סביר  המצומצמת,  בסביבתו 
לו לערוך מחקר עומק שיתן תמונה  מייעץ 
נתניהו  של  הפוליטי  מצבו  לגבי  ברורה 
והסיבה לכך היא פשוטה, גם נתניהו עושה 
בדיוק את אותו הדבר ותוצאת המחקר תהיה 
המניע לפעולה שלו. מחקר שכזה היה חייב 
האחת,  עיקריות.  נקודות  שתי  על  לעמוד 
מידת שביעות רצון מההתנהלות של נתניהו 
הביטחון  מידת  השניה,  הקורונה.  במשבר 
נתניהו  של  ביכולת  ישראל  לאזרחי  שיש 
הנקודות  בשתי  אם  הכלכלה.  את  לשקם 
תמיכה  לאחוזי  זוכה  היה  נתניהו  הללו 
היה  לא  הוא  משמעותי,  באופן  גבוהים 
לאחר  ולפרוש  לאחדות  ללכת  צורך  רואה 
שנה וחצי אלא היה מעדיף ללכת לבחירות 
ולקבל את ראשות הממשלה לארבע שנים. 
מטרידה המחשבה שרמטכ"ל לשעבר שכח 

את המושג 'דע את האויב'.
טעות נוספת עליה לא ויתר בני גנץ היתה 
מספר התיקים אותו דרש בתמורה לבגידה 
מספר  השוואת  ובשותפיו.  בבוחריו  שלו 
לחזירות  נחשבת  הליכוד  של  לזו  השרים 
אבל יותר מכך לטיפשות כפולה. כשנתניהו 
בחלק  או  מפלגתו  בחברי  לבגוד  ייאלץ 
אורך  מחיר.  לזה  יהיה  הימין,  גוש  מחברי 
ובראשונה  בראש  טמון  ממשלה  של  חייה 
בשקט התעשייתי שקיים בה, במקרה דנן זה 
לא יקרה, חיות פצועות לא נוטות לרגיעה. 
הדעת  את  גנץ  נתן  לא  עליה  נוספת  נקודה 
יחזור  הוא  אם  גם  הציבורית.  הנראות  היא 
"ממשלת  המושגים  על  פעם  אחר  פעם 
לו  יזכרו  תמיד  המדינה",  ו"טובת  חירום" 
אחת  את  להקים  כדי  בבוחריו  בגד  שהוא 
כאן  שהיו  והיקרות  המנופחות  הממשלות 

תוך שהוא ממנה את מרבית חברי מפלגתו 
נמצא  הישראלי  שהמשק  בזמן  בו  לשרים 
וכשרבים  שלו  השפל  מתקופות  באחת 
מאזרחי ישראל נמצאים בחל"ת ועדיין אין 

אור בקצה המנהרה.
"הדבר היחיד שמעניין את נתניהו בנקודת 
זה להעביר תקציב קשה, בשביל  הזמן הזו 
אחריי  מכן  ולאחר  גנץ  את  צריך  הוא  זה 
המבול", אומר לי בכיר במערכת הפוליטית 
שהוא  להתפלל  חייב  "גנץ  מוסיף:  ואף 
יגיע לנקודת הזמן בה הוא אמור להתמנות 
ערבויות  לו  יש  אז  כי  הממשלה  לראשות 
מהפכה  כל  דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  מצד 
לו  תגרום  הזו  הזמן  לנקודת  קודם  שתקרה 

לראות את הבית בבלפור רק בתמונות".

ימין חלש
החוליה  את  יש  פוליטית  דרמה  בכל 
החלשה, איכשהו תמיד מפלגת 'ימינה' היא 
זו שזוכה בתפקיד. לאחר מערכת הבחירות 
'הבית  שמפלגת  נראה  היה   2013 בשנת 
השניה בחשיבותה  תהיה המפלגה  היהודי' 
ההצלחה  לאור  ובפרט  נתניהו  בממשלת 
שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  הובילו  אליה 
לחיים  נכנסו  לכן  קודם  שרק תקופה קצרה 
לחוד,  ומציאות  לחוד  תקוות  הפוליטיים. 
התהלכו  הדתית  הצינות  שנציגי  בזמן  ובו 
להתבטא  לעצמם  והרשו  מורם  ראש  עם 
אחרות  תכניות  היו  לנתניהו  שרצו,  כפי 
אנשי  על  נמנו  ובנט  שקד  הצמד  לגמרי. 
האחרון  והדבר  טוב  לא  שסיימו  לשכתו 
שרצו בסביבת נתניהו זה שהם יהיו בעמדות 
נושבת  לאן  מאוד  בנט שקלט מהר  מפתח. 
יאיר לפיד שגם  הרוח כרת ברית אחים עם 
והחל  הפוליטית  במערכת  חדש  היה  הוא 
שערה  לנתניהו  השניים  מרטו  רגע  מאותו 
וצירף  אני,  רוצה  שאמר  עד  שערה  אחר 

אותם לממשלה בראשותו שהיתה מהקשות 
שידע הציבור החרדי.

היא  הנוכחי  בגלגולה  'ימינה'  מפלגת 
ושסועה  חלשה  פוליטית  פלטפורמה 
והצד  שונות  סיעות  ממספר  המורכבת 
באף  מעוניין  לא  שנתניהו  שבהן  השווה 
אחת מהן. הוא גם לא צריך. לזכותו של בנט 
אותו  הטעו  לא  הפוליטיים  שחושיו  ייאמר 
ויותר מפעם אחת הוא אמר הן בראיונות והן 
הגב  את  להפנות  הולך  שנתניהו  למקורביו 
הימין  מגוש  חלק  שהיתה  הדתית  לציונות 

וששמרה על נתניהו לכל אורך הדרך.
בין  וכשהמגעים  שעבר  בשבוע  כבר 
נתניהו לגנץ החלו שוב להתחמם, במפלגת 
'ימינה' הוציאו הודעה לתקשורת המדגישה 
מהמו"מ  מהדרתם  רוחם  מורת  את 
ממשחק  חלק  לא  "אנחנו  הקואליציוני. 
שבוע  כבר  וגנץ.  נתניהו  של  הכיסאות 
שנתניהו מנהל את המו"מ לבד, בלי לשתף 
נתניהו  אם  האחרונה.  בשנה  שותפיו  את 
מכר את כל מה שחשוב לימין, אין לנו שום 
שמאל  בממשלת  תאנה  עלה  להיות  כוונה 
המשפטים,  תיק  את  שמוכרת  בראשותו 
חוק  את  מבטלת  הריבונות,  את  מחסלת 
בלתי  בניה  על  הענישה  להחמרת  קמיניץ 

חוקית ועוד".
או  בממשלה  ערכיה  את  תקדם  "ימינה 
בכנסת. ארץ ישראל, תיקון מערכת המשפט, 
חופשי,  שוק  המדינה,  של  היהודית  זהותה 
על  חתום  שיהיה  ומי  בשחיתות,  מלחמה 
הוסיפו בלשון  נתניהו",  הוא  פירוק הבלוק 
את  מחדדים  הם  למעשה  ובכך  ההודעה 
שניים  או  שמנדט  הימין  למצביעי  המסר 
נוספים לליכוד הם לא ערובה למימוש סדר 

יום ימני.
נכון לעת כתיבת השורות לא ברור כיצד 
תסתיים הסאגה הנוכחית, אך בליכוד בפרט 
שממתינים  מי  כבר  יש  בכלל  הימין  ובגוש 

ליום שאחרי נתניהו, והפרחים לבני גנץ. 

טעות לעולם עוזרת

גואל ועקנין

שרשרת של טעויות. נתניהו וגנץ חותמים על ההסכם הקואליציוני | צילום: דוברות הליכוד 
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 הרה"ג ראובן אלבז                    
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה
זכינו בסוף שבוע הקודם להתחיל 
זמן לימודים חדש וחודש חדש, אייר, 
שהוא ראשי תיבות א'ני ה' ר'ופאך, 
לפי שחודש זה מסוגל לישועות ורפואות, 
רפואת הנפש ורפואת הגוף. 
ישנם בני אדם שלדאבון לב חולים בגופם, 
כואב להם היד, הרגל או כל איבר אחר, וישנם 
שחולים בנפשם, ברוחם, ברוחניות שלהם, 
נשמתם חולה ובוכיה בכל העת ומבקשת 
ומחפשת שירפאו אותה, ובחודש אייר אפשר 
למצוא עבורה את הרפואה, וזאת מפני 
שבחודש זה נמצאים אנו בעיצומה של הצעדה 
הגדולה לקראת חג מתן תורה, לקראת קבלת 
התורה, שהיא המרפאה והרפואה לאדם, ִרְפאּות 
ְּתִהי ְלָׁשֶּרָך ְוִׁשּקּוי ְלַעְצמוֶֹתיָך )משלי ג, ח. וע"ע 
במסכת עירובין נד ע"א מה שדרשו רבותינו 
בזה(, לימוד התורה הקדושה וקיום הלכותיה 
והנהגותיה הם הרפואה האמיתית לאדם, 
וכשצועדים אנו לקראתה זוכים אנו לקבל 
רפואה שלימה לגוף ולנפש גם יחד.

⋅⋅⋅

ידועים ומפורסמים דברי רבותינו במסכת 
מכות )דף כד ע"א( בא חבקוק והעמידן על 
אחת, שנאמר ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתוֹ ִיְחֶיה )חבקוק 
ב, ד(. אמונת ה' ויחוד ה', אם יש לאדם את 
הידיעה וההבנה הזאת שה' יתברך נמצא איתו 
בכל רגע, יש לו את הכל, ואם אין לו את זה, 
אין לו כלום! 
ראש ישיבה מדופלם ומרצה בכיר בשפה 
העברית והאנגלית, טס לארה"ב כדי למסור 
הרצאה בעניין אמונה וביטחון בתרגום 
לאנגלית רהוטה, לאחר ההרצאה ניגש אליו 
אחד השומעים בהתלהבות רבה ואמר ששמח 
והתפעל מאוד מההרצאה ומתרגומה המלא 
לאנגלית, אך מילה אחת הוא לא הבין מחמת 
שהרב לא תרגמה, והיא – "הקדוש ברוך הוא". 
חשב הרב בליבו ואמר, אם את המילה הזאת 
לא הבין, סימן שלא הבין כלום! כל עיקר 
ותכלית השיחה הייתה הקדוש ברוך הוא! 
אמונה וביטחון בו יתברך והרגשה מוחשית 
שאנו נמצאים עמו תמיד, ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד 
)תהילים טז, ח(. 
בעבר, כשעידן הטכנולוגיה עדיין לא 
התפתח, היה חסר לבני אדם המון דברים 

שהיום יש לנו, אך דבר אחד היה להם – 
הקב"ה, כל הזמן נשמע על שפתיהם משפטי 
אמונה וביטחון, "בעזרת ה', יעזור ה', ישועת 
ה' כערף עין, בשם ה' נעשה ונצליח", וכתוצאה 
מכך הם הרגישו שיש להם את הכל, כיון שה' 
יתברך היה איתם. אך בימינו ישנם הרבה 
אנשים שמבינים הכל ויש להם את הכל, 
אך דבר אחד חסר להם – הקב"ה, ולכן הם 
מרגישים תחושת אכזבה וריקנות כאילו אין 
להם כלום. 
חסר לנו את האמונה הפשוטה שהייתה בכל 
יהודי מהעבר, וכפי שאמר אחד המשגיחים 
לתלמידיו לאחר מספר שבועות שהתחילו את 
זמן הלימודים החדש, "ברוך ה' אנו מתקדמים 
היטב בלימוד, בעיון ובבקיאות, יש לנו הספקים 
ואנו מצליחים ללמוד בעמקות, ולמסור שיחות 
נפלאות בענייני מוסר ומידות וקיום המצוות, 
אך דבר אחד חסר לנו – הפשטות הבהירה שיש 
בורא לעולם! הּוא ּבוֵֹרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים, 
ְוהּוא ְלַבּדו ָעָׂשה ְועוֶֹׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים 
)אחד מי"ג עיקרים(, וזה הכל, בא חבקוק 
והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה! בזה 
טמון כל מדרגת והצלחת האדם!".

⋅⋅⋅
כמורא בשר ודם 
הגמרא מספרת )ברכות כח ע"ב( כשחלה 
רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו 
לו: רבינו, ברכנו! אמר להם: יהי רצון שתהא 
מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו 
תלמידיו: עד כאן? - אמר להם: ולואי! תדעו, 
כשאדם עובר עבירה אומר: שלא יראני אדם. 
אם יהיה לאדם מורא מה' כמו שיש לו מורא 
מבשר ודם, שלא יראו אותו אנשים, ודאי שהוא 
יזכור לשמור ולהישמר בתורה ובמצוות. 
ותואמים הדברים עם דברי רבינו הקדוש, רבי 
יהודה הנשיא בפרקי אבות )פ"ב מ"א(, הסתכל 
בשלשה דברים ואין אתה בא לידי עבירה דע 
מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל 
מעשיך בספר נכתבין. כשאדם ישכיל, יבין וידע 
שעין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיו נכתבים, 
הוא יזהר מלחטוא.

בעבר חשבנו שרק כותבים את מעשי האדם, 
אך באמצעות התפתחות הטכנולוגיה נוכחנו 
להבין שגם מצלמים ומקליטים את הכל, 
ויתירה מכך אף מצרפים ומתעדים בו זמנית 

את מחשבותינו )כעין 'פס קול' כך יראו לאדם 
גם 'פס מחשבה'(, ּובֵֹחן ִלּבוֹת ה' )משלי יז, ג(, 
וטבע האדם כשמצלמים ורואים אותו הוא נזהר 
יותר, שהעניבה תהיה בדיוק במקום הנכון, 
והמגבעת לא תהיה הפוכה, ולמה? יש מצלמה, 
עין רואה! וכן בדיבור נזהר האדם לדבר בלשון 
מקובלת ונקיה, כיון ששומעים אותו.
ואם כך כשעיני בני אדם רואים אותו, קל 
וחומר שה' יתברך צופה ומביט בו, ֵעיֵני ה' 
ֵהָּמה ְמׁשוְֹטִטים ְּבָכל ָהָאֶרץ )זכריה ד, י(, אם 
ידע האדם וישיב אל לבבו שה' יתברך מצוי 
בכל מקום ומקום וכל מעשיו ופעולותיו 
מצולמות ומתועדות, הוא ימנע מלחטוא 
ויתחזק ויתעצם בקיום התורה והמצוות. וזה כל 
תכלית עבודתנו בזה העולם להפנים ולהשיב 
אל לבבנו את הידיעה הזו. 
ואין די להתחזק בדבר זה פעם אחת ודיו, 
אלא צריך להתחזק בידיעה וההבנה הזאת 
בכל פעם ופעם, וכפי שהעיד על עצמו הגאון 
הצדיק, המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל 
בדופקו על בימת ישיבת פונוביז', "נער הייתי 
גם זקנתי, בן תשעים שנה אנוכי, ויודע אני 
בעצמי שאם אסיח דעתי כמה רגעים מאמונת 
ה', שהוא צופה ומשגיח ומביט, כבר ארד 
ואפול מדרגתי שאני נמצא בה". 

⋅⋅⋅

הגאון רבי שלמה וולבא זצ"ל, משגיחה 
הרוחני של ישיבת 'באר יעקב' לפני כשישים 
שנה, הלך לזקן המשגיחים של הדור הגאון 
רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, משגיח דישיבת 
פונוביז' דאז, כדי לקבל הדרכות והנהגות כיצד 
להנהיג את צעירי הצאן שעליהם מונה להיות 
משגיח.
לאחר שהגיע, שאלו רבי יחזקאל לוינשטיין 
שאלה מפתיעה, "תגיד לי, האם אתה מאמין 
בה', יש לך אמונה בהקב"ה?". הרב וולבא 
זצ"ל שהיה עדיין צעיר לימים, צחק מעט 
בליבו על השאלה, הרכין את הראש וענה לרב 
בהחלטיות, "בוודאי כבוד הרב!". 
רבי יחזקאל לוינשטיין חזר שוב על השאלה 
וכששמע שוב את התשובה ההחלטית, פתח 
ואמר: "אם יש לך אמונה בה', יש לך את הכל! 
עלה והצלח, תגיד לתלמידים ותנהיג אותם 
שיש ה' יתברך, יש בורא לעולם, והוא נמצא 

איתנו בל מקום וזמן, ועין רואה ואוזן שומעת 
וכל מעשינו בספרים נכתבים )אבות פ"ב מ"א(, 
זוהי ההנהגה שצריך להנהיג את התלמידים, ודי 
בכך, כי אם יש את זה, יש את הכל!". 
ונסיים במעשה שסיפר מרן הרב שך זצ"ל 
לתלמידיו, בבחורתו כשהתגורר בחוץ לארץ, 
יצאו כל המתפללים בראש השנה לערוך את 
סדר התשליך ליד אחד הנהרות הסמוכות, הנהר 
היה על גבול תחום שבת ולכן סימנו והזהירו 
את כל ההמון שלא לעבור את הנהר, כדי שלא 
להיכשל חלילה באיסור תחומין. והנה במהלך 
התשליך הגיחה רוח חזקה והעיפה את כובעו 
של אחד מהבחורים אל העבר השני של הנהר, 
מחוץ לתחום שבת. 
בתחילה, מספר הרב שך, אותו בחור היסס 
מעט ולא ידע מה לעשות, אך לאחר כמה 
רגעים הוא רץ במהירות עצומה, עבר את הנהר, 
לבש את המגבעת וחזר בחזרה למקומו. ובכך 
נכשל באיסור תחומין בשבת. המשיך הרב שך 
ושאל, באותו רגע עצרתי להתבונן וחשבתי 
לעצמי, אותו בחור בתחילה היסס והסתפק אם 
ללכת ולהביא את הכובע, אך לבסוף לא יכול 
היה לעמוד בניסיון, לאבד מגבעת כה יקרה, 
וגם להמשיך את ימי ראש השנה בישיבה בלי 
מגבעת ולהיות משונה מן הבריות, ולכן נכשל. 
"אך דבר אחד עדיין לא הבנתי", המשיך הרב 
שך ואמר, מדוע הוא רץ כל כך במהירות, הניח 
את הכובע בראשו וחזר בחזרה?, והתשובה 
היא כיון שהוא רצה לרמאות את הקב"ה, רץ 
בזריזות 'לפני' שהקב"ה "ירגיש" )כביכול( 
ויראה אותו, הוא הסיר באותו רגע את ה' 
יתברך מעליו, ולא שם את ה' לנגד עיניו, ִׁשִּויִתי 
ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד )תהילים טז, ח(. וזה עומק דברי 
הגמרא, בא חבקוק  והעמידן על אחת, שנאמר 
ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתוֹ ִיְחֶיה )חבקוק ב, ד(, להאמין 
בה', לבטוח בה', ולדעת תמיד שהוא נמצא 
איתנו.
יהי רצון שנזכה להתחזק באמונה וביטחון 
בו יתברך ובזכות כך נראה בקרוב בקרוב 
בגאולת ישראל השלימה. זמן קיץ מוצלח לכל 
צעירי הצאן בתלמודי התורה, בחורי הישיבות 
ואברכי הכוללים היקרים והמוסלאים בפז, יהי 
ָרֵאל  רצון שנפרה ונרבה בתורה ובמצוות, ְוִישְׂ
ּכֹן ָלֶבַטח )ירמיה כג, ו(, אמן.  ִישְׁ



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

ואם כך כשעיני בני אדם רואים אותו, קל וחומר שה' יתברך צופה ומביט בו, ֵעיֵני ה' ֵהָּמה ְמׁשֹוְטִטים ְּבָכל ָהָאֶרץ )זכריה ד, י(, אם ידע האדם 
וישיב אל לבבו שה' יתברך מצוי בכל מקום ומקום וכל מעשיו ופעולותיו מצולמות ומתועדות, הוא ימנע מלחטוא ויתחזק ויתעצם בקיום 

התורה והמצוות.

"
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אחד מהדברים הייחודים של היום 
הקדוש – יום הכיפורים היו הבגדים 
השנה,  בכל  הגדול.  הכהן  שלבש 
את  שהדהימו  מפוארים  זהב  בגדי  לבש  הוא 
אבנים  עם  וחושן  אפוד  אותם.  שראה  מי  כל 
יקרות, מעיל תכלת וציץ זהב. אולם בעבודות 
את  פושט  היה  הכיפורים,  ליום  המיוחדות 
בגדי הזהב ולובש ארבעה בגדי לבן פשוטים: 
כהן  כמו  ומצנפת,  אבנט  מכנסיים,  כתונת, 

הדיוט. 
אולם היה הבדל משמעותי בין הכהן הגדול 
מדי  הבגדים  את  פשטו  הם  הכהנים.  לשאר 
ויום.  יום  מדי  וכך  למחרת,  אותם  ולבשו  יום 
יום  הבגדים של  את  הניח  הגדול  ואילו הכהן 
הכיפורים בגניזה ולא לבש אותם יותר. לאחר 
שסיים את יום העבודה הארוך הניח את בגדיו, 
לבן  בגדי  מקבל  היה  הבא  הכיפורים  וביום 
חדשים. כפי שנאמר: "והניחם שם", ודורשת 

הגמרא - "מלמד שבגדי לבן טעונים גניזה". 
בעולמנו  רבים  יש  תמיהה!  מעורר  הדבר 
שיודעים להתלבש ומופיעים באירועים כשהם 
במיטב מחלצות יוקרה פעמים ספורות ולאחר 
מכן כבר לא משתמשים בהם, אך אדם שלובש 
גונז  מכן  ולאחר  אחד  עבודה  ליום  רק  בגדים 
אותם לבלי שוב – אנו לא מכירים, מדוע א"כ 
נדרש הכהן אחרי יום אחד להחליף את בגדיו, 
מה גם שבעיני בשר ודם לא היה ניתן להבחין 
אשתקד  של  מהבגדים  שונים  הם  שהבגדים 

שהרי הם באותו צבע ובאותה איכות?
אפילו  יכולה  יותר,  עוד  בזה  כשמתבוננים 
"בל  איסור  עם  מה  התמיהה  להתעורר 
תשחית"? בימים עברו, היה נהוג כי צבא שצר 
מקורות  את  סותם  היה  בה,  להילחם  עיר  על 
העיר  את  המקיפים  העצים  את  ומוריד  המים 
כדי לבצע חישוף של השטח, והתורה אוסרת 
זאת באיסור חמור. שכן מצווה עלינו לשמור 
לבגדים,  בנוגע  גם  אותו.  ולפתח  העולם  על 
לזרוק בגדים שראויים  מובא בספרים שאסור 
לשימוש, אלא יש לתרום אותם לעניים. והנה 
כאן, מצווה התורה לגנוז בגדים שהכהן הגדול 
טמון  מה  בלבד.  ספורות  שעות  אותם  לבש 

בהלכה זו?
זצוק"ל  מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק 
הגדול:  לכהן  אומרת  שהתורה  זאת,  הסביר 
מה שהתאים שנה שעברה – לא יכול להתאים 
לשנה הזו. במשך השנה הזו, החכמת, התבגרת 
אחר.  אדם  כבר  ואתה  חדשים  דברים  ולמדת 
כביכול   – שעברה  בשנה  שלבשת  הבגדים 

קטנים עליך. חלפה שנה ואתה אמור להתקדם 
הכהן  נדרש  כך  משום  יותר.  טוב  למקום 
הגדול להחליף בגדים, כי מה שהיה במידותיו 
עליהם  שחלפה  בשנה  והרוחניות  הערכיות 

להיות קטנים למידותיו בשנה לאחר מכן.
והתפתחות.  טבעו של דבר חי הוא צמיחה 
הטבע כולו מתפתח וגם האדם שואף להתקדם. 
הזו  התופעה  הגשמיים.  לחיים  הנוגע  בכל 
חדרים  שלושה  דירת  שקנה  אדם  בולטת: 
בצעירותו, שואף לרכוש דירת חמישה חדרים 
בגיל מתקדם יותר, וכדו'. אדם עצמאי מחפש 
הצמיחה  את  שנה  בכל  להגדיל  הדרך  את 
ירוויח  אם  כישלון  יראה  והוא  שלו  העסקית 
גם אדם שכיר  אותו הסכום.  לאורך שנים את 
וברור  תקופה  מדי  שכרו  את  להגדיל  שואף 
פי  להרוויח  אמור  הוא  חמישים,  בגיל  כי  לו 
שתיים מאשר בגיל עשרים וחמש. הרי בשנים 
וצבר  יותר  מוכר  יותר,  ידען  נעשה  הוא  אלו 

ניסיון – וכל זה אמור להיות מתורגם לכסף.
אצל  נעצרת  הצמיחה  תאוות  לצערינו, 
רבים בכל הנוגע לחיים הרוחניים. שם אנחנו 
עשיר,  "איזהו  חז"ל:  מאמר  את  מקיימים 
קביעות  את  יש  אחד  לכל  בחלקו".  השמח 
העיתים הידועה מראש שלו וזה בהחלט נראה 
יותר  אנו  נוקפות,  השנים  אבל  מספיק.  לו 
מבוגרים, מביטים על החיים במבט יותר בוגר, 
כך שהתפילה והתורה של השנה שעברה, אסור 

שתספיק עבור שנה זו. הגיע הזמן להתקדם.
נשים לב כי הסיפור היהודי בתורה מתחיל 
ישראל  עם  של  סיפורו  תיבה.  באותה  ונגמר 
מתחיל בפרשת "לך לך", והוא מסתיים ביומו 
האחרון של משה רבינו בעולם הזה – בדיוק 
באותה תיבה "וילך משה וידבר את כל הדברים 
האלה". מה זה "לך לך"? ומה זה "וילך"? לאן 
משה הלך? מדוע לא: "וידבר את כל הדברים 

האלה"? 
 - אבינו  מאברהם  התורה:  אותנו  לימדה 
אביהם של כל ישראל עד משה רבינו - רעיא 
מאה  למרות  להתקדם.  הפסיקו  לא  מהימנא, 
משה  פוסקת,  בלתי  עשייה  של  שנה  ועשרים 
אפילו  השיג.  שכבר  במה  הסתפק  לא  רבינו 
צעד  עוד  להתקדם  ניסה  הוא  מותו,  ביום 
ולהשיג עוד משהו. הרי הקב"ה נתן עוד יום, 

ועלינו לתת לו משמעות.
זי"ע  נזר  האבני  בעל  מסוכטשוב  האדמו"ר 
ירושלמי  בתלמוד  שיעור  של  בעיצומו  היה 
שאנו  המשנה  על  פאה,  ממסכת  א'  בפרק 
אומרים כל בוקר בברכת התורה: אלו דברים 

דברים  "אלו  נאמר:  שם  שיעור.  להם  שאין 
והקרן  הזה  בעולם  פירותיהם  אוכל  שאדם 
הוא  בהם  כשהראשון  הבא,  לעולם  לו  קיימת 
עתה  זה  "הנה  אמר:  וכך  ואם".  אב  "כיבוד 
טרפון  רבי  של  המקרה  על  בגמרא  למדנו 
ואמו: האם טיילה בשבת בחצר ביתה ולפתע 
כפות  את  טרפון  רבי  הניח  סנדלה.  נקרע 
עד  עליהן  מהלכת  והייתה  רגליה  תחת  ידיו 
ומספרת,  הגמרא  מוסיפה  למיטתה.  שהגיעה 
החכמים  ובאו  טרפון  רבי  חלה  אחת  פעם  כי 
'התפללו על טרפון  לבקרו. אמרה להם אמו: 
וסיפרה  מדי',  יותר  כיבוד  בי  נוהג  שהוא  בני 
להם את המעשה בסנדל הקרוע. בתגובה ענו 
אלף-  כן  עושה  הוא  'אפילו  החכמים:  לה 
התורה  שאמרה  הכיבוד  לחצי  עדיין  אלפים, 

לא הגיע!". 
אל  הפונה  דואגת,  "אמא  נזר:  האבני  שאל 
החולה,  בנה  על  להתפלל  בבקשה  החכמים 
כי  ראוי  לא  האם  זכות,  עליו  מעוררת  והיא 
יחזקו את דבריה?  יסכימו עמה ואף  החכמים 
מדוע אפוא נהגו כפי שנהגו, ביטלו את דברי 

האם והמעיטו ממעשה בנה?" 
שאירע  מעשה  פי  על  נזר  האבני  השיב 
על  סמוך  "בהיותי  סיפר:  וכך  בעצמו.  לו 
שולחן מורי וחותני הגדול, הצדיק רבי מנחם 
למשכב  אחת  פעם  נפלתי  זי"ע,  מקוצק  מנדל 
והייתי שרוי באפיסת כוחות. בני הבית שלחו 
של  רבה  נחום,  זאב  )רבי  לאבי  מיוחד  שליח 
שיבוא  אזוב'(  'אגודת  הספר  ומחבר  ביאלא 
מיד לקוצק. אבי עזב מיד את כל ענייניו ונסע 
חותני  כי  לו, להפתעתו,  נודע  בהגיע  לבקרני. 
הרבי מקוצק, לא התרגש כלל למשמע הידיעה 
על מחלתי ואף לא בא לראותני. הוא אזר עוז, 
בבכי:  ופרץ  הרבי  של  המסוגר  לחדרו  נכנס 
'הפקדתי בידכם את בני היקר, נתתי אותו לכם 
ועתה  עליו,  תשגיחו  כי  ביטחון  מתוך  לחתן, 
שומע אני כי אפילו לא הלכתם לבקרו! האם 
לשבת  רגיל  שלי  אברהמ'לה  כי  הרבי  יודע 
ביממה?'...  שעות  עשרים  בתורה  ולהגות 
לימוד  'הלזה  והפטיר:  לאבי  הקשיב  חותני 

ייקרא?. 
"אבי ידע לפני מי הוא עומד, ויצא מהחדר 
שבור ורצוץ, בלי לספר לאיש את דברי הרבי. 
בדרך  מחלתי,  חלפה  ימים  כמה  לאחר  והנה 
מהירה מהמצופה. כשהחלמתי לגמרי סיפר לי 
והסתומים  חילופי הדברים התמוהים  על  אבי 
את  שמרתי  שנה  ארבעים  חותני.  לבין  בינו 
לרדת  שהתאמצתי  וככל  בזכרוני  הדברים 

את  שאלתי  הצלחתי.  לא  חותני,  דעת  לסוף 
לפני  הזכירני  אבי  מסוכן,  חולה  הייתי  עצמי, 
הרבי ולימד עלי זכות, והנה חותני מבטל את 

התמדתי כלאחר יד?".
על  הירושלמי  סיפור  את  בלומדנו  "עתה, 
רבי טרפון ואמו, ותגובת החכמים כשביקשה 
סוף  לי  נתחוורו  לטובה,  לפניהם  להזכירו 
יהודי  כל  הסביר:  וכן  חותני".  דברי  גם  סוף  
נשלח לעולם הזה כדי לתקן עניין מסוים. אם 
הוא  מוכרח  עניין,  באותו  משהו  מחסר  הוא 
ובגלגולו השני  נוספת לעולם,  להתגלגל פעם 
או השלישי עליו לתקן את שהחסיר קודם לכן. 
מניין לו לאדם כי נמצא הוא בגלגול וכי עליו 
שרואים  היא  התשובה  מסויים?  עניין  לתקן 
לאיזו מצווה הוא משתוקק ביותר, ואז יודעים 
כי מצווה זו זקוקה לתיקונו. לפעמים פוגשים 
הצדקה-  למצוות  כולו  כל  ונתון  המסור  אדם 
סימן כי בא לעולם כדי לתקן מצווה זו, שאותה 
רבות  שעוסק  מי  גם  כך  קודם.  בגלגול  הזניח 
נשמה  כל  אחרת.  מצווה  ובכל  תורה  בלימוד 

נמשכת אל העניין שלשמו היא ירדה לעולם.
בהידור  טרפון  רבי  של  אמו  כשהשתבחה 
למדו  אם,  כיבוד  במצוות  בנה  של  המיוחד 
לעולם  בא  טרפון  רבי  כי  מדבריה  החכמים 
חשבו  זה  יסוד  על  זו.  מצווה  תיקון  לשם 
החכמים שאולי כבר תיקן את המצווה וממילא 
להסתלק.  שעתו  והגיעה  בעולם  תפקידו  תם 
טרפון,  רבי  של  לאמו  החכמים  אמרו  לפיכך 
דעי כי אפילו למחצית מצוות כיבוד אם עדיין 

לא הגיע. בכך גזרו לו עוד שנות חיים.
אבי  "כשסיפר  דבריו,  את  הרבי  השלים 
שעות  עשרים  לימודי  על  הקדוש  לחותני 
לעולם  באתי  כי  חותני  מכך  הבין  ביממה, 
קלקלתי  הנראה  שכפי  זה,  עניין  לתקן  כדי 
בגלגול קודם. ואם כן, לנוכח התמדתי הרבה, 
אני להסתלק  ויכול  זאת  תיקנתי  אפשר שכבר 
מהעולם! לכן ביטל חותני את דבריו באמרו, 
חתך  זה  קצר  בדיבור  ייקרא?!'  לימוד  'הלזה 

חותני את הדין כי טרם הגיעה יום פקודתי".
אך  ושנים,  ימים  אחד  לכל  נותן  הקב"ה 
יום הוא משימה חדשה.  עלינו להפנים כי כל 
העובדה שקיבלנו מהשי"ת עוד יום של חיים, 
עוד  לנו.  עוד משימה שממתינה  אומרת שיש 
בשנה  או  אתמול  נעשה  שלא  טוב  מעשה 

הקודמת ותלוי רק בנו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

והניחם שם


דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

הקב"ה נותן לכל אחד ימים ושנים, אך עלינו להפנים כי כל יום הוא משימה חדשה. העובדה שקיבלנו מהשי"ת עוד יום של חיים, אומרת שיש 
עוד משימה שממתינה לנו. עוד מעשה טוב שלא נעשה אתמול או בשנה הקודמת ותלוי רק בנו.

"
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

ד’ באייר - ז’ באייר תשע”ט
28/04-01/05/2020  

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שמושכרים 

ב-1,100 ש"ח 1,800,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)26-26(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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(_____________________________________________

 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 בנתן 
הנביא, ק"ב ואחרונה, 
4 חד' 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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 הר' 

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

 ברחוב רימון, 120 
מ"ר נטו, קומה ג' )לא 
אחרונה( לא משופצת, 

לעיסקה מהירה 
1,800,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)17-17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 3 חד' בחיד"א, ק"ב, 3 
כ"א, 53 מ"ר, בתהליך בניה 
על הגג של עוד כ- 40 מ"ר. 

_____________________________________________)17-18ל(058-3231813

 בהזדמנות, דירת 2.5 
חד', כ- 3 חד', משופצת 

מאוד, ברח' חזו"א, פינוי מיידי, 
1,500,000 ש"ח. 03-5797271 

_____________________________________________)17-20ש(058-3228320

 באזור שיכון ג' דירה 120 
מטר עם חצר 40 מטר, חדשה 

ויפה 2,600,000, אבי
B.D.A 18-18(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבניה *באזור העריה 
דירות 4 חד' 2,250,000,

5 חד' 2,700,000, פנטהאוז 
4,500,000 **בגמר בניה 

באזור סוקולוב 3.5 חד' 
1,650,000, 6 חד' + חצר 

גדולה 2,700,000, אבי
B.D.A 18-18(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 למשקיעים! דירה 
מחולקת, ק"ק, כניסה 
פרטית, מיקום מצויין  

"מקסימום נדלן"
052-2452820)18-18(_____________________________________________

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

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

052-3344721)18-18(_____________________________________________

 דירות-נכה מרווחות 
באמצע-בנייה ברח'-כהנמן-הר-
סיני החל מ-1,520,000 ש"ח 

תיווך-ישוב הארץ 03-8007000 
052-3344721)18-18(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים, 140 מ' + יחידת דיור 
מושכרת ב- 2,500 משופצת 
כחדשה חזית 2,900,000, אבי
B.D.A  18-18(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 שיכון ג,  6 חד', 
ק"א, חדשה, 140 

מ"ר + מעלית וחניה  
3,200,000 ש"ח, תיווך 

ש.מאירוביץהרב קוק 23 
054-6506501)18-18(_____________________________________________

 איזור ברטנורה, 100 
מ"ר, ק"ק +אופציה 

להרחבה של 30 מ"ר 
+ 3.5 כ"א  2,200,000 

ש"ח, תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)18-18(_____________________________________________

 בגמר-בנייה בבית-יוסף 
פנטהאוז יפהפה, חזיתי 
2,100,000 ש"ח תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)18-18(_____________________________________________

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

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

050-4999465)18-18(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש  5 
חד' 125 מ"ר ק"ג + מעלית 

חזית 2,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באנילביץ' 
פנטהאוז, 180 מ"ר, ק"ד + 
מעלית + חניה, נוף מרהיב, 

מרפסת גדולה, ניתן גם 
לקנות קומה ג', מחולק ל- 2 

דירות 140 מ"ר. א. פנחסי 
03-5799308)18-18(_____________________________________________

 הזדמנות באהרונסון!! 
כ- 4חד', + 3 מרפסות, 

100 מ"ר, ק"ג ואחרונה, 
שמורה, בדרך לפינוי בינוי

מ.כהן-נכסים
052-7684074)18-18(_____________________________________________

 ברחוב התנאים )ליד 
הרב קוק (, 4 חדרים , 

100 מ"ר, ק"א , חזית, 
3 כ"א+ סוכה + חניה 

כפולה, דירה ענקית 
-במיקום מושלםםם!!  

 " 052-2452820
_____________________________________________)18-18(מקסימום-נדלן"

 סוקולוב, בהסכמת 
שכנים מלאה, 4 חד', 

ק"ק, 80 מ"ר, חדשה, 
1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

_____________________________________________)18-18(קוק 23, 054-6506501

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

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

 03-8007000)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח. תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 מציאה נדירה! בשיכון-ג' 
4חד' חדשה, מוכנה-לאכלוס 

1,830,000 ש"ח.  תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)18-18(_____________________________________________

 ברמב"ם 4חד' חזיתית 
בבניין-חדש+ מעלית וחניה, 
3כ"א רק 1,900,000 ש"ח. 

גמיש תיווך-ישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בבניין-חדש בדסלר 4חד' 
יפהפייה, חזיתית, 2,100,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 באהרון-דוב 4.5חד' 
ענקית ויפהפייה, 2 חזיתות 

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

050-4999465)18-18(_____________________________________________

 בניסנבוים 4חד' יפה, 
ק"א, 3כ"א+חניה, 2,140,000 

ש"ח. תיווך-יישוב-הארץ
 050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 א. השניים, כ- 4 חד', 
77 מ"ר, ק"א + מעלית, 

מ. מהיסוד, 2 חד' בטאבו, 
א. להרחבה, 1,450,000 

ש"ח. בלעדי "משגב 
_____________________________________________)18-18(לדיור 052-5222690

 לרציניים! א. המכבים, 
4 חד', כ- 80 מ"ר, ק"ב, 

3 כ"א, מ. מהיסוד, 
1,420,000 ש"ח. תיווך 

"משגב לדיור
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 א.אבוחצירא כ-4 חד' 
כ-73 מ"ר 3 כיווני-אוויר 
קומה ג' א.בג-בטון 73 

מ' )א.ליח"ד( ש.בנו 
1,335,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)18-18(לדיור" 052-5222690

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

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

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים משופצת כחדשה 

חזית + ריהוט חדיש + מחסן  
1,990,000 אבי 054-8449423 

B.D.A  18-18(תיווך(_____________________________________________

 א. הנגב 3 חד' ק"ב, 
74 מ"ר, מ.שמש 20 

מ"ר + חתימות 74 מ"ר 
בג.רעפים "מ.מהיסוד" 

1,440,000 "בלעדי-
משגב-לדיור"

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 א.הצבי 3חד' 74 מ"ר 
ק"א 3 כיווני-אוויר שמורה 

+ תוכניות 95 מ"ר + 
א.וחתימות 1,550,000 

"בלעדי-משגב-לדיור" 
052-5222690)18-18(_____________________________________________

 א.הבנים 3 חד' 73 
מ"ר, ק"ב מ.מהיסוד 

א.בגג-רעפים 1,450,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)18-18(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ בנין חרדי 3 
ח' סלון ענק ק"ב, גג רעפים, 
כ-70 מטר, הסכמת שכנים 

לבניה 1,350,000. תיווך 
_____________________________________________)18-18(אלטרנטיב 054-5500263

 בבלעדיות ביהודה הנשיא 
3 חדרים 70 מ"ר ק"ב חזית, 
2 כ"א, משופצת ומרווחת. 

אופציה להרחבה ולמרפסת. 
_____________________________________________)18-18(ד.ג.תיווך 050-4122744 

 בבלעדיות ב-בורוכוב 3.5 
חדרים 70 מ"ר ק"א ,סוכה, 

מעלית, ממ"ד וחניה ד.ג.תיווך 
  050-4122744)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 
3 חדרים מרווחת, 85 מ"ר,+ 

סוכה, ק"ק, כניסה מיידי. 
_____________________________________________)18-18(ד.ג.תיווך 050-4122744

 ברבי עקיבא, 3 
חדרים, חזית, קומה ב' 
-אחרונה ,בתהליך פינוי 
בינוי - 052-2452820 " 

_____________________________________________)18-18(מקסימום-נדלן"

 בשיכון ג' בטאבו 
משותף, ק"ב, משופצת, 

80 מ"ר 1,350,000, 
ש"ח, מציאה!! תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)18-18(_____________________________________________

 באוסישקין, 3 חד' ק"ב 
+ אופציה לבניה על הגג, 

1,350,000 ש"ח, תיווך 
ש.מאירוביץהרב קוק 23 

054-6506501)18-18(_____________________________________________

 ביונה הנביא, טאבו 
משותף, 3 חד', ק"ד ללא 
מעלית, 1,150,000 ש"ח. 

א"א לקחת משכנתא, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501)18-18(_____________________________________________

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)18-18(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)18-18(_____________________________________________

 באזור העיריה 3.5 חד' 80 
מ"ר + א. להרחבה בצד כולל 
רצפה ועמודים + א. בגג בטון 

ניתן לעשות יחידות ק"2.5 
אחרונה 1,880,000 ש"ח
_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במנחם 3 חד' 
גדולה 90 מ"ר ניתן להפוך ל 4 
בקלות ק"ב + חניה משופצת 
חזית א. בצד 1,850,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור השלושה 3 חד' 
מרווחת + מרפסות ק"ג חזית 
משופצת חלקית 1,750,000 
_____________________________________________)18-18(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
זכרון מאיר 3 חד' 70 מ"ר ק"א 
+ חניה חזית + סוכה שמורה 

1,650,000 ש"ח גמיש  א. 
_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ג' בבניין חדש 3.5 
חד' 85 מ"ר ק"ג + מעלית 
חזית 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)18-18(פנחסי 03-5799308

 מציאה בביאליק!!! 
2.5 חד', ק"א, 60 

מ"ר, אופציה להרחבה 
1,225,000 ש"ח

מ.כהן-נכסים
052-7684074)18-18(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוד המלך 2 
חדרים 50 מ"ר ק"ק כניסה 

_____________________________________________)18-18(מיידי. ד.ג.תיווך 050-4122744 

 באזור העיריה,
2 חד', 44 מ"ר, ק"ק, 
חזית כפולה ופתוחה, 

יפיפיה! + א. להרחבה.. 
"מקסימום-נדלן"

052-2452820)18-18(_____________________________________________

 בסוקולוב, בהסכמת 
שכנים, יחידה 35 מ"ר, 
ק"ק, חדשה, 530,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ, 
הרב קוק 23,

054-6506501)18-18(_____________________________________________

 בביאליק 2.5חד'+ אופציה 
גדולה, ק"א 1,250,000 ש"ח 

תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18_____________________________________________

לפרסום
03-6162228



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

ד’ באייר - ז’ באייר תשע”ט  28/04-01/05/2020

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

משרדים

חנויות

 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

בני ברק 

דירות 
להשכרה

 בחברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים! 

ק"ג ללא מעלית, עורפית 
ומסודרת, מידי 4,200 

ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 בני ברק 

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

פתח תקווה

פתח תקווה

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

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

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

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

_____________________________________________)11-18א(050-6770150

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

ביצחק שדה, משופצת, ק"א 
_____________________________________________)11-17ל(054-8846654 050-6474999

ירושלים

4-4.5 חדרים
השקעות

2-2.5 חדרים

דופלקסים

 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(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)48-48(בני ברק 054-6506501

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

נדל”ן 
מסחרי

מחסנים

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

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

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 
_____________________________________________)23-25/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 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

 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

 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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-10/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + גקוזי', נוף 

_____________________________________________)11-36/20ש(מדהים, גינה 050-6927465

בר יוחאי

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

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

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

 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(_____________________________________________

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 יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

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

ירושלים והסביבה

 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

 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

כפר ורדים

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

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

 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

 "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(_____________________________________________

 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

נהריה 

 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(_____________________________________________

 נופי כלנית - 5 צימרים 
+ בריכה וגקוזי' ספא, גינה 

מטופחת + מתקני גן
_____________________________________________)11-22ש(054-9917000

 בטרומפלדור 3.5 חד', 
משופצת ומרווחת, 3 כ"א, 
ק"ב ע"ע, 5 דיירים בבניין, 

_____________________________________________)15-18ל(לפרטים נוספים 052-3458886

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

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

2,290,000 גמיש
_____________________________________________)18-18(050-6610501 סתיו

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

ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)18-18(050-6610501 סתיו

פנטהאוזים ודירות גן

 בעוזיאל, 3 חד', קומה 1-, 
משופצת כחדשה, ממוזגת 
ומאווררת + מעלית, 3,300 

_____________________________________________)17-18ל(ש"ח. 052-7671305

 להשכרה! דירה בת 3.5 
חד', ברחוב רימון 26, מחיר 
_____________________________________________)17-20(3,800 ש"ח. 052-2224730

 להשכרה בקריית הרצוג, 
2 חד' + מרפסת, משופצת 

_____________________________________________)17-18(ומרוהטת. 054-5596301

 בברנדה 3 חד, 95 מ"ר, 
גדולה ומרווחת, ק"א + מזגנים 

בכל החדרים, 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ל(גמיש 052-8560863

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

ק"א, 3,300 ש"ח
_____________________________________________)18-18(050-6610501 סתיו

 באחד העם פינת שפירא, 
2.5 חד' יפים, ק"א, מזגנים, 
_____________________________________________)17-20(סוכה, מיידי 050-4120132

 מבחר חנויות
להשכרה ברחבי העיר 

במחיר של המשבר
זרזים לתפוס הזדמנויות 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)17-17(0544980-159 דורון

מגרשים

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

בהזדמנות מאיר
052-4792888)18-18(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)18-18(_____________________________________________

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

052-4792888)18-18(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות, 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)18-18(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשיקיעים, בהזדמנות, 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)18-18(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)18-18(שמעון 052-2457617

 מחסנים בכל רחבי 
העיר ב"ב, בגדלים שונים 

במחירים נוחים תווך
_____________________________________________)17-20ש(053-3121640

 להשכרה 65 מ"ר ברח' 
הרצל ב"ב, כולל מזגנים, 

מטבחון ושירותים.
_____________________________________________)17-20ש(052-7127207

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

כחדשה, לל"ת,
כ- 60 מ"ר, 4,000 ש"ח

_____________________________________________)18-19ל(050-8658378

ביקוש
דירות

 דרושה דירה להשכרה 
עבור נכה, 3 חדרים, ק"ק, ללא 

_____________________________________________)18-21(ריהוט. 051-2231130

טבריה
 בבלעדיות במתחרדים, 
באזור קרלין, ק"א, 3 חד' + 
אופציה בקומת גג, שכנים 

טובים, אזור שקט, משופצת 
לגמרי, רק 450,000 ש"ח. 

לוינגר תיווך לאנ"ש
052-7166160)18-18(_____________________________________________

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

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

משופץ 4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)18-18(_____________________________________________

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

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

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)18-18(_____________________________________________

 ברמות א', 4 חד' 
פינתית, נוף ירושלים, מול 

משכן שרגא, ת.ב.ע 28! ק"ב, 
מיידי, 1,900,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)18-18(הכוכבים: 02-5713375

 מציאה! בחיים עוזר! 
מחולקת ל-3, משופצת, 
מושכרת ב- 6,950 ש"ח. 
1,060,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)18-18(נכסים 052-7684074

3-3.5 חדרים
 מציאה! בהאורים השקט! 

3.5חדרים גדולה, משופצת, 
מעלית, חנייה-בטאבו, נוף-

_____________________________________________)18-18(פתוח. 054-5566145 

 באזור העיריה דירת גן 
4 חד' + חצר  בבניין חדיש 

חדשה ויפה + חניה מתאים 
גם למשרד  4,250 ש"ח
_____________________________________________)18-18(א. פנחסי 03-5799308

+5 חדרים
 5 חד' משופצת, ברב עמי, 

ק"ב, 110 מ"ר, 2 אמבטיות, 
סוכה, 6,500 ש"ח, מיידי. תיווך 

_____________________________________________)18-19ל(054-6687466

 ביהושוע 25, 4 חד', 
משופצת ומרווחת, 100 מ"ר 

+ מרפסת סוכה 10 מ"ר, 
ק"ק, מיידי, 5,200 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ל(054-4944799

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)18-18(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)18-18(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)18-18(_____________________________________________

 בשיכון-ג' 4 חד', חדשות 
מהניילונים, כניסה מיידית, 
החל מ-5,500 ש"ח. תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)18-18(_____________________________________________

 להשכרה, 3.5 חד' + 
חצר, ק"ק, כניסה פרטית, 
רח' חולדה הנביאה, מיידי. 

054-3979575)18-18(_____________________________________________

 ברח' ברוט, 3 חד', 
מרוהטת חלקית, מסודרת 

ומאווררת, חצר פרטית גדולה. 
058-7663012)18-18(_____________________________________________

 בלעדי! 3 חד' בשכ' אור 
החיים, קומה 4.5 + מעלית + 
70 מ"ר מרפסת, 4,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)17-20(_____________________________________________

 להשכרה ברח' הרצוג, 
פנימי, 2 חד' + 2 מרפסות 

סגורות, 70 מ"ר, מיידי 
לתקופה ארוכה,
050-4324400)18-19(_____________________________________________

 לזו"צ 2 חד' בנורוק, ק"ג, 
חדשה, מושקעת, מרוהטת 

וממוזגת, מיידי, 2,550 ש"ח. 
_____________________________________________)18-19ל(052-7663771

עמנואל

1-1.5 חדרים
 חדר וחצי מרוהטת, 
ממוזגת ומאווררת, ק"א, 

בהרב שר 7, 1,600 ש"ח. 
050-9734807)18-19(_____________________________________________

 5.5 חד', 130 מ"ר, 
ק"א, מסודרת + נוף, מיידי, 

אפשרות למכירה.
_____________________________________________)18-21ל(050-7877767

 ברחוב גולד, 2.5 חד', 
קומה 2, מסודרת ומאווררת. 

_____________________________________________)18-18(פרטי 058-7663012

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 דרושה דירת 4 חד', באזור 
רמת אלחנן/גינות דוד, לל"ת. 

_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

 דרושה לקניה דירת 
4 חד'/ 3 חד' עם אופציה, 

_____________________________________________)18-19ח(בקריית הרצוג. 052-7396092

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

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

 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

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
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 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

 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(_____________________________________________

 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 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

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-20/20(_____________________________________________

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

קנית רכבים

מאזדה
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

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

 "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(_____________________________________________

 מבצע פסח בהשכרת 
רכב, החל מ- 2,000 

ש"ח, רכב קטן, שכירות 
לחודש, ללא הגבלת ק"מ 

_____________________________________________)10-21א(050-6666599

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 ועזרה

אבידות

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

■ 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

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.

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 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

 נמצא בקו 402, קופסא 
עם כרטיסי זכרון, אבדה בקו 

32 בירושלים, שקית עם 
משקפי ראיה בקופסא

_____________________________________________)14-15ח(058-3299505

 אבדה שרשרת זהב 
בחנוכה, בקרית הרצוג

_____________________________________________)14-15ח(054-8400519

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

יד שניה 
קונים

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

טוב, מחיר סמלי )עדיף 
_____________________________________________)6-9ש(מעץ( 054-8591418

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 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 

 קונה חתימת הרבי 
מחב"ד ב- 300 דולר ויותר 

_____________________________________________)12-13ח(08-9491768

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

צפת

צפון

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

איכותי, בסמוך לכינרת
_____________________________________________)49-22א(050-6377843

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

צפת העתיקה, תעריף מיוחד 
לתקופה הקשה
_____________________________________________)28-28/20ש(050-6784922

 נמצא מעיל בתחנת 
אוטובוס במירון, בליל ז' אדר 

_____________________________________________)14-15ח(055-6789102

ריהוט

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מרגיש אבוד? מרגישה 
ללא אוויר? מנטור אישי 

ילווה אותך בתהליך העצמה 
מדהים! מסובסד ללא עלות 
_____________________________________________)17-18ל(ע"י עמותה. 054-8748069

צבע
 מבצע סיוד דירת 3 חד', 

רק 1,800 ש"ח + תקרות, 
עבודה יפה ונקיה

_____________________________________________)17-20ל(050-4176916

 נגן בייסיק בלוטוס, היה 
בקושי בשימוש, אחריות 

לכמעט שנה, 80 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(03-6185865

 מסך מחשב דק, 19 
אינץ', מצויין עם כבל מחשב 

וכבל חשמל, 180 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה לסלולארי, סוללה 

נטענת, 30 ש"ח, מציאה. 
_____________________________________________)17-18ח(050-2897977

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר, מהיר, תוכנת כתיבת 
מסמכים, מציאה, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(050-2897977

 כירה חשמלית 1,200 
וואט, צבע לבן עם וסט חום 

מ- 0 למקסימום, פועלת 
מצויין, 40 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(050-2897977

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות, 

_____________________________________________)17-18ח(חדש, 30 ש"ח. 050-2897977

 פנס לד חדש, מופעל 
סוללות, 10 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(050-2897977

 אורגנית קסיו + מזוודה 
+ כיסוי + חוברת למידה + 
מעמד + שנאי, 450 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(050-4140205

 תנור טוסטר אובן, גדול 
לפסח, כחדש, משוכלל, 390 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 050-9089110

 מצלמת קנון, 20 פיקסל, 
דגם 185, חודשיים בשימוש 

_____________________________________________)17-18ח(380 ש"ח. 058-3287846

 נגן סם ויקס, עם רמקול, 
חודש וחצי בשימוש, 110 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3287846

 למכירה שואב אבק + 
שטיח, 180 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(054-5656194

 מסך מחשב + פקס 
משולב, 190 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(054-5656194

 מסך דק למחשב, עובד 
מצויין, 150 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(050-4111826

 מעבד מזון, 70 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(052-7126106

 רדיאטור 7 צלעות, חדש, 
_____________________________________________)17-18ח(160 ש"ח.053-3155415

 מכונת קפה איכותית 
חדשה, כולל 3 ערכות קפה 

מתנה, 200 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(054-7612883

 מיני מכונת תפירה 
חשמלית, חדשה באריזה, 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח, פ"ת. 052-2786557

 BOSCH, מכונת כביסה 
7 ק"ג, במצב מצויין )בני ברק( 

500 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 מגהץ קיטור טפאל 
)צרפת(, חדש רשמית, שנתיים 

אחריות, 500 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(054-7612883

 רמקול בוקסה מקצועית, 
מתחברת גם לגיטרה 

חשמלית, רק 500 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(054-7612883

 מחמם מגבונים, 70 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 050-4165749

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצוין )בני ברק( 

_____________________________________________)17-18ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)17-18ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור חדש 
13 צלעות )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצוין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 טוסטר במצב טוב )בני 
_____________________________________________)17-18ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה כחדשה 
פתח מלפנים )בני ברק( 450 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 נברשת )שנדליר( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 נברשת לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
חימום קטן )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נלווים 

בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 תנור אפיה + 4 להבות 
גז תוצרת BEKO )בני ברק( 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כסא עם גלגלים + ידיות, 
95 ש"ח בלבד, שולחן כתיבה 

לבן עם מגירות, 110 ש"ח. 
_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 מזרן יחיד אורטופדי 190 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 054-5656194

 שידת מגירות, 190 ש"ח. 
_____________________________________________)17-18ח(054-5656194

 מיטת מעבר לילד, כולל 
_____________________________________________)17-18ח(מזרן, 60 ש"ח. 050-6907470

 זוג שידות מעץ מלא, 
איכותיות, מרווחות וחזקות, 

2 מגירות כ"א, 370 ש"ח. 
_____________________________________________)17-18ח(050-6907470

 וילון סלון + כותרת, צבע 
שמנת מוקה, מצב מצויין, 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-7679123

 שולחן זכוכית לבנה + 
4 כסאות, 130 ס"מ, נפתח 

ל- 160 ס"מ, 500 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(052-8744577

 ,0.80X1.90 2 מזרנים 
במצב מצויין )לחדר שינה(, רק 

_____________________________________________)17-18ח(350 ש"ח. 050-4111826

 מזרן מצויין, רוחב 80 ס"מ, 
חברת רויאל קומפורט, 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-7110675

 וילון צלון שלבים, דמוי עץ, 
יוקרתי, 85X250 ס"מ, 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 050-4102263

 וילון הצללה פסים )זברה(, 
 1.60X2.50, 200 ,חום בהיר

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד. 050-4102263

 מיטת נוער יחיד + ארדז 
 190X80, ,מצעים + 3 כריות

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח. 052-3463482

 ארונית ויטרינה לתליית 
דברי נוי, 80 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(050-9089110

 למכירה כורסת יחיד, 500 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 050-3337530

 שולחן זכוכית עגול נמוך 
עם גלגלים, 200 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(052-7126106

 שולחן מעץ מתקפל, 300 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-7126106.

 5 כיסאות במחיר של 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

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

 ספה נפתחת למיטה, 2.2 
מטר, מצב מצויין, חזקה, 300 

ש"ח. )בני ברק(.
_____________________________________________)17-18ח(053-6281899

תינוקות

 למכירה כסא תינוק 
קדמי לאופניים, מצב חדש, 

_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח גמיש 054-8464909

 לול עץ חזק ואיכותי, 
כולל מזרן וגלגלים, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(050-6907470

 לול פלסטיק במצב מצויין, 
80x90 + מזרן, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(052-7655652/3

 מטרנה גולד, שלב 1, 
400 גרם חלב נכרי, 25 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(054-8491154

 בהזדמנות, נדנדת תינוק 
+ מנגינות + טרמפולינה, 95 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 050-9089110

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי, מצב מצויין 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 054-5656194

 למכירה טיולון טוב, 190 
ש"ח. עגלת אמבטיה, 440 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 054-5656194

 סלקל + כסא לרכב, 70 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-5737813

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

 עגלת אמבטיה 
Mamas And Papas
+ כיסוי גשם, במצב 
מצויין, 2,000 ש"ח 

_____________________________________________)18-19(גמיש. 054-8499882

מיצובישי

 מאזדה 5 שנת 2011, 
יד שניה, 157,000 ק"מ, רכב 
_____________________________________________)18-18(חדש, לפרטים 054-5908240

 מיצובישי גרנדיס 2009, יד 
שניה, 170 אלף קילומטר, דגם 
ספורט, דגם מפואר, לפרטים 

054-5908240)18-18(_____________________________________________

 צלמת !!! בת/בר מצווה, 
חלאקה. תמונות של פעם 

בחיים!!! מבצעים
_____________________________________________)18-19ל(052-7637576

 נמצא במוצ"ש, פרשת 
"שמות", רב-קו, בתחנת ריענון 

_____________________________________________)18-19ח(של כביש 6. 054-4847108

 אבדו טבעת נישואין 
וטבעת יהלום לפני פורים, 

באזור מערב ב"ב.
_____________________________________________)18-19ח(052-7646320/10

 נמצא מעיל של ילד, לפני 
כחודשיים, באזור ר"ע/אלישא. 

_____________________________________________)18-19ח(03-5784641

 נמצאה עגלה ליד ישיבת 
_____________________________________________)18-19ח(סלובודקא. 03-5784641

 מעבד מזון 70 ש"ח
_____________________________________________)18-19ח(052-7126106

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח 053-3155415

 מכונת ברד קטנה 
כחדשה, 80 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(03-6180510

 נגן "סם ויקס", נקנה 
לפני 4 חודשים, 100 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(058-3287846

 מצלמת קנון 185, 
נקנתה לפני 4 חודשים, 350 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח. 058-3287846

 תנור 2 ספירלות כחדש, 
_____________________________________________)18-19ח(50 ש"ח. 050-4147729

 מגהץ קיטור "מרפי 
ריצ'רד" 300 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(053-3364930

 מכונת כביסה "באייר", 
מצב מצויין, 500 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(054-8540687

 מכונת כביסה "בוש", 
500 ש"ח, )בירושלים(

_____________________________________________)18-19ח(052-7180828

 מיקסר "מרפי ריצ'רד", 
כמעט חדש, 500 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(052-7157077

 מקרן של חברת סוני, 350 
ש"ח. )בירושלים(

_____________________________________________)18-19ח(055-9765406

 מחשב נייד "לנובו", ליבה 
כפולה, 250GB, רק 300 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח. 055-9765406

 אורגן רהיט, 250 ש"ח. 
_____________________________________________)18-19ח(054-8452546

 מצלמה + מסרטה, 
 ,HD איכות , SONY חברת

חדשה ממש + נרתיק + 
מטען + סוללה נוספת, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 054-8464909

 סורק חברת HP, מעולה, 
100 ש"ח, בפ"ת

_____________________________________________)17-18ח(052-2786557

 מחבת חשמלי כחדש, 
ללא שימוש 200 ש"ח. שואב 

אבק באריזה, ללא שימוש 300 
ש"ח. ונטילטור 200 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(050-8441788

 מכונת תספורת חדשה, 
עם 2 בטריות נטענות, 140 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 050-4175490/1

 קומקום חשמלי, חדש 
 ,KENNEDY באריזה, תוצרת

)בני ברק(, 70 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 שואב אבק עומד 
BISSEL, במצב מצויין 300 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 053-7738893

 נגן ברלין כחדש + מיקרו 
32 + מגן + חיבורים ואחריות, 

_____________________________________________)17-18ח(130 ש"ח. 052-7629173

 סיר בישול חשמלי גדול, 
כמעט חדש, 50 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(054-8491154

 מכונת תפירה במצב 
מצויין, 500 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(054-7938941

 תנור דלונגי, 2 תאים, 
במצב מצויין, 500 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(054-8483563

 ,Indesit מייבש כביסה 
במצב מצויין, 300 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 פקס + מדפסת, 85 ש"ח 
+ מסך מחשב, 80 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 שואב אבק "הובר", תקין, 
_____________________________________________)17-18ח(150 ש"ח. 052-3463482

DVD  תוצרת 
KENNEDY, )ללא מסך( 

כחדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 BAYERE, מכונת כביסה 
7 קילו, נראית כחדשה, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 054-8479889

 מכונת סוכר )ימבמבם( 
בייתית + מקלות, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(050-4140205

 שולחן לפינת אוכל + 
כסאות 300 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-7126106

 2.40X2.40 ספריה 
סנדוויץ', 450 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)18-19ח(052-7619209

 חדר שינה: 2 מיטות + 
שידה + ארון, 450 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)18-19ח(052-7619209

 שולחן כתיבה הכולל 
מתקן לכונן מחשב, )ב"ב( 175 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

עגלה אמבטיה +טיולון 
צבע אפור אנגלזינה 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8475855

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה", )מרעישה( 

הקומפקטית, בלי צינור, 150 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 050-4135002

 מוצץ "מאם", צבע ורוד, 
_____________________________________________)17-18ח(10 ש"ח. 050-4135002

 זיכוי לחנות שילב ע"ס 
330 ש"ח, ב- 300 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)17-18ח()ב"ב(, 054-8412976

 כסא לרכב, "מינימאוס", 
כחדש, מחיר מציאה, 150 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-5708636

 עגלת תינוק אמבטיה 
+ טיולון מדגם "פג פיקלו 

3", מחיר מציאה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)17-18ח(052-5708636

 מיטת תינוק שילב + 
מזרן, צבע חום, 2 מצבים, 

בב"ב, 400 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(054-8476805

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וניור לעגלות, צבע שחור, 

כחדש, 80 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(054-8476805

 טיולון אדום במצב טוב, 
מתקפל לתיק, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(053-3364930

 עגלת טיולון, "בובו", 
מצב מצויין, צבע שחור וורוד, 

מתקפל לתיק, 400 ש"ח. 
_____________________________________________)17-18ח(053-3364930

 מיטת פעוט שילב, 
כחדשה + מזרן עמינח לבן, 

_____________________________________________)17-18ח(399 ש"ח. 052-7144461

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 עגלת תינוק אנגלזינה 
אמבטיה + טיולון בצבע אפור, 

_____________________________________________)17-18ח(480 ש"ח.054-8475855

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 120 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת מעבר במצב מצויין 
)בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 טיולון במצב מצויין )בני 
ברק( 150 ש"ח בלבד

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 למכירה פלאפון גלאקסי 
6310 כשר, במצב מעולה, 

_____________________________________________)17-18ח(250 ש"ח 052-7675525

 נוקיה C2 רגיל כולל 
מטען, 150 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(053-3161169

 נוקיה C5 כולל מטען, 
_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח. 053-3161169



ד’ באייר - ז’ באייר תשע”ט  428/04-01/05/2020 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 - ייעו 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
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
זמני נחיתת מטוסים ■

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח, שכר גבוה, תנאים 
_____________________________________________)09-20א(מצויינים 052-4774135

 קופאים/ות, סדרנים/
ות עובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה 

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)10-21ש(054-8471166 058-4012013

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

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

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 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(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 

 לפעוטון בפ"ת, דרושה 
גננת לגילאי שנה וחצי +, 
_____________________________________________)14-17ש(נסיון חובה.052-4491044

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

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(_____________________________________________

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 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 

למעון דפנה

דרושה מנהלת
חמה, אחראית 

ומנוסה

קו"ח למייל:
maonaf@gmail.com
או לפקס: 03-6965723

של ישיבת 'מעלה אליהו' תל אביב

 לחברה פיננסית בבני 
ברק, דרוש/ה חשב/ת עמלות, 
למשרה מלאה, עם ראש גדול 

ריאלי, ידע נרחב באקסל, 
ללא נסיון. קו"ח למייל- 

racheliha@tlp-ins.co.il)17-20ש(_____________________________________________

 למשרד רואי חשבון 
בקרבת מרכז עזריאלי  ת"א, 

בו יש גם צוות מהמיגזר החרדי 
,דרוש/ה מנהל/ת חשבונות 
)בעל תעודת חשב/ת שכר(

מנוסה ועצמאי/ת
שליטה מלאה בחשבשבת 

חלונות ובמיכפל שכר- חובה 
,יחסי אנוש טובים, יכולת 

עבודה בצוות. משרה מאתגרת 
עם אפשרויות לקידום. 

קורות חיים לפקס:
03-7604646

liat@frcpa.co.il :17-20(או למייל(_____________________________________________

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

התפקידים. גלאט ג'ובס. אתר 
הדרושים הדתי-חרדי מס' 1. 

כנסו לאתר החדש:
,www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(טלפון: 073-70-55-666

 דרוש/ה עובד/ת למכירות, 
הזמנות ושרות לקוחות + 

נסיון. העבודה בפ"ת, שכר נאה 
ואופציה לקידום קו"ח למייל: 

gadhamburger@gmail.com)17-20ל(_____________________________________________

 דרושות נשים רציניות, 
לעבודה מהבית, הדרכות 

באפליקציית "זום". לפרטים 
_____________________________________________)17-20ל(052-7100640

 נעליים אלגנטיות, מידה 
36, "רפאל" 100 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 3 תריסי הזזה, 
0.70X1.00, חדשים, 150 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(כ"א. 050-4131038

 ספרי קריאה שונים, 10 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח כ"א. 050-4131038

 מעיל צמר חדש, מידה 46 
נשים, 200 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה המרפסת, כולל 10 
גלגלי ברזל, כחדש, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(054-6969961

 חליפה חדשה לחלוטין, 
שחורה, חברת "קסטרו", מידה 

48, דגם יפה ועדכני, 149 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 058-3263264

 נעלי עקב איטלקיות 
לגבר, "מקס מורטי", מידה 

46, חדשות לגמרי, 99 ש"ח. 
_____________________________________________)17-18ח(058-3263264

 למכירה 2 אקווריומים 
50X50 450 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(050-3337530

 אופניים גודל 12, צבע ורוד 
הלו קיטי, 140 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 למכירה כספת, 400 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-7126106

 עגלת קניות מברזל, 160 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר בצבע אפור 
כהה, גיזרה רחבה, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 נעל עקב אלגנטית לאשה, 
מידה 39, צבע שחור, 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח גמיש. 053-3155415

 מכשיר כושר, 350 ש"ח. 
_____________________________________________)17-18ח(052-7126106

 אבקת חלבון חברת 
"ישרא-ל בודי" מאסיב גיינר, 

_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח. 052-7630089

 אופניים למבוגר, 200 
ש"ח, אופניים לילד, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(052-7630089

 שעון זהב "סיטיזן", 
רצועת פלדה, 390 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(052-7630089

 נעליים אלגנט, חברת 
"סקורו איטליאנו", מידה 41, 
נראים כחדשים, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(053-3127941

 תריס כולל מסגרת 
 1.00X1.30, ,אלומיניום לבן

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח.052-7645405

 סט 4 סירי סולתם אלון, 
חדשים באריזה, 330 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(050-4102263

 5 אוגרים + אוכל, 50 
ש"ח. אפשרות לכלוב.

_____________________________________________)17-18ח(050-4102264

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 חולצה לבן / אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 מתקן יבוש לכביסה 
במצב מצויין )בני ברק( 40 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 ווים לתלית מדפים, 10 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 050-9089110

 שיש לכל מטרה עם כיור 
מובנה, 0.54X1.50 חדש, 500 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 054-7612883

 תוקון וציפור אהבה + 
אוכל + מתקן מים ואוכל + 

_____________________________________________)17-18ח(תא, 299 ש"ח. 050-4140205

 טלפון בזק + מזכירה 
אלקטרונית + עגלת שוק, 40 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-5737813

 עמודון לבן מפורק, חזק 
ויציב, 110 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(052-5737813

 טרולי עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-2727474

 עלוני משפחה באנגלית, 
כולל לילדים, בשקל 1 בלבד. 

_____________________________________________)17-18ח(052-5573461

 ספרי לימוד חשבות שכר, 
מעודכנים לשנה הנוכחית, 380 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-7192898

 תוכי דררה ביתי + כלוב 
גדול חדש + ציוד, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 הוברבורד יד שניה + 
בלוטוס + נרתיק + מטען, 

_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח. 052-7657902

 אופני הרים, מתאים גם 
למבוגרים וגם לנוער, במצב 

מצויין, 280 ש"ח.
_____________________________________________)17-18ח(054-2819921

 סט של 6 סירים "חדשים" 
מנירוסטה איכותית מאוד + 

אביזרים איכותיים, 350 ש"ח. 
_____________________________________________)17-18ח(052-7648091

 נעלי מוקסין, מידה 46, 
חדשות מהקופסא, 290 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד. 053-3130356

 חולצה מידה 15 ממלבודי 
כבוד, באריזה, 30 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(052-7130053

 למסירה גליונות קראט, 
קטיפה ומרווה לצמא, באזור 

_____________________________________________)17-18ח(דובק. 052-7130053

 ארנק כיס מעור אמיתי, 
קטן, 60 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)17-18ח(052-7195616

 קורקינט 3 גלגלים, 2 
רגליים מאחורה, כחדש, 130 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 054-8561294

 גיימבוי כשר, כולל מוזיקה 
+ חריץ הרחבה, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(054-8561294

 מזוודה לפאה, חדשה, 
הייתה בשימוש חודש, 70 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-7126106

 תווי קניה 500 ש"ח של 
רמי לוי ב- 450 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(054-8474176

 תוכון חמוד שלא נושך + 
כלובוקיט תערובת, 150 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4157763

 כרית תמיכה לצוואר 
לטיסות ונסיעות, חדשה, 30 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח. 052-2727474

ירושלים 52 ב”ב )ע"י העיריה(

מכנסי 
ילדים 

4 ב-100 &

שמלות 
מפסח 

החל מ-50 &

054-7212985

מנקים הכל
”אצל בתיה“

הנחה

פתוח רצוף

70%עד

 למשרד רו"ח בבני ברק, 
דרוש/ה מנהח"ש לחצי 

משרה, שנתיים נסיון בהנבלת 
חשבונות ובמשכורות, מיידי. 

_____________________________________________)18-19ל(קו"ח לפקס: 03-6181403

 למעון בגבעת שמואל 
סייעת לתינוקות/פעוטות, 

למשרה מלאה/חלקית, תנאים 
_____________________________________________)18-25(נוחים 050-7884864

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

 מחבת לפנקיק יציקה 
נעמן  6 עגולים 85 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-31554152

 סירים של סולתם 2,5 
/4,5  ליטר 240 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415 

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL 50 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 כוס לקידוש ציפוי כסף 
של הרב איפרגן 150שח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 סט כיסוי מצעים למיטה 
זוגית 3חלקים 160 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 תיק לסמינר 120 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 בימבה ג'וק לילדים 35 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7126106

 אופנים לילדים גודל 12 
צבע ורוד הלו קטי 140 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 זויות למדפים 20 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(לזוג 052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח 052-7126106

 עגלת קניות כחדשה 
)גלגלי סיליקון( במחיר מציאה 

_____________________________________________)18-19ח(80 ש"ח. 03-6180510

 תיק חדש לאופניים על 
הכידון, 35X25 ס"מ, 30 ש"ח. 

_____________________________________________)18-19ח(058-3287846

 אופני ספורט מידה 24, 
גוף אלומיניום, 21 הילוכים, 

350 ש"ח - ירושלים
_____________________________________________)18-19ח(050-4147729

 סט ספרי רפואת תימן, ג' 
חלקים, 180 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(050-4147729

 שמלת מקסי, "דבי מוד", 
סגול נצנץ, מידה 42, 470 

ש"ח במקום 850 ש"ח.
_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

 חוברת מרווה לצמא, 
שנים עד'-עט', 95 ש"ח לשנה. 

_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

 מצות מכונה "ירושלים", 
2 ק"ג ב- 50 ש"ח. )אלעד( 

_____________________________________________)18-19ח(050-4188171

 אופני ילדים 16 אינץ 5 
שקל עם פנצר, אופני ילדים 

18 אינץ 30 שקל
_____________________________________________)18-19ח(054-3177932

 קסדה 20 שקל, גלגלי עזר 
_____________________________________________)18-19ח(15 שקל, 054-3177932

 כסא תינוק  לאופניים  20 
שקל, גלגל קידמי 24 אינץ 10 

_____________________________________________)18-19ח(שקל. 054-3177932

 חוברת "סימנא", סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות - 

"עירובין" )חדש( ב- 12 ש"ח. 
_____________________________________________)18-19ח(050-4135002

 טוש"ע, הלכות שבת א', 
הוצאת הדרת קודש, חדש, 35 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח. 050-4135002

 "קהילות יעקב" ח' 
כרכים, 300 ש"ח. שיטה 

מקוצרת ו' כרכים - 150 ש"ח.
_____________________________________________)18-19ח(050-4135002

 מייק אפ "לנקום", כמעט 
_____________________________________________)18-19ח(חדש, 50 ש"ח. 052-7157077

 בשמים מקוריים 
משומשים, 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)18-19ח(052-7157077

לפרסום
בלוח

03-6162228



שעות פתיחה 
לשבוע הקרוב:

יום שני - ג' באייר )27.4( 
פתוח עד: 20:00

יום שלישי - ד' באייר )28.4( 
פתוח עד: 17:00

יום רביעי - ה' באייר )29.4(
סגור-בהתאם להנחיות 

משרד הבריאות 

₪ לק״ג90  6 ₪ לק״ג90  5 ₪ לק״ג90  3

שלישי- רביעי 28-29.4.20 ד'-ה' באייר

₪ לק״ג90  ₪3 לק״ג90  ₪3 לק״ג90  2

תפוזבצל גזר ארוז תפוח-עץ סמיטפלפל אדום/צהובמלפפון

ָטִרי 
וּק ֵמַהּשׁ

טחינה
500 גר'

אחווה

חומוס מסעדה
700 גר'

צבר

צלחות עבות
1 ק"ג

דג מושט
בלדי

מעדן קרלו 
קצפת

126 גר'
תנובה

טונה בשמן צמחי
900 גר'
מעולה

וופל עלמה
150 גר'

חמישיית טישו
לילי צבעוני

שמפו/מרכך
750 מ"ל

נקה 7

תירס גמדי 400 גר' 
מעולה/שעועית 
ירוקה/צהובה 

פרי מבורך

נר נשמה
24 שעות

מעולה

מתז' אוקסיג'ן
750 מ"ל

סנו

מאדגת דנונה ביו
1.7%/3%

8 יח'
שטראוס

קמח מלא 80%
1 ק"ג

מעולה

שמיניית מעדן
מיני קרלו

תנובה

חיתולי האגיס
מידות: 3-6

אבקת כביסה 
מקסימה

1.25 ק"ג
סנו

בייגלה
300-400 גר'

B&B

9 90

10

10

12 90

8 9019 90

10 90

25 90

11 90

22100

14 90 6 90

22

8 90

8 90

15

24 90

14 9010 90

29 90

1

2

8

4

3
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3 2

2
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ב-ב-
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לק"ג
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ב-

ב-ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

/OZ10 כוסות קרטון
מפת ניילון עבה

שישייה/שמיניה
מעולה

שקדי מרק 
400 גר'
מעולה

אגוזי/טעמי/
כיף כיף

45 גר'
עלית

12 90 2

3

6

ב-

ב-

ב-

ב-

28.4-1.5.20 ד'-ז' באיירשלישי- שישי

30.4-1.5.20  ו'-ז' באיירחמישי- 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.
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לפתן קוקטייל 
פירות900 גר' אריזות י-ם/
אפרסק מעולה/אננס 

חתוך טעמן 825 גר'

מכבדים 
תווי שי 
למורה

פחמים 2 ק"ג שווה/
מנגל חד-פעמי

שווה/הנמל

10 ב-1

שריר מס' 8 מוצפי

פילה מדומה מוצפי
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לק"ג
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שישיית מחיות
תינוקות פריטוב 

6*190 גר'
טעמן

18 90

שעועית ירוקה 
שלמה/חתוכה

800 גר'
בלדי

7 90 ב-1

אורז 
1 ק"ג
השף

22 ב-2 ב-

עשיריית פיתות
ברמן/דגנית

מארז פחיות
קוקה קולה

כולל פיקדון
6*330 מ"ל

16 90
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ב- ב-

ג'אמפ/פפסי/
סבן אפ כולל דיאט/
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כנפיים קפוא עטרה

כנפיים קפוא קהילות

נקניקיות עוף
400 גר'

עטרה

בקר טחון
1 ק"ג
עטרה

24 9014 90 2 ב-ב-

ַהּמִבְצָעִים 
ָבוּעַ ׁשֶל ַהּשׁ

כָּל טוּב
ַבָּת לְּשׁ

ּמִבְצָעִים 
לְיוֹם יוֹם
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