


077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח





ל' ניסן תש"פ 1224/4/24 בפתח תקוה4 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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 : אלי כהן

המסורתיים  הטקסים  התקיימו  השנה  המצב,  לאור 
משתתפים  במתכונת  בשואה,  הנספים  של  לזכרם 
העיר  ראש  של  בפייסבוק  בשידור  והועברו  מצומצמת 

רמי גרינברג. 
להנצחת  באנדרטה  זר  להניח  הגיע  העיר  ראש 
וסמוך  סירקין  שבצומת  )רומניה(  טרנסניסטריה  יהודי 
נודע,  אינו  קבורתם  שמקום  חללים  להנצחת  לאנדרטה 
הנמצא בסמוך לבית העלמין סגולה. אל ראש העיר רמי 

גרינברג התלווה שלום קוטלר.
ודור, על  דור  כי "בכל  גרינברג אמר  ראש העיר רמי 
אחת כמה וכמה בדורנו אנו, חייב אדם לראות את עצמו 
יהדות  של  והצלמוות  ההריגה  מגיא  יצא  הוא  כאילו 

אירופה.
גרינברג הוסיף, "ששת המיליונים, אחינו ואחיותינו, 
לצד  יהודים.  היו  כי  העובדה  בשל  רק  בחייהם  שילמו 
מסר  מעבירים  אנחנו  בו  יום  הוא  השואה  יום  הזיכרון, 
לכל אומות העולם ובתוכן גם לאויבנו, כי שואה שנייה 
לא תהיה! ישראל היא מדינה עצמאית ומתקדמת, בעלת 
ביד קשה  בנו תתקל  לפגוע  נוסף  ניסיון  וכל  חזק,  צבא 
יהי  לעד,  איתנו  יהיו  השואה  נספי  של  זכרם  ומוחצת. 

זכרם ברוך".

יום השואה בצל 
הקורונה: טקסים 

מצומצמים

פתח תקווה מצדיעה: 
נחנכה כיכר "צוותי הרפואה" 

עשרות מתנדבי 'ידידים' חילקו אלפי 
חבילות מזון לתושבי העיר

מאת: אלי כהן

האחרון,  בחודש  הענפה  לפעילות  כהמשך 
מסניף  'ידידים'  ארגון  של  מתנדבים  חילקו 
שמריה־אבא־ הרב  של  בפיקודם  תקווה  פתח 
אחראי  הובר,  וגדעון  הסניף,  מנהל  שאול, 
לקשישים,  מזון  מנות  אלפי  מתנדבים, 
מתושבי  יכולת  מעוטות  ומשפחות  מבודדים 

העיר.
עם  פעולה  בשיתוף  פעלו  המתנדבים 
עיריית  ידי  שעל  לאומית'  'שליחות  פרויקט 
 2530 היום  במהלך  וחילקו  פתח־תקווה, 
חבילות מזון, זאת במקביל להמשך הפעילות 
ומזון  תרופות  ושינוע  רכישה  של  השוטפת 

לקשישים ולתושבים השוהים בבידוד.
לאחר  הפעילות,  במהלך  נרשמה  דרמה 
שהרב שמריה, מנהל הסניף, הגיע לבית אחד 
הקשיש  כי  החשד  בו  עלה  ולפתע  הקשישים 
אינו חש בטוב. המתנדב הניח לחבילות המזון 
תוך  החירום  כוחות  את  מיד  הזעיק  שבידו, 

שהוא מכוון אותם למקום האירוע.
ויותר  יותר  שומעים  "אנחנו  שאול:  אבא 
על מקרים בהם קשישים תושבי העיר שוהים 
את  מקפחים  אף  ולעיתים  נוראית  בבדידות 
מי  היה  ולא  טוב  הרגישו  שלא  לאחר  חייהם 
זה לכוחות החירום. דפיקה אחת  שידווח על 
של  במקרה  חיים!  להציל  יכולה  ביום  בדלת 
אוכל  לקשיש  לספק  בכדי  בכלל  באתי  היום 
רוצה  אני  אחר.  באופן  לטפל  נדרשתי  ובסוף 
להודות למתנדבים הרבים שהגיעו היום ופינו 

בוקר שלם לטובת ההצלחת הפרויקט".
הנה  לאומית'  'שליחות  במסגרת  הפעילות 
גרינברג,  רמי  העיר,  ראש  של  ברוכה  יוזמה 
יו"ר אגף חירום  יריב סנדלון,  ידי  ונוהלה על 
סנדלון:  תקווה.  פתח  בעיריית  וביטחון 
ענק,  הוא  עצמו  על  שלקחנו  "הפרויקט 
בכלל  הסיוע  ארגוני  שללא  לומר  חייב  ואני 
משלימים  היינו  לא  בפרט,  ידידים  ומתנדבי 

את המלאכה".
יצחק יונה, דובר הארגון: "מאז פרוץ משבר 

מתוגבר  באופן  פועל  שלנו  המוקד  הקורונה, 
אזרחים  של  הרבות  לפניות  מענה  לתת  בכדי 
הנמצאים בבידוד ביתי ואשר נזקקים לשינוע 
מוצרי יסוד ותרופות. אזרחים שנזקקים לסיוע 

מוזמנים ליצור קשר עם מוקד הארגון".

בסמוך למרכזי הרפואה המרכזיים בעיר נערך טקס צנוע לכבוד מובילי המאבק בנגיף הקורונה

מאת: אלי כהן

"צוותי  כיכר  נחנכה  ומיוחד  חגיגי  בטקס 
הרפואה" בהוקרה ובהערכה לכל צוותי הרפואה 
בעיר, בארץ ובעולם הנאבקים בימים אלה בנגיף 
כימים  לילות  ופועלים   COVID  19 הקורונה 

למען הקשישים וציבור החולים.
 – אנסקי  הרחובות  בצומת  נמצאת  הכיכר 
הרפואה  למרכזי  בסמוך  בפ"ת,  אמסטרדם 

המרכזיים בעיר.
רמי  תקוה,  פתח  עיריית  ראש  של  לצידו 

בתי  מנהלי  המצומצם  בטקס  נכחו  גרינברג, 
וירטהיים,  איתן  ד"ר  ביניהם,  בעיר,  החולים 
בילינסון  החולים  )בתי  רבין  רפואי  מרכז  מנהל 
והשרון(, ד"ר אפרת ברון הרלב, מנהלת קמפוס 
החולים  בית  מנהל  חבר,  איתן  ד"ר  בילינסון, 
שניידר  מרכז  מנהל  פרס,  יוסף  ד"ר  השרון, 
לרפואת ילדים, פרופ' גיל זלצמן, מנהל המרכז 
אדרי,  מרם  מירה  ד"ר  גהה,  הנפש  לבריאות 
רבקה  בית  גריאטרי  הרפואי  המרכז  מנהלת 
מקבוצת כללית, תת מגן חיים דורי, מנהל מרחב 
ירקון במד"א ומגן משנה אביחי חדד,  סגן מנהל 

מרחב ירקון במד"א.
ראש העיר רמי גרינברג הסביר: "מצאנו לנכון 
העמוקה  הערכתנו  להביע  אלה  בימים  דווקא 
לכל צוותי הרפואה בעיר, על כל אגפיהם ושלל 
שאת  ביתר  אלה  בימים  העובדים  תפקידיהם, 
ובמסירות  בחריצות  באינטנסיביות,  ופועלים 
רבה ונותנים מענה מקצועי למאות ואלפי פונים 

וחולים. 
מאתגרים  ימים  הינם  אלה  "ימים  לדבריו, 
והקשבה  מיוחדת  הערכות  מכולנו  נדרש  בהם 
אשר  הרפואה  צוותי  הבריאות.  משרד  להנחיות 

עומדים בחזית המאבק הם סמל ודוגמא לנתינה, 
מקצועיות ואחריות מקצועית".

רפואי  מרכז  מנהל  וירטהיים,  איתן  ד"ר 
"לכיכר  והשרון(:  בילינסון  החולים  )בתי  רבין 
משמעות מיוחדת – בימי שגרה זו עיר של בתי 
חולים עוצמתית וחזקה בתחום הבריאות ובימים 
השרון  חולים  בית  נמצא  הזו  בעיר  אלו,  קשים 
שנמנה בראש בתי החולים המובילים את חזית 

המאבק בנגיף".
בסיום הטקס חילק ראש העיר מגן הוקרה לכל 

מנהלי בתי החולים בעיר.

העירייה תקדם טיפול פרטני באלפי קשישים בסיכון 
במסגרת היוזמה, יתבקשו העובדים ליצור קשר טלפוני עם הקשיש איתו הם בקשר אחת לשבוע ולשאול לשלומו

במהלך חלוקה שהתבצעה על ידי מנהל הסניף, הרב שמריה אבא שאול, עלה החשש כי אחד הקשישים איבד את 
הכרתו בביתו, המקרה טופל על ידי כוחות החירום

מאת: מנחם הירשמן

לאור מספר מקרי המוות המצערים שארעו בתקופה האחרונה 
לגורמי  הורה  גרינברג  רמי  העיר  ראש  עריריים,  קשישים  בקרב 
לפרוייקט  להיערך  בעירייה  ובריאות  חברתיים  לשירותים  האגף 
קשישים  כ-3000  "יאמצו"  העירייה  עובדי  במסגרתו  אשר  חדש 

המוגדרים בסיכון מירבי.
קשר  ליצור  העובדים  יתבקשו  הפרוייקט  במסגרת  כך,  בתוך 
ולשאול  לשבוע  אחת   – בקשר  הם  איתו  הקשיש  עם  טלפוני 
לצורך  הקשיש  צרכי  את  ימפו  העירייה  עובדי  בנוסף,  לשלומו. 
ימלאו  העובדים  הטלפונית,  לשיחה  בהמשך  פרטני.  מענה  מתן 
העירייה  לגורמי  יישלח  והוא  שעלו  הצרכים  עם  מקוון  טופס 

הרלוונטים לטיפול מהיר.
בנוסף, מוקד הגמלאים אשר הוקם עם פרוץ משבר הקורונה, 

יקבל פנויות מתושבים אשר יבקשו לדווח על קשישים עריריים. 
האימוץ  את מכסת  העירייה  תגדיל  לדיווחים שיתקבלו,  בהתאם 

ככל שיידרש. 
לצד הפרוייקט הייחודי, במהלך החודש האחרון, העירייה יצרה 
קשר עם כל 14,000 קשישי וקשישות העיר המופיעים ברשימות 
הקשר  במסגרת  ברווחה.  מוכרים  שהיו  ואלו  הלאומי  הביטוח 
שנוצר, עובדי אגף הרווחה ביררו עם כל אחד – מהם צרכיו, האם 

הוא צריך עזרה מהרשות ובמה.
מ  חילקה במהלך החודש האחרון למעלה  עיריית פתח תקוה 
10,000 סלי מזון בנוסף לאלפי ארוחות חמות המחולקות פעמיים 
המשבר,  פרוץ  עם  כן,  כמו  והנזקקים.  הקשישים  לכל  בשבוע 
העירייה משנעת תרופות ומפעילה מערך מתנדבים גדול המסייע 

בימים אלה לכל קשישי העיר המוכרים לרשות.
ראש העיר רמי גרינברג אמר כי "מדינת ישראל והעולם כולו 

השנים  במאה  נראה  שטרם  משבר  עם  אלה  בימים  מתמודדים 
ככל  כה,  עד  הרשות  מפעילות  לראות  שניתן  כפי  האחרונות. 
שאנחנו מתקדמים על ציר הזמן בהתמודדות מול המשבר, אנחנו 
צרכים  על  ופרטני  נקודתי  באופן  שעונות  יוזמות  יותר  מקדמים 

שונים שעולים במהלך הזמן. 
אלה  בימים  מקדמים  שאנחנו  החדשני  "הפרוייקט  לדבריו, 
מקיף  מענה  לתת  צפוי  בעיר,  העריריים  הקשישים  לרווחת 
ולהפחית אירועי מוות מצערים כפי שחווינו בשבועות האחרונים. 
לצד פעילות הרשות, אני קורא לציבור להירתם למאמץ, לשאול 
לשלום השכנים הקשישים לפחות פעם אחת בשבוע ולדווח על 

העריריים במוקד הגמלאים. 
נוכל  כך  זה,  בנושא  הציבור  עם  פעולה  שיתוף  שיהיה  "ככל 
להבטיח היקף טיפול מקסימאלי באוכלוסייה זו ואולי אף למנוע 

את מקרה המוות הבא", ציין גרינברג.



לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד



ל' ניסן תש"פ 624/4/20 בפתח-תקוה

מאת: מנחם הירשמן

פשיטת  שבמהלך  לאחר  התחוללה  סערה 
השליכו  שערים,  מאה  שכונת  על  המשטרה 
השוטרים רימון הלם לעבר תושבים שהתגודדו 
בסמוך לבניין מגורים וכתוצאה מהפיצוץ נפגעה 

ילדה קטנה ונזקקה לטיפול רפואי.
הילדה  בלילה.  חמישי  ביום  אירעה  התקרית 
שליד  ברחוב  צעדה  ה-8  בת  מרגליות  זיסל 
הסמוך  בשטיבלך  שערים.  מאה  בשכונת  ביתה 
התחוללה מהומה רבתי בשל התפרעות אלימה 
של קיצוני מאה שערים כנגד השוטרים שהגיעו 

למקום בכדי לאכוף את צו בריאות העם.
קבוצת  השטיבלאך,  ממתחם  שיצאו  לאחר 
סיבה  כל  ללא  הלם  רימוני  יידתה  השוטרים 
זיסל  של  לכיוונה  נזרק  מהם  אחד  לעין,  נראית 
במצחה  נחבלה  זיסל  שנפצעו.  נוספת  וילדה 
ובנס לא נפגע תינוק שהיה במקום יחד עם אמו.
כי  על  ההאשמה  את  בטילו  במשטרה 
לשטיבלך  יעקוב  עין  לרחוב  הגיעו  "השוטרים 
במטרה לאכוף את צו הבריאות וזיהו מספר רב 
של מתפללים ובקשו מהם להתפזר מספר פעמים 
תוך הסברה כי הדבר מסכן את בריאות הציבור. 
20 איש שסרבו להתפזר ולכן  במקום נשארו כ 

עוכבו לצורך רישום דוחות".
המקום,  בקרבת  שהיה  נוסף  המון  זה  "בזמן 
החל ליידות אבנים, ברזלים, טיטולים עם צואה 
וכל הבא ליד, לעבר השוטרים שהרגישו בסכנת 
מנת  על  הלם  ברימוני  להשתמש  ונאלצו  חיים 
חמור  במדרג  באמצעים  להשתמש  יאלצו  שלא 
התחשבות  תוך  מהמקום  חילוצם  בעת  יותר 

במכלול הנסיבות".
עוד הוסיפו לטעון כי "גם בסרטונים ותמונות 
שהופצו, ניתן לראות שרימון ההלם נזרק לכיוון 
זה או אחר.  ולא באופן מכוון לעבר אדם  אחר 
עם  יחד  נפגעה.  שהילדה  כך  על  מצרים  אנו 
זאת נדגיש כי תכלית פעילות המשטרה לאורך 
מחלת  בהתפשטות  המאבק  של  התקופה  כל 
הדבקת  ולמנוע  חיים  להציל  הינה  הקורונה 

הציבור".
שלמה  ח"כ  דרש  הקשה,  המקרה  בעקבות 
בוועדת  דחוף  דיון  לקיים  מהליכוד  קרעי 
והשר  המשטרה  מפכ"ל  בהשתתפות  הקורונה, 

לביטחון פנים.
יו"ר  המשמש  שלח  עופר  לח"כ  במכתבו 
תחילת  "מאז  כי  קרעי  כתב  הקורונה  וועדת 
עושים  והשוטרות  השוטרים  הקורונה  משבר 
עבודת קודש של ממש, עבודה קשה שלעיתים 
את  מחזקים  ואנו  בריאותי  מחיר  גובה  אף 

ידיהם".
הנוגע  בכל  זאת,  עם  "יחד  קרעי,  כתב  עוד 
לפעילות המשטרה במגזר החרדי, ישנה תחושה 
ההדק,  על  מדי  קלה  האצבע  כי  ביותר,  קשה 

תרתי משמע".
פעולות משטרתיות אשר  ברצף של  "מדובר 
חורגות מכל פרופורציה. שימוש בכוח רב מדי, 
זה,  מגזר  כלפי  בררנית  באכיפה  אף  לעיתים 
חוסר בהסברה ובנהלים ברורים בקרב השוטרים 
שאנחנו  הזה  הציבור  חיי  מאורח  והתעלמות 

אמונים על שמירת בריאותו ובטחונו".
בשכונת  שאירע  המקרה  את  ציין  קרעי  ח"כ 
מאה שערים: "הדוגמאות האחרונות של זריקת 
כמו  שערים,  במאה  זיסי  הילדה  ליד  הרימון 
בסגרים  ותועדו  שצולמו  אחרים  מקרים  גם 
ראויה  ולא  ברוטאלית  התנהגות  על  האחרונים 
ודרישה.  חקירה  מחייבים  ישראל,  שוטרי  של 
קרובים  היינו  שנפצעה,  הילדה  של  במקרה 
שהיה  נוסף  תינוק  ושל  שלה  אדם  חיי  לאובדן 

בעגלה".
הדעת.  על  מתקבלת  שאינה  שערורייה  "זו 
על  הכנסת  של  ופיקוח  מיידית  בדיקה  דרושה 
המשטרה בנושא זה, על מנת שהאשמים יבואו 

על עונשם ועל מנת שדברים אלו לא יישנו".
הכנסת  ועדות  הוקמו  שטרם  העובדה  "עקב 

את  הקורונה  בוועדת  רואה  אני  הקבועות, 
אני  כעת.  זה  בנושא  לדון  ביותר  המתאימה 
זה,  בעניין  בהקדם  דחוף  דיון  לקיים  לך  קורא 

בהשתתפות מ"מ המפכ"ל או השר".
ח"כ משה אבוטבול )ש״ס( שיגר מכתב נוקב 
במכתבו  החמור.  האירוע  על  ארדן  גלעד  לשר 
שיתף, "אני מלא זעזוע מהמצב שבו האירועים 
בשכונת מאה שערים מגיעים למקום אפל ושפל 
שבו ילדה חרדית ואימא לתינוקת בעגלה עמדו 
בפני סיכון חיים ממשי מזריקת רימון הלם ע"י 
שיהיו  ככל  חריפים  ונזיפות  גינוי  נפשע.  שוטר 
לא יועילו להסדרת המצב ולא ייגרמו להשקטת 

הרוחות״.
השר לבטחון פנים גלעד ארדן ביקש להרגיע 
צער  ומצטער  כואב  “אני  וכתב:  הרוחות  את 
עמוק על הפגיעה בזיסי הרכה והתמימה והוריתי 
על בדיקה מיידית של אירוע חריג זה והבדיקה 

כבר מתקיימת.
לא  המשטרה   - להבין  "צריך  ארדן,  לטענת 
או  ברק  בבני  דווקא  אכיפה  לבצע  החליטה 
במאה שערים. היא עושה זאת, כיוון שהממשלה 
הנחתה אותה להתמקד באכיפה במקומות בהם 

התחלואה היא הגבוהה ביותר.
"אני מקבל כל הזמן פניות של חרדים, מכל 
רחבי המדינה שמבקשים וממש מתחננים, לעוד 
מבינים  הם  גם  כי  מגוריהם,  במקום  אכיפה 
כנגד  האכיפה  את  למקד  אלא  ברירה  שאין 
הפרת הנחיות משרד הבריאות במקומות שבהם 
סכנת  שם  כי  ביותר,  הגבוהה  היא  התחלואה 
שתדעו  חשוב  משמעותית.  הכי  היא  ההדבקה 
בדיווחי  מקורה   - ברק  בבני  האכיפה  שרוב 
תושבים ורבנים. הם פונים כדי שנעזור להם מול 
והם  חייהם  את  שמסכנים  הקיצוניים  המעטים 
ואני  ואהבה  פנים  במאור  לשוטרים  מסייעים 

מוקיר אותם על כך".
בתוך כך, המחלקה לחקירות שוטרים במשרד 
את  לבדוק  והחלה  לפניות,  נענתה  המשפטים 
הילדה.  לעבר  ההלם  רימון  השלכת  פרשת 
את  למח"ש.  תלונה  הגישו  מרגליות  משפחת 
ודובי  יחיאל  הדין  עורכי  מייצגים  המשפחה 
התקרית  מלבד  אברהם.  מאיר  ועו"ד  וינרוט 
)שלישי(  אתמול  הרימון,  החמורה של השלכת 
פורסם תיעוד מתוך מצלמות אבטחה שמספקות 
השוטרים  של  הברברית  לתקיפה  חדשה  זווית 
שנכנסו בשבת ל'מאה שערים' והטיחו לכביש, 
שצעד  אהרן'  מ'תולדות  עו"ד  סיבה,  שום  ללא 

לתומו ברחוב. 
חסיד  פרנקל,  דב  נראה  המחריד  בסרטון 
כשהוא  דין,  כעורך  המשמש  אהרן  תולדות 
מביתו  וחצי  שבועיים  לפני  שבת  בליל  צועד 
בכוחות  ופוגש  שערים',  שב'מאה  הוריו  לבית 
משטרה שפשטו על השכונה. בשלב מסוים ראו 
אותו שוטרי מג"ב, וזרקו אותו לפתע על הכביש 

בעוצמה רבה, למרות שלא עשה שום דבר.
המקומם  התיעוד  חשיפת  לאחר  כי  יצויין 
מתכוון  בבירור,  נראית  התקיפה  בו  החדש, 
במחלקה  מסודרת  תלונה  להגיש  פרנקל  דב 
לחקירות שוטרים, בתקווה שהפעם היא תסתיים 

באופן חיובי.
חירום  בשעת  "גם  נמסר:  ישראל  ממשטרת 
שאינה  חריגה  בהתנהלות  מדובר  זו,  לאומית 
לנורמות  מוחלט  בניגוד  ועומדת  מקובלת 
מצוי  האירוע  שוטר.  מכל  המצופה  ההתנהגות 
נגד  ינקטו  לתוצאותיה  ובהתאם  בבדיקה, 

השוטרים המעורבים הצעדים המתאימים".

סערה: ילדה חרדית נפגעה 
מרימון שנזרק בידי שוטרים

הורי הילדה זיסל מרגליות הגישו תלונה למחלקה לחקירות שוטרים, שפתחה בבדיקת 
האירוע המקומם שתועד במצלמות וגרר ביקורת חריפה על אלימות המשטרה

אתכם בכל דרך שנוחה לכם:

צוותי חברת החשמל ממשיכים לעבוד מסביב לשעון כדי לשמור על 
אספקת חשמל תקינה. 

חשוב לנו לעדכן שלא ננתק אספקת חשמל ללקוחות חייבים, ונאפשר 
לעסקים שיתקשו לשלם את חשבון החשמל הקרוב, דחייה של עד 30 

יום ממועד התשלום המקורי. 

משרדי קבלת הקהל סגורים בהתאם להנחיות משרד הבריאות אבל 
במוקד 103 תוכלו לקבל מענה אנושי 24/7 וטיפול בתקלות באספקת 

החשמל, לקוחות מנותקים ולקוחות מונה בתשלום מראש בלבד.

מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה ולבצע מגוון פעולות בשירות עצמי 
און ליין.

מאחלים לכולנו בריאות וחזרה מהירה לשגרה.

אנחנו אתכם ובשבילכם
בכל רגע.

גם בימים אלו,



ממשיכים לגדול!
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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



ל' ניסן תש"פ 824/4/20 בפתח-תקוה

איש החסד מבני ברק: 
הרב חיים טובי ז"ל

מאת: מנחם הירשמן

וישיבת  ברק  בני  העיר  על  פשט  כבד  אבל 
הגרנ"ט המפורסמת ברמת שלמה בירושלים, עם 
קבלת הבשורה הקשה על פטירתו של הגאון רבי 
חיים אהרן טורצ'ין זצ"ל, ראש ישיבה בישיבת 
הגרנ"ט בשכונת רמת שלמה בירושלים, שהלך 
אביב,  בתל  'איכילוב'  החולים  בבית  לעולמו 
 48 בן  והוא  הקורונה  בנגיף  שנדבק  לאחר 

בפטירתו.
ואושפז  בנגיף  נדבק  זצ"ל  אהרן  חיים  רבי 
ברק.  בבני  הישועה'  'מעייני  החולים  בבית 
רקע.  מחלות  כל  ללא  לחלוטין  בריא  היה  הוא 
במוצאי שבת האחרון מצבו הדרדר והוא הועבר 
לאיכילוב, שם חובר למכונת ה'אקמו'. מרן שר 
השם  את  לו  הוסיף  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
לביתו  נפטר  הוא  אך למרבה הצער   - 'חזקיהו' 

עולמו.
לאביו  תשל"ב  טבת  בה'  נולד  זצ"ל  המנוח 
הגאון רבי יונה ראובן טורצ'ין, ראש ומקים את 
במשך  יהוד  העיר  של  ורבה  'הגרנ"ט'  ישיבת 
עשרות שנים, ולאמו מרת חנה רחל. סבו הגאון 
רבי ניסן זצ"ל, שהיה מקורב למרן בעל ה'חזון 
איש' זצ"ל וכיהן כרבה של יהוד ופתח שם את 
את  העביר  יונה  רבי  ובנו  יצחק',  'אור  ישיבת 
בחורים  הציל  שם   - לירושלים  מיהוד  הישיבה 

מהרחוב וקרא לישיבה "הגרנ"ט" על שם אביו 
רבי ניסן זצ"ל.

בבחרותו למד בישיבת תפרח שם היה לאחד 
החשובים  מהבוגרים  והיה  הבחורים  מטובי 
מאוד  מקושר  היה  הישיבה.  של  והמפורסמים 

לרבו ראש הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ. 
שולמית  מרת  לרעייתו  נישא  לפרקו  בהגיעו 
מבני  וולף  רבי שמואל  הגאון  של  בתו  שתחי', 

ברק, חתנו של הצדיק רבי משה טורק.
שקשורים  המיוחדים  האנשים  באחד  מדובר 
מי שבמשך שש עשרה שנה  תלמידים,  בחינוך 
משמש כראש ישיבה בישיבת הגרנ"ט בשכונת 
ונפש  בלב  מסור  היה  בירושלים.  שלמה  רמת 
לכל אחד מהבחורים. תלמידים שמגדירים אותו 
בטוב  ישראל"  של  "ליבם  היה  הוא  אומרים: 

ליבו לבחורים ועברו תחת ידו מאות בחורים.
תלמידיו מספרים כי הוא רומם את הבחורים 
הרים  אהרן  חיים  "רבי  מורכב.  מרקע  שבאו 
בתים  לבנות  להם  ועזר  הבכא  מעמק  אותם 
בישראל והיה דואג לכל צרכיהם, בכל יום היה 
נוסע מביתו שברחוב גבעת פנחס בקרית ויז'ניץ 
ברמת  פתאל  אברהם  הרב  לרחוב  ברק,  בבני 
במסירות  נפשו  את  ומוסר  בירושלים  שלמה 

למען הבחורים".
כולו  כל  היה  שהמנוח  מספרים  התלמידים 
מלא באהבת ישראל. "הוא היה אברך צעיר אבל 
מורם מעם בצורה מופלאה", מתארים תלמידיו 

בכאב.
תלמידיו,  כל  את  בהלם  הכתה  פטירתו 
שהעתירו והתפללו לרפואתו ודואגים על עתיד 
קיום הישיבה שהייתה תלויה ברבי חיים אהרן 

בלבד ונותרה כצאן ללא רועה.
חדשה  ישיבה  ייסד  האחרון  בחורף  רק 
מעמד  ברק.  בני  בעיר  מצוינים  לצעירים 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  של  במעונו  נערך  היסוד 
להיפתח  אמורה  הייתה  הישיבה  אדלשטיין. 

בזמן אלול הקרוב. 
 14 מבורך  ישרים  דור  אחריו  הותיר  הוא 
רק  להשיא  זכה  שמתוכם  ובנות,  בנים  ילדים, 

חמישה.
מסע הלוויה קורע הלב נערך בהשתתפות בני 
המשפחה והקרובים בלבד כפי ההנחיות, והוא 

נטמן בבית החיים פוניבז' בבני ברק.

מאת: מנחם הירשמן

הלך  הקורונה,  בנגיף  ממושך  מאבק  לאחר 
הרב  ברק  מבני  המפורסם  החסד  איש  לעולמו 
חיים טובי ז"ל, יו"ר קרן 'ישמח משה' והוא בן 

62 בפטירתו. 
וגדל בבני ברק לאביו הרב  נולד  ז"ל  המנוח 
משה טובי ז"ל.  בצעירותו נסע ללמוד בארה"ב. 
עוד בהיותו בחור צעיר נמשך הרב חיים לעשייה 
בתחום החסד ועזרה לזולת. במסגרת פעילותו, 
בשם  לבחורים  ישיבתי  מחנה  בהתנדבות  ניהל 

'קול רינה'.
משפחות רבות פנו לרב חיים בבקשה לעזרה, 
המשפחות  של  המצוקה  גודל  את  וכשהבין 
ישמח  'קרן  ארגון  את  חיים  הרב  הקים  הללו, 

משה'.
העיקרית  המטרה  כי  החליט  ז"ל  טובי  הרב 

של הארגון תהיה חלוקת מצרכי מזון למשפחות 
ילדים רעבים.  יהיו  שאין ידם משגת, כדי שלא 
על כן בנה תיבות לאיסוף מצרכי מזון, צבועות 
לתיבות  בדומה  ומעוצבות  בולט,  כתום  בצבע 
פינה  קרן  בכל  המוצבות  ארה"ב  של  הדואר 

ברחובות הערים. 
והיה  לאות  ללא  פעל  הארגון  הקמת  מיום 
עושה לילות כימים למען נזקקים, מכתת רגליו 
לבית  כנסת  מבית  לבית,  מבית  לעיר,  מעיר 
ולהגדיל  תרומות  עוד  לאסוף  כדי  וזאת  כנסת, 
כמות המשפחות שניתן לחלק  כמה שיותר את 
ועוד מבצעים על  עוד  ולהוסיף  מזון,  סלי  להם 
המבצעים הקיימים במהלך השנה. פטירתו היא 

מכה קשה וכואבת לעולם החסד בדורנו.
ישרים  דור  אחריו  הותיר  ז"ל  טובי  הרב 
ונכדים  חתנים  ובנות,  בנים  ילדים   12 מבורך, 

הממשיכים את דרכו.

יו"ר 'קרן ישמח משה' שדאג לאלפי נזקקים הלך לעולמו 
לאחר שחלה בנגיף הקורונה

טרגדיה: ראש הישיבה 
הצעיר נדבק בקורונה ונפטר
הגאון רבי חיים אהרן טורצ'ין זצ"ל, מראשי ישיבת 'אור יצחק' הגרנ"ט נדבק בנגיף ונפטר 
כשהוא לא סובל ממחלת רקע • התלמידים בהלם: "הוא היה אברך צעיר אבל מורם מעם 

בצורה מופלאה"

הגאון רבי חיים אהרן טורצ'ין זצ"ל

הרב חיים טובי ז"ל

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה

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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השלמת הפרשיות החסרות 
נשיא המועצת מרן הגר"ש כהן בפסק הלכה: "מי שהתפלל יחיד – אין צריך להשלים. ציבור שהחסירו קריאה – צריכים להשלים" • על המניינים 

המצומצמים שהותרו: "אם אין שמירה קפדנית בזהירות הנדרשת למנוע הסכנה – יוכלו להתפלל במרפסות באופן המותר • המכתב המלא

מאת: מנדי קליין

לחזור  המאפשרות  החדשות  ההוראות  בשל 
איש,   19 עד  של  מצומצמים  מניינים  ולקיים 
מתעוררות סוגיות הלכתיות רבות ביניהם שאלת 
שהחסירו  התורה  קריאת  פרשיות  השלמת 
ביחידות,  התפילה  עקב  הקודמות  בשבתות 
וחמישי.  שני  בימי  אף  להשלימם  ניתן  והאם 
בפסק הלכה שמתפרסם היום מורה נשיא מועצת 
חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן 
חיוב  עליו  חל  לא  ביחידות,  שהתפלל  "מי  כי 
קריאת התורה כלל וממילא אינו צריך להשלים. 
המרפסות  דרך  במניין  שהתפללו  ציבור  אך 
התורה,  קריאת  שמעו  ולא  המותר,  באופן 
הפרשיות  את  הקרובה  בשבת  להשלים  צריכים 
כי  כהן  הגר"ש  מרן  פוסק  כן  כמו  שהחסירו". 
ביום  רק  הינו  התורה  קריאת  להשלים  "החיוב 
בימי  ואין להשלים  נתקנה הקריאה  השבת שבו 
המועצת  נשיא  מדגיש  במכתבו  וחמישי".  שיני 
כי "מי שאינו יכול להתפלל במניין תוך שמירה 
קפדנית בזהירות הנדרשת למנוע הסכנה – יוכל 
כפי  המותר  באופן  במרפסות  ולהתפלל  לסמוך 
ראש  מרן  חותם  ההלכה  פסק  את  שהורנו". 
שהקב"ה  "ויה"ר  ובתפילה  בברכה  הישיבה 
יאמר למשחית די, ונזכה בקרוב לשוב אל היכל 
הקד'  ולישיבות  המדרשות  לבתי  כבראשונה  ה' 

ברוב עם להדרת מלכנו. אכי"ר.
הישיבה  ראש  מרן  כתב  ההלכה  פסק  את 

במענה לשאלת תלמידו הגאון רבי ינון רביב בעל 
מחבר השו"ת 'שמו ינון' וז"ל המכתב:

לכבוד מעלת מורנו ורבנו, מרן ראש הישיבה 
הגאון כמוהר"ר חכם שלום הכהן שליט"א.

לחזור  להתיר  הבריאות  רשויות  הוראת  לאור 
ולהתפלל במנין בקבוצות של עד 19 אנשים תחת 
האחרונים  ובשבועות  ובהיות  השמים,  כיפת 
הלכתיות  שאלות  כמה  התעוררו  הדבר,  נבצר 
וכיצד  בהם  לנהוג  כיצד  מעכ"ת  שיורנו  ורצינו 
הקרובים  שבימים  כיון  הרחב,  לציבור  להורות 
לגלות  יוכל  אם  בהם,  לדינא  מינה  נפקא  תהיה 

דעתו בזה".
הקרובות  בשבת  להשלים  חייבים  האם  א. 
את פרשיות צו ושמיני שלא קראו בציבור, וכן 

פרשת ויקרא במקומות שלא קראו?
קהילות  אף  ביחידות,  שהתפלל  מי  תשובה: 
הפרשיות  את  להשלים  צריכים  אינן  שלמות, 
לציבור  רק  הוא  השלמה  חיוב  כי  קראו,  שלא 
התורה  קריאת  וביטלו  במנין  בשבת  שהתפללו 
מאיזשהי סיבה. אך במקום שלא התפללו במנין, 

אין חיוב השלמה. 
ב. מי שהתפללו במנייני מרפסות כפי שהורה 
חייבים  האם  התורה,  קריאת  שמעו  ולא  כת"ר 
להשלים את קריאת התורה? והאם ישלימו רק 

פרשה האחרונה או את כל הפרשות החסרות?
מנייני  כגון  במנין  שהתפללו  ציבור  תשובה: 
מרפסות וכד' ולא קראו בתורה, צריכים להשלים 
כל  את  הקרובה  בשבת  וישלימו  הקריאה, 

הפרשות החסרות, אף אם יהיה זה כמה פרשיות 
ותז"מ, או אף  )היינו צו שמיני  יחד 

פר' ויקרא למי שלא קראו(. 
הקריאה  להשלים  ניתן  האם  ג. 

בימי שני וחמישי או רק בשבת?
התורה  קריאת  השלמת  תשובה: 
שבו  השבת  ליום  דווקא  נתקנה 
להשלים  אין  ולכן  הקריאה  נתקנה 

בשני וחמישי.
מניינים  והתירו  מאחר  ד. 
יכול  שאינו  מי  כל  מצומצמים, 
יכול  האם  כזה,  למנין  להצטרף 
ראיה  בצירוף  להתפלל  להמשיך 

כמנייני מרפסות שהורה כת"ר?
הורנו  הדחק  בשעת  תשובה: 
המחזיק  הפר"ח  דעת  על  לסמוך 
למנין  לצירוף  והמשנ"ב  ברכה 
מרפסות על ידי ראיה, ובלבד שיהיו 
תהיה  שלא  או  אחת  ברשות  עשרה 
רשות הרבים או דרך היחיד מפסיקה 
בין בניינים, שאז אינן מצטרפין. ומי 
ברשות  במנין  להתפלל  יכול  שאינו 
בזהירות  קפדנית  שמירה  תוך  אחת 
הנדרשת למנוע הסכנה, יוכל לסמוך 
ויה"ר  שהורינו.  כפי  דבריהם  על 
ונזכה  די,  למשחית  יאמר  שהקב"ה 
בקרוב לשוב אל היכל ה' כבראשונה 
הקד'  ולישיבות  המדרשות  לבתי 

ברוב עם להדרת מלכנו. אכי"ר.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מנהלת חשבונות
דרושה

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

שים וגברים
המודעה מיועדת לנ

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

sari@kav-itonut.co.il
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מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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מאת: שבתאי פוגל

מערכות  ושלוש  ורבע  משנה  למעלה  אחרי 
בנימין  רה"מ  השבוע  שני  ביום  חתמו  בחירות, 
נתניהו ויו"ר כחול לבן בני גנץ על הסכם להקמת 

ממשלת חירום לאומית. 
הפוליטית  לסאגה  סוף  שמה  ההסכם  חתימת 
הארוכה ולמשבר הפוליטי הארוך ביותר שידעה 
 78 תמנה  הקואליציה  המסתמן  ע"פ  ישראל. 
 15 גוש הימין, את  58 חברי  ח"כים שיכללו את 
לוי  אורלי  גשר  יו"ר  את  לישראל,  חוסן  ח"כי 
)עמיר  העבודה  מפלגת  מח"כי  שניים  אבקסיס, 
פרץ ושמולי( ושני חברי מפלגת דרך ארץ שפרשו 

מתל"ם – צביקה האוזר ויועז הנדל.
ע"פ ההסכם נתניהו יכהן ראשון כראש ממשלה 
גנץ  בני  יחליפו  וחצי. לאחמ"כ  למועד של שנה 
בתפקיד. בזמן שנתניה יכהן כראש ממשלה, גנץ 
בששת  להפך.  וכן  חלופי  ממשלה  כראש  יוגדר 
החודשים הראשונים, הממשלה תוגדר כממשלת 
קשורים  שאינם  חוקים  יחוקקו  לא  שבה  חירום 

לקורונה.
ע"פ נוסח ההסכם "בפרק הזמן שממועד כינון 
זה  ממועד  חודשים  ששה  תום  ועד  הממשלה 
תפעל הממשלה כממשלת חירום. ראש הממשלה 
להאריך  ביחד  יוכלו  החלופי  הממשלה  וראש 
בהתאם  בהסכמה,  החירום  ממשלת  תקופת  את 
לתקופה  פעם  כל  נוספות,  לתקופות  לנסיבות, 

שלא תעלה על שלושה חודשים.
ולא  תידון  לא  תבוצע,  לא  החירום  "בתקופת 
שאינה  משנית  או  ראשית  חקיקה  כל  תקודם 
על  הקורונה.  משבר  עם  להתמודדות  קשורה 
כל היבטיו על אף האמור כאן, ניתן יהיה לקדם 
ראש  בין  בהסכמה  חקיקה  החירום  בתקופת 

בתקופת  החלופי.  הממשלה  לראש  הממשלה 
בשירות  בכירים  מינויים  יבוצעו  לא  החירום 
הציבורי הטעונים אישור הממשלה. כל המינויים 
זה  סעיף  משמעות  כאמור".  לתקופה  יוארכו 
שבחצי השנה הקרובה שלאחר הקמת הממשלה 
שר המשפטים החדש לא יוכל למנות מ"מ חדש 
לתפקיד פרקליט המדינה וכן השר לביטחון פנים 
המכהן  והמ"מ  חדש  מפכ"ל  למנות  יוכל  לא 
ימשיך בתפקידו לשישה חודשים נוספים לפחות.

בנוסף, ע"פ ההסכם גם ראש הממשלה החלופי 
יקבל מעון רשמי לרבות סידורי הדיור. במחצית 
יחד  גנץ  בני  יתגורר בה  הראשונה של הקדנציה 
לשם  תעבור  המשמרות  ובהחלפת  משפחתו  עם 
יוכל  נתניהו  לפי ההסכם,  אגב,  נתניהו.  משפחת 
לפרוש כעבור שנה ולהיות ראש ממשלה חלופי 
ובסיומה של הקדנציה כעבור 18 חודשים לקבל 
להגיע  ע"מ  הממשלה  ראשות  את  לידיו  שוב 

לבחירות ממעמד של ראש ממשלה מכהן.
לדיון  נוגע  השניים  בין  שנחתם  נוסף  סעיף 
המשפטי הצפוי להתנהל בבג"צ בנוגע לאפשרות 
כתבי  תחת  ממשלה  כראש  לכהן  נתניהו  של 
אישום. ע"פ הסיכום, במידה ובג"צ יפסוק שא"א 
או  הממשלה,  הרכבת  את  נתניהו  על  להטיל 
שיאסור עליו לכהן כראש ממשלה חלופי וכמ"מ 
הצדדים  יפעלו  מבוטל,  כולו  ההסכם  רה"מ, 
והליכה  לפיזור  הכנסת  את  להביא  במשותף 

לבחירות.

הממשלה הגדולה ביותר

תהיה  הבאה  שהממשלה  סיכמו  וגנץ  נתניהו 
מספר  יקבל  לבן  כחול  גוש  כלומר  פריטטית, 

הימין,  מגוש  שימונו  השרים  למספר  זהה  שרים 
כאשר גנץ עצמו יכהן כשר הביטחון וגבי אשכנזי 
כשר החוץ. מתוך 32 שרים, 16 ימונו מטעם כחול 

לבן ו-16 ממחנה גוש הימין. 
אחד  שהיה  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
השושבינים המרכזיים לחתימת ההסכם, הצליח 
תישאר  ש"ס  המפלגה.  של  כוחה  את  לשמר 
יעקב  השר  והפריפריה.  הדתות  הפנים,  במשרדי 
לוי  אורלי  הבריאות.  כשר  לכהן  ימשיך  ליצמן 
הליכוד.  שרי  מכסת  על  כשרה  לכהן  צפויה 
תפקידי   11 רק  נותרו  שלנתניהו  היא  המשמעות 
שרים לחלק לחברי סיעתו, וזה עוד לפני תפקידי 
השרים שעליו להעניק לסיעת ימינה – שם לפחות 
ארבעה לוטשים עיניים לתפקיד שר: בנט, שקד, 

רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ'. 
של  הגדולה  המפסידה  למעשה  היא  ימינה 
ההערכה  אלו.  בימים  המוקמת  החירום  ממשלת 
בשני  תסתפק  ימינה  לגודלה,  שבהתאם  היא, 
תיקים בלבד. נתניהו לא יתאמץ במיוחד להכניס 
את בנט ושקד לממשלה. מי שהקשיב לרטוריקה 
של בנט בימים האחרונים, לא יופתע אם המפלגה 
תישאר באופוזיציה. נתניהו עידכן את כל ראשי 
בנט  ההסכם.  חתימת  לאחר  הימין  גוש  מפלגות 
היה האחרון שקיבל טלפון מנתניהו. אחרי דרעי, 
אחרים  שרים  אחרי  גפני,  אחרי  ליצמן,  אחרי 
בימינה. בנט הבין היטב את הרמז ויצא למתקפה 
נגד נתניהו. הקדנציה שלו כשר ביטחון הגיעה אל 
קיצה. האם זו גם פרידה משולחן הממשלה? את 

התשובה נדע בעוד ימים לא רבים.
קוסם  הוא  נתניהו  חולק:  אין  אחד  דבר  על 
פוליטי. משימת חייו לפצל את כחול לבן הוכתרה 
מפלגת  גם  הקורונה.  משבר  בחסות  בהצלחה 
את  לסיים  אומר  שגמר  יעלון  בוגי  של  תל"ם 
פיצל  הדרך  על  התפצלה.  נתניהו,  של  הקריירה 

נתניהו גם את איחוד מפלגת השמאל כאשר עמיר 
פרץ ואיציק שמולי פרשו מהאיחוד עם מרץ, רגע 
אחרי שאורלי לוי פרשה גם היא מהאיחוד. השלב 
ימינה,  מפלגת  פיצול  יהיה  הנראה  ככל  הבא 
כאשר נתניהו עשוי להציע לרפי פרץ וסמוטריץ' 

להיכנס לממשלה ללא בנט ושקד.
הבלתי  את  עשה  נתניהו  התחתונה,  בשורה 
יאמן: הקים ממשלה ללא כל יריביו הפוליטיים. 
ממשלה ללא ליברמן, ללא לפיד, ללא יעלון ואולי 
הנייר  ושקד. ממשלה שלפחות על  גם ללא בנט 
לכך,  מעבר  אף  ואולי  שנים  שלוש  לכהן  צפויה 
מקנה לנתניהו שקט תעשייתי על אף שבחודשים 
ארוכות  שעות  עצמו  את  נתניהו  ימצא  הקרובים 

בבית המשפט.
ויש רק נעלם אחד בחגיגות הקמת הממשלה. 
למנוע  במטרה  לבג"צ  הוגשו  עתירות  שלוש 
מנתניהו לקבל את המנדט מהנשיא להרכיב את 
בסוגיא  מלהכריע  נמנע  בג"צ  כה  עד  הממשלה. 
כאשר  כעת,  רלוונטית.  איננה  שהיא  בטענה 
יידרש  בג"צ  מתמיד,  וקרובה  רלוונטית  הסוגיה 
לנתניהו  גנץ  בין  בהסכם  מפורש  סעיף  להכריע. 
נתניהו מלקבל  את  יפסול  ובג"צ  קובע שבמידה 
מפוזרת.  והכנסת  מבוטל  ההסכם  המנדט,  את 
במילים אחרות – השניים מטילים את האחריות 

להליכה לבחירות על שופטי בג"צ.

בג"צ  אם  לומר:  ניתן  שבוע  של  בסיכומו 
המשבר  ממשלה  להרכיב  לנתניהו  יאפשר 
אם  לקיצו.  הגיע  ורבע  שנה  שנמשך  הפוליטי 
יכריעו השופטים שלא ניתן להטיל על נתניהו את 
המנדט, אנחנו בפתחו של משבר פוליטי-משפטי 

חסר תקדים.

נחתם הסכם
 להקמת ממשלת חירום

המשבר הפוליטי הארוך בתולדות ישראל מגיע לסיומו: קואליציה של 78 ח"כים וממשלה עם 36 שרים ו-16 סגני שרים – הגדולה בתולדות ישראל, תוקם בקרוב ⋅ גוש כחול לבן יקבל מספר 
וראשות ועדת  ⋅ למרות הקואליציה הרחבה המפלגות החרדיות שמרו על התפקידים: משרדי הפנים, הבריאות, הדתות, הפריפריה,  שרים ותפקידים זהה למספר השרים בגוש הימין 

הכספים ⋅ למרות החגיגות, העיניים מופנות לבג"צ: אם יכריע שא"א להטיל על נתניהו את הרכבת הממשלה, ההסכם מבוטל, הכנסת תפוזר והולכים לבחירות רביעיות

בתום מו"מ שנמשך שבועות ארוכים הגיעו נתניהו וגנץ להסכמות

רה"מ ה-12 בנימין נתניהו בחתימת ההסכם עם רה"מ ה-13 המיועד בני גנץ )צילום: דוברות הליכוד(
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הממשלה  סיימה  מאז  חלפו  ימים  וארבעה  שמונים  מאות  ארבע 
אז  שני,  יום  של  הערב  לשעות  ועד  כהונתה  את  בישראל  האחרונה 
ונחתם  נרשמה במעון רוה"מ בבלפור התקהלות חריגה בימי קורונה, 

הסכם קואליציוני בפורמט פריטטי ותקדימי.
בתמצית, נתניהו וגנץ סיכמו על חלוקה גושית, ביבי אחראי לבלוק 
הימין פלוס אורלי לוי, גנץ אחראי לאנשיו בתוספת סיעת 'דרך ארץ' 
של הצמד האוזר-הנדל ומצטרפי העבודה. כל אחד מהם מקבל בשלב 
הראשון 16 תיקים, 8 סגני שרים, 7 ועדות וזכות וטו ומעורבות שווה 
בכל נושא ועניין. האחד ייקרא ראש הממשלה והשני ראש הממשלה 

החלופי – עד שיתחלפו.
חצי השנה הראשונה אמנם תוגדר 'ממשלת חירום' ותקדם רק חקיקה 
בנושאי קורונה - עד לגיבוש קווי יסוד מוסכמים, למעט כמובן 'החוק 
'קבינט  - אליו עוד נשוב. המוח היהודי גם הספיק להמציא  הנורבגי' 
בסוגיות  ליצמן  עוקף  מסלול  לייצר  שינסה  ושוויוני,  מיוחד  קורונה' 

הרלוונטיות, בהצלחה להם עם זה...
כמו כן, יידרשו התאמות חקיקה שיבטיחו ערבויות לביצוע הרוטציה 
בין שני האישים החשדניים )ובצדק(, תהיה גם מגבלה שתמנע מרה"מ 
הלא חלופי לפטר את שרי המחנה של רה"מ החלופי, וכמובן, גם מדור 

מלכותי לגנץ וסידורי אבטחה ראויים לא נעדרים מהתפריט.
ההסכם גם כולל מסר הרתעתי לבג"ץ, ומצהיר כי אם תהיה מניעה 
משפטית לכהונתו של נתניהו, הכנסת תפוזר בהסכמה ונלך לבחירות 
הזמנים  כל  נמצאת בשפל  – שתדמיתו  הנחה שבג"ץ  רביעיות, מתוך 
האחדות  את  שהרס  אחריות  חסר  כגוף  להיתפס  יחפוץ  לא   - כך  גם 
הלאומית ושלח את ישראל לחודשים נוספים של חוסר ודאות בתקופה 
רגישה. נתניהו גם שומר פעלול נוסף בכיס ומחזיק באפשרות להתפטר 
יותר מזה שסוכם, לתת לגנץ למלא את מכסת שמונה  במועד מוקדם 
עשר חודשיו כראש ממשלה ואז לחזור לחלקה השלישי והאחרון של 

הקדנציה, כדי להגיע לבחירות מעמדת רה"מ המכהן.
גוש הליכוד שומר בידיו את מחצית תיק החוץ )עבור נתניהו, לאחר 
פנים,  בטחון  אוצר,  פנים,  החינוך,  משרדי  ואת  לחלופי(,  שיהפוך 
מודיעין,  הסביבה,  הגנת  אנרגיה,  דתות,  בריאות,  שיכון,  תחבורה, 
שת"פ אזורי, נגב וגליל, וירושלים ומורשת, וכמו גם תפקיד יו"ר הכנסת 
שגרירים  מינוי  גם  כך  גנץ,  בהסכמת  רק  אבל  הגוש  מתוך  שייבחר   –
באו"ם, בלונדון, בפריז ובקנברה. רק השגריר בוושינגטון ישתנה לפי 
זהות רה"מ המכהן. הגוש גם יקבל שליטה בועדות הכספים והחוקה 

הנחשבות, את ראשות ועדת הקורונה ועוד ארבע ועדות.
גוש כחול לבן יקבל את משרדי הביטחון, משפטים, כלכלה, רווחה, 
תקשורת, חקלאות, תרבות, קליטה, תיירות, מיעוטים, תפוצות, מדע, 
עניינים אסטרטגיים, שוויון חברתי ומחציתו הראשונה של תיק החוץ. 
הגוש גם יקבל את ראשות ועדת חוץ וביטחון הנחשקת, ועדות הפנים 
עומר  לח"כ  טוב  מזל  לאחל  הזמן  )וזה  ועדות.  ארבע  ועוד  והחינוך 

ינקלביץ', ככל הנראה השרה החרדית הראשונה(.

גיוס לחומרא
את הבונבוניירה הראשונה שקטפו החרדים על נאמנותם לבלוק ניתן 
למצוא בסעיף 24 בהסכם הקואליציוני, הקובע כי חוק הגיוס בגרסתו 
האחרונה הוא זה שיעבור במליאה – בתוספת שני תיקונים מהותיים, 
כבקשת הסיעות החרדיות. האחד יכריע כי יעדי הגיוס ייקבעו בהחלטת 
כך  הסנקציות,  בסוגיית  יעסוק  והשני  ראשית,  בחקיקה  ולא  ממשלה 
שאם הציבור החרדי לא יעמוד ביעד ומספר המתגייסים החל מ-2022 
- תחליט הממשלה בתוך  יפחת מ-85%  רצופות  ולמשך שלוש שנים 

שנה על תוכנית מחודשת של יעדי גיוס שנתיים... ותוסיף לכך תמריצים 
כלכליים.

למי שאינו בקי ברזי השפה המשפטית נסכם רק כי מדובר בהתגשמות 
החלום החרדי, חוק גיוס ללא סנקציות פליליות, עם גמישות מוחלטת 
ביעדים ואפשרות לתיקונים תוך כדי ריצה - בהחלטת ממשלה בלבד, 
יותר מזה, אפילו  גנרלים מוערכים.  נעשה בחתימתם של שני  זה  וכל 
ב'מועצת' האגודאית לא יכלו לבקש. ניתן רק לקוות שבג"ץ לא יפסול 
שוב את החוק, שכן אז נזדקק לפסקת התגברות שאינה מובנת מאליה. 
נתניהו יכול גם לסמן וי ענק במשבצת על שם מערכת המשפט. זה 
עוד לא פסקת התגברות או מינוי קבוע של פרקליט מדינה, אבל אם גנץ 
ויתר בקלות שכזו והעניק לימין שליטה בועדה למינוי שופטים – הכל 
עוד יכול לקרות. במצב הדברים הנוכחי, יהיו בועדה שר וח"כ מהליכוד 
הסכמת  נדרשת  בעליון  שופט  שלמינוי  מכיוון  האוזר,  ח"כ  עם  יחד 
ישלוט  נתניהו  לומר שדה פקטו  הועדה, אפשר  שבעה מתשעת חברי 
יכול  ניצן  שי  הקרובות.  בשנים  בבג"ץ  הצפויים  המינויים  בשלושת 

לצאת בלב שקט לשוק הפרטי, את מגדל השן הוא יראה רק מבחוץ.
ואם השמאל מחפש סיבות נוספות להתכסות בשק ואפר גם לאחר 
הריבונות  החלת  את  בהסכם  נתניהו  הבטיח  והזיכרון,  השואה  ימי 
הישראלית ביהודה ושומרון בהתאם להצהרת טראמפ במסגרת 'תוכנית 
המאה'. ההסכם קובע כי החל מעוד חודשיים יוכל נתניהו להביא את 

ההצעה לאישור ולביצוע.

כבש וקוץ בו
)ותודה  הפתוח  במרחב  במניין  הודאה  וסעודת  השמחה  גל  ואחרי 
שלנו,  החרובים  לקב  ניגש  הלום(,  עד  שהביאונו  והאוזר  להנדל  גם 
החל  בשידוך,  דרעי  אריה  הפנים  שר  שהשקיע  בעבודה  ובהתחשב 
משלב הבירורים והרקע המשפחתי – כולל ניתוח הפרדה כואב ב'כחול 
)בסדר  וגנץ  אשכנזי  נתניהו,  עם  אינסופיות  שיחות  דרך  עבור   - לבן' 

הזה( וכלה בברכה על המוגמר, הציפיות מרקיעות שחקים.
אז חוק הגיוס כבר בפנים, חבילת התיקים הנוכחית תישמר במלואה, 
קרי, משרד הבריאות וועדת הכספים ליהדות התורה )איש באוצר לא 
יזיל דמעה על לכתו של פורר(, משרדי הפנים, הדתות ונגב גליל לש"ס, 

שניים מי יודע

אבי גרינצייג / על סדר היום

אפשר להסתפק בהדלקה אחת. הרבי מבאיאן בהדלקה המסורתית

 וזאת יש לדעת, למרות 
שכבר שנה וחצי כמעט 

מלאות - דגל התורה 
ואגודת ישראל ממש 
מאוחדות, בבחירות 

הן עדיין נרשמות 
כשתי מפלגות הרצות 

ברשימה אחת. כך, אם 
הנוסח המוצע בהסכם 

הקואליציוני יתקבל 
כלשונו, עשוי להיווצר 

מצב בו ח"כ השר יעקב 
ליצמן יתנדב כמובן למלא 

אחר הוראות ההסכם 
בין הסיעות ויתפטר 

מהכנסת לטובת מזכ"ל 
'דגל' יצחק פינדרוס, 

רק כדי לגלות 'בטעות' 
שמחליפו במליאה הוא 

גם שכנו לשטיבל, אליהו 
לייב חסיד
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סטטוס קוו בנושאי דת, חוק נורבגי מלא מלא )כולל סגני שרים 
ואפשרות לשניים ויותר מאותה מפלגה( ושלוש שנות רגיעה עד 

לגל ההסתה הבא.
ויש עוד: ביהדות התורה מצפים לקבל לפחות סגן שר נוסף, 
ואולי אפילו שר, שילך לפי הסיכומים לח"כ אורי מקלב, ובש"ס 

שוקלים הפעם למנות שלושה שרים וסגן או שניים לקינוח.
הבטחנו שנחזור לנורבגי? אז הנה, אליה וקוץ בה: תקלה קטנה 
בשאלה  ותחילתה  הקואליציוני,  הסיכום  בנוסח  נרשמה  כבר 
שנותרה  ממפלגה  שהתפצלו  שרים  בגורל  יעלה  מה  המורכבת 
באופן חלקי באופוזיציה ויחפצו לממש את החוק הנורבגי. את 
מי תכניס לכנסת התפטרותו של גנץ או אשכנזי? האם את נציגי 

'יש עתיד' ותל"ם או שמא את חברי 'חוסן לישראל'?
כי  קובע  הכתב  גבי  על  שהועלה  במעט  הפתלתל  הנוסח 
"בחוק ייקבע כי לעניין רשימת מועמדים המורכבת מצירוף של 
כסיעה  הנורבגי  החוק  לצורכי  שלה  מרכיב  כל  ייראה  מפלגות 
נפרדת, באופן שבמקום שר או סגן שר שיתפטר מן הכנסת, יבוא 
המועמד הראשון ברשימה שאינו חבר כנסת הנמנה עם מפלגתו 
אישור  בעת  שנעשה  לרישום  בהתאם  השר,  סגן  או  השר  של 

רשימת המועמדים לכנסת על ידי ועדת הבחירות המרכזית".
אז נכון שהניסוח המחוכם לא פותר את שאלת אורלי לוי או 
לפרוש  כך  או סתם  בנורבגי  יבחרו להשתמש  הנדל-האוזר, אם 
מבינים  אתם  אינטליגנטיים  כקוראים  אבל  הפוליטיים,  מהחיים 
מן הסתם שלא לשם נשואות עינינו. המשבר האפשרי, אם להיות 

פסימי, מצוי דווקא בגזרה החרדית-אשכנזית.
 - מלאות  כמעט  וחצי  שנה  שכבר  למרות  לדעת,  יש  וזאת 
דגל התורה ואגודת ישראל ממש מאוחדות, בבחירות הן עדיין 
הנוסח  אם  כך,  אחת.  ברשימה  הרצות  מפלגות  כשתי  נרשמות 
להיווצר  עשוי  כלשונו,  יתקבל  הקואליציוני  בהסכם  המוצע 
מצב בו ח"כ השר יעקב ליצמן יתנדב כמובן למלא אחר הוראות 
ההסכם בין הסיעות ויתפטר מהכנסת לטובת מזכ"ל 'דגל' יצחק 
פינדרוס, רק כדי לגלות 'בטעות' שמחליפו במליאה הוא גם שכנו 

לשטיבל, אליהו לייב חסיד.
אמנם נכון, אם תקבל יהדות התורה סגן שר נוסף עבור מקלב 
ואף הוא יבחר לממש את החוק הנורבגי )ותרשו לי להטיל ספק 
על  עומדת  כולה  הכנסת  שבהן  שעות  מעט  לא  יש  דא,  בכגון 
מקלב...(, או אז ייכנסו פינדרוס וחסיד יחד. ובמחצית הקדנציה, 

כנדרש, יוכל חסיד לפנות את מקומו עבור אליהו ברוכי, שלבטח 
מתקשה להאמין למזלו הטוב.

אבל, ליתר ביטחון ומניסיון עבר מר, רצוי שנציגי 'דגל התורה' 
החרוצים יבהירו את הנקודה באוזניי השר )ויו"ר הכנסת לעתיד, 
יותר  מדויקת  תהיה  בפועל  שהחקיקה  כדי  לוין,  יריב  לכאורה( 
ובין  אחת  ברשימה  ורצו  בפועל  שנפרדו  מפלגות  בין  ותבחין 

מפלגות שעדיין מאוחדות וקשורות זו בזו.

אוי, איווט
בתולדות  הגדולה  הממשלה  את  ירכיבו  סגנים  ו16  שרים   36
התקשורתית  המשטמה  מחיר  את  לשלם  מוכן  נתניהו  ישראל, 
)טענות שקר,  כלכלי  בעידן של משבר  מיותר  לבזבוז  והטענות 
מינוי שר עולה למדינה מיליוני שקלים בודדים, מערכת בחירות 
את  להכניס   – אחת  במטרה  מיליארדים(  למשק  תעלה  רביעית 

בנט ושקד לקואליציה.
אל תטעו לרגע, ביבי אוהב את הצמד כמו מסכה להגנת הפנים 
יציבות  על  לשמור  שהדרך  היטב  מבין  הוא  אבל  שרבי,  ביום 
נעוצה  לדרך,  שיוצאת  הדו-ראשית  בקדנציה  יתרון  ועמדת 
תחילה בשימור גוש הימין במלואו. בשבוע הקרוב אל תתפלאו 
אם נתניהו ישנס מותניים להשכין שלום ברביעיית ההנהגה של 
'ימינה', הוא ימציא פתרונות מבוססי רוטציה, פיצויים והשלמות 
כדי  רק  התורה,  יהדות  של  העתיק  בנוסח  היקב,  ומן  הגורן  מן 
הכרזת  לפני  עוד  בקואליציה  יהיו  האצבעות  ששת  שכל  לוודא 

הסיפוח המיוחלת.
מנהיגי  שלושת  הם  וכלות,  רואות  ועיניהם  שיישארו  מי 
עודה,  איימן  שכזה,  מוזר  טריאומווירט  הצפויים,  האופוזיציה 
העדכני  למצב  שיסתגלו  הראשונים  לפיד.  ויאיר  ליברמן  איווט 
בספסלים  ומעולם  מאז  שהיו  המשותפת,  הרשימה  חברי  הם 
את  העביר  הוא  הכל  אחרי  להתרגל,  עשוי  לפיד  גם  האחוריים. 
ארבע השנים האחרונות )בין טיסה לטיסה( מחוץ לממשלה, וגם 

צפוי לקבל את הפינוקים הנלווים לתפקיד יו"ר האופוזיציה.
אבל איווט ליברמן, האיש שגרר את ישראל לשלוש מערכות 
נגד  שלמה  שנה  במשך  והתסיס  שהשניא  מיותרות,  בחירות 
נפשו  לשנואי  פומבית  לחבור  שהסכים  והדתי,  החרדי  המגזר 
למרגוע  לטוס  שאפילו  נתניהו,  סילוק  לצורך  הערבי  מהמגזר 

הוינאי האהוב עליו לא יכול בימים אלו, מה הוא יעשה שם?
וכמובן, אי אפשר בלי מערכת המשפט. בג"ץ עוד עשוי לפסול 
הממשלה  פני  על  רביעית  בחירות  מערכת  ולהעדיף  נתניהו  את 
מדרשו  מבית  ה'זמני'  המדינה  פרקליט  ראשית,  המסתמנת. 
החירום  תקופת  לסיום  עד  הפחות  לכל  יכהן  אוחנה  אמיר  של 
שהוגדרה בהסכם )חצי שנה(. שנית, כאמור, כל חבר חדש בעליון 
יגיע עם פלומבה של הליכוד והחרדים. והעיקר, שנוא נפשה של 
חיות, הקוסם מבלפור, יכהן לפחות בשנה וחצי הקרובות כראש 

ממשלת ישראל.

הדלקה אחת ודי

ואי אפשר בימים טרופים אלו בלי קצת קורונה: בחסדי שמים, 
ברק  בבני  המספרים  הסכנה,  את  היטב  הפנים  החרדי  הציבור 
ובירושלים מתייצבים ומתמתנים, קרית יערים ואלעד כבר אינן 
מהאוכלוסייה,  אחוזים  פר  הנגועות  הערים  טבלת  את  מובילות 
ורבים מחמירים בפיקוח נפש ונמנעים מתפילה במניין גם לאחר 

ההקלות שפורסמו בתחילת השבוע.
אבל אסור להיות שאננים, ל"ג בעומר בפתח, ומשרד הדתות 
יהיו על ציון הרשב"י עשרות  כבר הודיע בחצי פה שגם השנה 
הדלקות, בצמצום מספר המשתתפים לכל אחת. ואני תמה, למה 
זה טוב? למה אי אפשר להסתפק בהדלקה המסורתית והמקובלת 

מבית חסידות באיאן?
רבבות יהודים ויתרו בצער על תפילה במניין, הקלו בחומרות 
על טבילה  ויתרו  דנא במהלך הפסח,  ומנהגים ששמרו מקדמת 
ועוד  מנהג?  על  ליפול  אז  בציבור,  תורה  שיעורי  ועל  במקווה 
או  אחת  בהדלקה  להסתפק  שניהם,  לקיים  שאפשר  דא,  בכגון 
שתיים ולהימנע שוב ממראות שיש בהם גם משום חילול השם 
וגם משום חילול כבודו של רשב"י? והכל בשביל כמה תמונות 

לאיזה מגזין נידח?
זה המקום לשבח את חסידות קרלין, שבימים כתיקונם נחבאת 
אל הכלים, ועתה מובילה קו נחרץ וברור – האדמו"ר הורה על 
ברוקלין  נימנע ממראות  בזכותו  ואולי  ביטול ההדלקה במירון, 

בגבעת זאב.

 פריטטי וחשדני, נתניהו וגנץ בהרכבת 'ממשלת הקורונה'

איווט ליברמן, האיש 
שגרר את ישראל 
לשלוש מערכות 
בחירות מיותרות, 
שהשניא והתסיס 
במשך שנה שלמה 
נגד המגזר החרדי 
והדתי, שהסכים 
לחבור פומבית 
לשנואי נפשו מהמגזר 
הערבי לצורך סילוק 
נתניהו, שאפילו לטוס 
למרגוע הוינאי האהוב 
עליו לא יכול בימים 
אלו, מה הוא יעשה 
באופוזיציה?
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 הרה"ג ראובן אלבז                    
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

"התנערי מעפר קומי" - לאחר השואה

מייחלים  אנו  בו  בשלב  מצויים  אנו 
ולגאולה  צדקנו  משיח  לביאת  ומצפים 
השלמה – ואף על פי שיתמהמה עם כל 

זה נחכה לו בכל יום שיבוא. 
הגדולים  הניסים  מן  להתעלם  אפשר  אי 
שחווינו על בשרנו – בהשתקמות המופלאה של 
דורנו  הנוראה.  השואה  אימת  לאחר  ישראל  עם 
הוא דור שקם מתוך ההריסות, מתוך שפלות עד 
המשרפות,  מתוך  כמוה!  שאין  והשפלה  התהום 
מוצלים  אודים  צמחו  פתאום   - הכבשנים  מתוך 

מאש. מעין מעמד של תחיית המתים. 
וצומח  קם  האש,  בתוך  שהיה  הזה,  העץ 
ומוציא פירות חדשים, ואנו, המתבוננים בו, היינו 

כחולמים...
כולה  כמעט  גור  נכחדה,  כולה  כמעט  בעלזא 
קהל  היה  אחת  שלכל  גדולות,  חסידיות  נכחדה. 
עצום של חסידים כמעט חלפו ובטלו מן העולם. 
ייחור אחד קטן מהעץ  איזשהו  הגיע  אך פתאום 
האח,  של  נכד  האדמו"ר,  של  בתו  בן  הגדול... 
של  חסידות  מחדש  ומקים  צץ,  קם,  הוא  והנה 
אלפי חסידים! לא יאומן איך הצילו את האדמו"ר 
בחזרה,  תקום  גור  אז שחסידות  חלם  מי  מגור... 

ותהפוך ְלַמה שהיא כיום!...
בית המדרש הענק של חסידות בעלזא בפולין, 
את  אש.  למאכולת  היה  מקומות,  אלפי  שהכיל 
האדמו"ר מבעלזא הצליחו להציל בדרך פלאית. 
אף  וילדים.  אשה  ללא  לבדו,  לכאן  הגיע  הוא 
נדמה  ממנו.  משהו  יצא  שעוד  חלם  לא  אחד 
ואיננה.  נקברה  המעטירה  בעלזא  שחסידות  היה 
פאר,  איזה  היום,  בעלזא של  את  רואים  ופתאום 
איזה הדר... 'קרית בעלזא' בעיר זו ובעיר אחרת, 

אלפי חסידים ובני משפחותיהם... 
וסאטמר... אף אחד לא  וצאנז,  ויז'ניץ,  גם  כך 
מול  ומשתאה  עומד  ואתה  ישובו,  שעוד  חלם 
איך  מבין  ואינך  עיניך,  שמול  האדירה  הצמיחה 

קרה הדבר. 
יהודים.  מיליון  לשלושה  קרוב  חיו  בפולין 
שטיבלאך,  יהודים,  של  שלמות  עיירות  שם  היו 
 – מסחר  וחיי  חנויות  תורה,  תלמודי  ישיבות, 
ופתאום הכל נמחק! בלילה אחד שרפו שם אלף 

בתי כנסת, בנייני פאר והדר!! 
אירופה   – וברומניה  בהונגריה  גם  ארע  כך 
כולה עלתה בלהבות, לא נותר ממנה מאומה. היו 
אנשים שאמרו: זהו, הכל נגמר... מי יודע אם עם 

ישראל ישרוד עוד כמה שנים... 
והנה הכל צמח ועלה ופרח מחדש. 

רואים את בני ברק, בלי עין הרע! עיר גדולה 
לאלוקים עם עשרות ומאות אלפי תושבים יראים 
כנסת,  בתי  וגדולות,  קטנות  ישיבות  ושלמים. 
בלילה  בשתיים  חיים.  שוקק  הכל  כוללים... 

מרגישים כמו שתיים בצהריים...
ישראל,  בית  משה,  זכרון   – ירושלים  גם  כך 
גאולה, בוכרים, אור הצפון, קרית צאנז, סנהדריה, 
כנסת  בתי  עם  מלאות  שכונות  אשכול...  רמות 
ספר,  בקרית  גם  וכך  מניין.  רודף  מניין  שבהם 

מודיעין עלית, עמנואל ועוד. 
לחזות  שנזכה  פילל  ומי  מילל  מי  חלם?  מי 

בדבר כזה?!
למרות   – שהיה  הקלקול  כל  למרות  זאת  וכל 
והליכוד,  המערך  מפא"י,  הצעיר,  השומר 

והלפידים הבוערים...
היכן הם כיום כל הקיבוצים? אם מתמזל מזלם 
הם מצליחים להקים בקיבוץ איזשהו בית הבראה 

– מלון לחרדים שיבואו אליהם לנפוש...
ולא רק מאירופה קמו אודים מוצלים מאש – 
גם במשפחות חילוניות כאן בארץ החלו תהליכים 
המנכ"לים  אחד  של  בנו  לשורשים.  חזרה  של 

- חזר  מקיבוץ של השומר הצעיר, מפקד טייסת 
בתשובה. הוא לומד תורה, שומר שבת כהלכתה, 
נשוי ובעל משפחה לתפארת. לא יאומן כי יסופר!

משלושים  יותר  לפני  תפרח.  למשל,  הנה, 
וחמש שנה, במושב נידח בנגב הוקמה ישיבה של 
וקבע  בתוקף,  התנגד  המושב  בחורים.  שמונים 
שעליהם לפנות את המקום משום שהם מפריעים 
לשלוות בני המושב. הגיע אלי אחד מהתושבים 
בדמעות:  והתחנן  בישיבה,  מאד  תמך  שדווקא 
שלא  איתם  תדבר  משהו,  תעשה  הרב,  "כבוד 

יסלקו את הישיבה! הם מוכנים לשמוע אותך!"
באופקים,  תורנית  לפשיטה  לדרום,  נסעתי 
ובדרך עברתי במושב תפרח, שם נועדתי עם חברי 
הועד, ודברנו. אמרתי להם: "אינכם יודעים איזו 
זכות תהיה לכם לעולם הבא! בואו נעשה ביניכם 

שלום! תנסו להסתדר!"
והיום – מאותם שמונים בחורים צמחה ישיבה 
עם שמונה מאות בחורים, ויש לישיבה גם סניף, 
ושוקדים  שם  יושבים  הבחורים  תורה...  ותלמוד 
מסכת,  אחר  מסכת  ולילה,  יומם  התורה  על 
פלאפונים,  להם  אין  מופלאים.  ובעמקות  בידע 
אותם,  ומחזירים  לוקחים  מיוחדים  ואוטובוסים 

בלי להיחשף לטומאת הרחוב.
הישיבות.  מכלל  אחת  דוגמא  רק  זו  ותפרח 
מאות  ברכפלד...  פוניבז',  חברון,  ישיבת  את  יש 

בחורים. כוללים של אלפי אברכים.
מתוך  הארורה.  השואה  מתוך  צמח  זה  כל 

האפר. 
עינינו מעשה  לנגד  מחולל  ספק שהקב"ה  אין 
להיות  כח  יש  ישראל  לעם  זכר"!  "וילדה   – נס 
בגדר 'יולדת', להיות משפיע ולא מושפע בלבד. 

טובים,  ומעשים  מצוות  זרעה  ישראל  כנסת 
וכבר לימדנו ה"אור החיים" הקדוש "כי אם כנסת 
ישראל תזריע, ודאי שתוליד הדרגות העליונות"!

הנשמה היהודית משועבדת רק לבוראה!
כיום  עשרה,  חמש  בגיל  שהיו  השואה  שרידי 
חלמו  לא  כי  מספרים,  הם  שנה.  תשעים  בני  הם 
חי  ישראל  עם  אבל  ישראל,  לעם  קיום  שיישאר 
ובזכות  אותו,  להזיז  יכול  לא  אחד  ואף  וקיים 
לנס  זכה  המצוות  לקיום  שלו  הנפש  מסירות 

ופלא!
הפרך,  לעבודת  שיצאו  לפני  בוקר,  לפנות 
השכימו היהודים קום כדי להתפלל. אחד מאותם 
השחר.  ברכות  לברך  התחיל  יראי שמים  יהודים 
"ברוך אתה ה' שלא עשני גוי, ברוך אתה ה' שלא 
עשני עב...". פתאום הוא נתקע ולא הצליח לסיים 
את הברכה. שלא עשני עבד? מה הוא אם לא עבד 
שלא  לברך  אפשר  איך  הארורים?  לנאצים  נרצע 

עשני עבד?!
הרב שעמד לצדו אמר לו: "תמשיך!" 

"איך   – לו  החזיר   – הרב"  כבוד  יכול,  "לא 
אפשר לומר 'שלא עשני עבד', כשאני עבד נרצע, 

מושפל עד עפר? אדרבה, שהרב יסביר לי!" 
'שלא  שבברכת  אתה  סבור  וכי  הרב:  לו  אמר 
עשני עבד' מכוונים אנו על הגוף? חלילה וחס! 
אנו מתכוונים לנשמה היהודית הנמצאת בקרבנו. 
הנשמה  לעולם.  תכבה  שלא  הטהורה  הנשמה 
שלנו איננה עבד של אף אחד, ועל כך אנו מברכים 
לתאוות השפלות  עבדים  הם  עבד'!  עשני  'שלא 
שלהם, ואנחנו עבדים לבורא העולם! גופנו עובד 

להם, אבל נשמתנו משוחררת לנצח!"
בריקוד  פרץ  הרב,  דברי  את  היהודי  כשמוע 
של שמחה ובירך באושר "שלא עשני עבד". הוא 
רקד על הנשמה היהודית הבוערת בקרבו, שאינה 

משועבדת, ולעולם אינה מרכינה את ראשה!

)מתוך "משכני אחריך" ויקרא, עיין שם עוד 
בעניין זה בתוספת סיפורים ומשלים(. 



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

חלק מדרכי הטהרה של המצורע 
היה לגלח את כל שערו, ויש להבין 
כל  את  לגלח  המצורע  על  מדוע 
אחרת,  טומאה  בשום  קיים  שלא  דבר  שערו 
שרץ,  טומאת  לא  החמורה,  מת  טומאת  לא 

אלא רק בטומאת המצורע, והשאלה מדוע?
זצ"ל  חיים  יוסף  רבי  כתב  מעניין  הסבר 
במדרש  המובא  פי  על  חי',  איש  'בן  בספרו 
ו'( על כהן אחד שהיה  תנחומא )תזריע אות 
לפרנס  והתקשה  מנכסיו  וירד  נגעים,  רואה 
וילדיו. הוא שמע כי במדינת הים  את אשתו 
לנסוע  והחליט  ברווח,  האנשים  מתפרנסים 

לחפש שם את מזלו. 
כשהוא  החלטתו,  על  לאשתו  סיפר  הוא 
מוסיף: "כיון שרגילים בני אדם לבוא אצלי 
אדם  עוד  במקומנו  ואין  צרעתם,  על  לשאול 
היודע להבחין כמוני בהם, אלמדך שתהיי את 
רואה נגעים. וסימן זה יהיה מסור בידך: לכל 
שערה בגוף האדם, ברא ה' גומה קטנה כמין 
מעין קטן בתוך העור שמתוכו יונקת השערה 
ואין  השערה  שיבשה  תראי  אם  חיותה.  את 
והצרעת   קיומה  מקור  יבש  כי  דעי  צבע,  בה 
תקפה, ואם השערה לחה- אות הוא כי נרפא 

הנגע".
"ואם יהיו שתי שערות בגומא?" הקשתה 
יתכן  שאיננו  "דבר  הכהן:  אמר  האישה. 
שאלת. לכל שערה ושערה ברא הקדוש ברוך 
ניזונות  ואין שתי שערות  מעיין משלה,  הוא 
מאותו מקור". שמעה זאת האשה ופתחה פיה 
מדבר!  שפיך  מה  אוזניך  "ישמעו  בחכמה: 
אם לכל שערה ושערה ברא ה' מעיין שממנו 
היא ניזונת, אתה שבן אדם אתה, כמה שערות 
לא  כלום  ידך,  על  מתפרנסין  ובניך  בך,  יש 
בטח  ממנו?  ניזון  שתהא  מעיין  ה'  לך  יברא 
בה' שימציא לנו פרנסתנו פה בארץ הקודש, 
לדבריה  שמע  לחמך".  ממרחק  תביא  ואל 

ונשאר במקומו, ובאה לו פרנסתו.
על פי זה הסביר כי השערות ממחישות את 
כדי  ואיש  איש  לכל  נותן  שהקב"ה  ההכרה 

פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה.
הצרעת באה כידוע בעוון לשון הרע )ויקרא 
רבה טז, ב(. בדרך כלל אדם מדבר לשון הרע 
הוא  חושש  איום,  בחברו  רואה  שהוא  בגלל 
שחברו מסיג את גבולו, מקפח את פרנסתו או 
הוא  ולכן  לו,  המגיע  הכבוד  את  ממנו  נוטל 
מדבר עליו לשון הרע. אולם הכל בעצם נובע 
שנגזר  מה  שכל  פשוטה,  באמונה  מחיסרון 
יגיע אליו בסופו של דבר,  על האדם לקבל- 

וחברו לא יוכל לקחת ממנו מאומה.
כל  כאילו  נראה  הראש  בשיער  והנה 
וכל  השנייה,  גבי  על  אחת  עולות  השערות 
אם  אך  חברתה.  גבול  את  משיגה  שערה 
מגלחים את השערות, מתגלים דברי הגמרא 
טז.( שאין שתי שערות צומחות מתוך  )ב"ב 
ומעיין  גומה  יש  שערה  ולכל  אחת,  גומה 
חיותה. אומרת  יונקת את  היא  נפרד שממנה 
התורה למצורע: סבור אתה שחברך מסיג את 
גבולך? שהוא מרוויח על חשבונך? אם תגלח 
אדם  שאין  מהשערות  תלמד  שערך,  כל  את 
נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. כמו 
עצמה  בפני  גומה  יש  )שערה(  נימה  שלכל 
שממנה היא יונקת, ושום שערה אינה יכולה 
לינוק מהגומה של חברתה, כך לכל אדם יש 
פרנסה המוכנת לו מן שמיים, ואין שום אדם 
לכן  מחלקו....  מאומה  לקחת  שיכול  בעולם 
מה יתן לך ומה יוסיף לך  לרכל ולספר לשון 
בכך  אין  גם  החטא,  מלבד  חברך.  על  הרע 

שום תועלת.
מעשה היה בסוחר שעשה חיל בעסקיו, עד 
אותו יום שבו נפתח עסק מתחרה בדיוק מול 
סחורה  הביא  המתחרה  החנות  בעל  חנותו. 
ומשך  מחירים  הוזיל  ואיכותית,  חדשה 
אל  באים  שהיו  הלקוחות  כל  את  לחנותו 
הסוחר הותיק. מני אז, עמדה חנותו שוממה, 

ופרנסתו שבתה.
"דברי  בעל  הצדיק  אל  נפשו  במר  הלך 
חיים" מצאנז זצ"ל, והתאונן בפניו על צרתו. 
ברכו הרבי שפרנסתו תשוב ותשגשג ומסחרו 
הסתפק  לא  הסוחר  אולם  שבעתיים.  יפרח 
כי  וביקש  הלב,  מכל  הרבי שנאמרה  בברכת 
המתחרה.  העסק  את  פיו  בשבט  יכה  הרבי 
קללתי  לא  "מעולם  הרבי,  נרתע  "חלילה", 
האיש  אולם  הוא!"  חמור  איסור  יהודי! 
בשלו: "אם לא לקלל את האיש, יקלל הרבי 
את חנותו, שהקונים ידירו ממנה את רגליהם, 

וסחורתו תוותר כאבן שאין לה הופכין".
בשיחה  מפנה  עשה  לנפשו  שהבין  הרבי 
ושאל בחיוך: "הן סוחר אתה, אמור לי- היכן 
התבלבל  הסוחר  הסחורה?"  את  אתה  רוכש 
בענייני מסחרו?  הרבי  לרגע. ממתי מתעניין 
אך מיד ענה ופרט מהיכן רוכש את סחורותיו. 
לעירך?"  הסחורה  את  אתה  מביא  "וכיצד 
רתומה  "בעגלה  לדעת.  הרבי  עוד  ביקש 
לצידו  אתה  "ויושב  הסוחר.  ענה  לסוסים", 
של העגלון?" שיער הרבי. שוב אישר הסוחר, 

כשהוא תמה על השיחה המוזרה.
צמא?"  כשהסוס  העגלון  עושה  "מה 
ליד  שבעוברם  ענה  הסוחר  הרבי.  התעניין 
ערוץ נחל, שותה הסוס לרוויה. שאל הרבי: 
כשהסוס  מוזרה  לתופעה  לבך  שמת  "האם 
הבנה.  באי  בכתפיו  הסוחר  משך  שותה?" 
והשיב: לא! אני לא מבחין בשום דבר. "האם 
לא הבחנת שלפני שהסוס שותה הוא בוטש 
ורק לאחר מכן שותה?" כעת  ברגליו במים, 

נזכר הסוחר שאכן כן... באמת מוזר...
הסוס"?  כך  עושה  מדוע  לך  "אסביר 
לשתות,  הסוס  ניגש  "כאשר  הרבי.  החכימו 
בבואתו  והנה  המים,  אל  ראשו  מרכין 
סוס  כי  הוא  בטוח  מהמים.  מולו  משתקפת 
לשתות  ומעז  המים,  על  איתו  מתחרה  אחר 
ברגליו  הוא  בועט  ולפיכך  שלו,  מהמים 
בפרצופו של הסוס השני. והנה הפלא ופלא, 
משנעכרו המים הסוס המתחרה נעלם ונסוג, 

וכעת כל המים לרשותו".
הוא,  טיפש  שהסוס  "מובן  הרבי:  סיכם 
לו  וגם  במים.  נוסף  סוס  רואה  ובדמיונו 
שניהם  עבור  בנהר  מים  די  יש  הלא  היה, 
ויותר, ובבעיטותיו רק הפסיד לעצמו, שהרי 
שהיו  והפסולת  העפר  במים  התערבו  כעת 

בקרקעית, והמים הפכו לעכורים יותר".
"מבין אתה? כולנו 'שותים מהמים', אולם 
מחברינו  למנוע  מנסים  אנחנו  רבות  פעמים 
אנו שותים,  לשתות מאותה השוקת שממנה 
לזכור  עלינו  כלפיהם.  עין  צרות  מגלים  ואנו 
ש"אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא 
נימה". "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש 
אלא  שיהיה.  מה  זה  גזר,  שה'  ומה  השנה", 
לנו להצטער בהצלחת השני, הוא אינו לוקח 
סוס  כאותו  שנהיה  חבל  מאומה.  מאיתנו 
שמעכיר לעצמו את המים... ואין שתי שערות 

צומחות מתוך גומה אחת.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

וגלח את כל שערו
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

כח’ בניסן - ל’ בניסן תשע”ט
22/04-24/04/2020  

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 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 שכיום 

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

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

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בר"ע באזור הראשונים 
בבניין חדש 4 חד' 

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

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבורוכוב 70 מ"ר, ק"ג 
ואחרונה + שלד של 25 
מ"ר + גג בטון, אופציה 

לבניה וחלוקה, בניין 
חרדי, 1,550,000 בלעדי 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 054-6506501

03-5797756)04-04(_____________________________________________

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

מעלית וחניה, 3 כ"א 
2,200,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)04-04(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

ובגג )בטון( + אופציה 
לחלוקה 1,950,000 ש"ח 

גמיש בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,690,000 ש"ח  

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 מ"ב.

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

 בשיכון ג' 2 יחידות 
בטאבו משותף מושכרות 

ב- 5,300 ש"ח, 
משופצות, קומה ג', 

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

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

חשמונאים
 בחשמונאים "גני 

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

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

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

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 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(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/
חשב סופר ק"א 

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב. 050-5308742 

03-5797756)16-16(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בלעדי-באפשטיין, 
75 מ"ר מחולקת ל-3 

יחידות דיור, מרוהטות, 
ק"א, 1,520,000 גמיש, 

מתאימה להשקעה. 
"סלומון-נכסים 

-והשקעות"
054-4290600)17-17(_____________________________________________

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

ויפה 2,600,000, אבי
B.D.A  17-17(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  17-17(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

052-3344721)17-17(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות! וילה בנורדאו 
)חצי מדו( לכל מטרה, 

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

052-3344721)17-17(_____________________________________________

 "תיווך משגב לדיור" 
מאחל ללקוחותיו, קיץ 
בריא. ברשותינו נכסים 

במחירי "קורונה". 
_____________________________________________)17-17(לפרטים 052-5222690

לפרסום
03-6162228

 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(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים, 140 מ' + יחידת דיור 
מושכרת ב- 2,500 משופצת 
כחדשה חזית 2,900,000, אבי
B.D.A  17-17(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאת השנה! באזור 
עזרא, פרוייקט באישורים 

סופיים לפני היתר, 5 חדרים, 
135 מ"ר, כניסה תוך 3 שנים, 
רק 1,950,000 ש"ח. פרטים 

במשרד! הראשון בתיווך
054-3050561)17-17(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)17-17(_____________________________________________

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

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

050-4999465)17-17(_____________________________________________

 בדמי מפתח
 באיזור סעדיה הגאון 

100 מ"ר קומה ב' חזית, 
3כיווני אוויר, א"א לקחת 

משכנתא 1,150,000 
ש"ח, מפתחות במשרד, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
בע''מ 054-6506501

03-5797756)17-17(_____________________________________________

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

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

03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-ישוב-הארץ
052-3344721 03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

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

050-4999465)17-17(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד' חזיתית 
בבניין-חדש + מעלית וחניה, 

3כ"א רק 1,900,000 ש"ח 
גמיש תיווך-ישוב-הארץ

050-4999465 03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)17-17(_____________________________________________

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

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

050-4999465)17-17(_____________________________________________

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

2,140,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)17-17(_____________________________________________

 ברח'-התנאים/בית-
הלל , 4 חדרים , 100מ"ר, 

ק"א , חזית , 3 כ"א+ 
סוכה + חניה כפולה, 
דירה ענקית -במיקום 

מושלםםם!!
 " 052-2452820

_____________________________________________)17-17(מקסימום-נדלן"

 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 
_____________________________________________)17-17(לדיור 052-5222690

 א. המכבים, 4 חד', 
ק"ב, כ- 80 מ"ר, 3 

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

"משגב לדיור
052-5222690)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

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

אופציה להרחבה ולמרפסת. 
_____________________________________________)17-17(ד.ג.תיווך 050-4122744

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

מעלית, ממ"ד וחניה ד.ג.תיווך 
050-4122744)17-17(_____________________________________________

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

סוכה, ק"ק, כניסה מיידי. 
_____________________________________________)17-17(ד.ג.תיווך 050-4122744

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים משופצת כחדשה 

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

B.D.A  17-17(תיווך(_____________________________________________

 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

 בהרב-קוק השקט 3 חד' 
ענקית + מעלית, ניתן להפוך 

ל-4, 1,550,000 ש"ח תיווך-
יישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)17-17(_____________________________________________

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

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)17-17(_____________________________________________

 בלעדי-בפרל 3 חדרים 
כ- 85 מ"ר, חזית, ק"ב 

+ חניה, 1,525,000 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)17-17(_____________________________________________

 בלעדי-מציאה ברבי-
עקיבא/דובק בבנין חדש, 

כ-90 מ"ר, 3 חדרים + 
מרפסת שמש + סוכה 

+ מעלית, כניסה מיידית 
1,700,000ש"ח "סלומון-

נכסים-והשקעות"
054-4290600)17-17(_____________________________________________

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

_____________________________________________)17-17(מיידי. ד.ג.תיווך 050-4122744

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

יישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)17-17(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

טבריה

דופלקסים

וילות ובתים
 בשיכון ג' קרוב לחרדים, 

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

_____________________________________________)17-17(עינב

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

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

_____________________________________________)MAX)17-17 עינב

 למהירי-החלטה! 
דופלקס, כניסה פרטית, 120 
מ"ר, 2 מרפסות, נוף-לכינרת 
550,000 ש"ח. לוינגר-תיווך-

_____________________________________________)17-17(לאנ"ש 0527-166-160

 למכירה במכבים דירת 
4.5 חדרים, 120 מטר, קומה 

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

_____________________________________________)MAX)17-17 עינב

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

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

_____________________________________________)RE/MAX)17-17 עינב 

 למכירה בקרית שמואל 
ברוריה 3 חדרים, 80 מטר, 

קומה ראשונה, אופציה 
להרחבה, 650,000 גמיש

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)17-17(עינב



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

כח’ בניסן - ל’ בניסן תשע”ט  22/04-24/04/2020

 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

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

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

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

בלעדי ל ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)03-03(_____________________________________________

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

קריית אתא

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
 ארוח כפרי בוילה יפה 

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

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

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

  באהרון דב, 2.5 
חדרים, מסודרת, 70 מ"ר, 
חזית, ק"ג, כניסה מיידית, 

3,500 ש"ח
054-4290600 )ללא 

_____________________________________________)17-17(תיווך(

 למכירה רחוב ביאליק 
בקרית שמואל, 3 חדרים, 

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

RE/MAX)17-17(_____________________________________________

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

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)17-17(עינב

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

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

_____________________________________________)17-17(עינב

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חדרים חדשה, 80 מטר 

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

_____________________________________________)RE/MAX)17-17 עינב

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

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

משופץ 4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)17-17(הכוכבים: 02-5713375

וילות ובתים

4-4.5 חדרים
 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)17-17(_____________________________________________

 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)17-17(_____________________________________________

 במרכז-השקט! טריפלקס 
5חדרים, נוף-פתוח, מרפסת-
שמש-סוכה +גג, בניין-חדיש, 

מעלית, חנייה-בטאבו. 
054-5566145 2.390.000)17-17(_____________________________________________

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

2,290,000 גמיש
_____________________________________________)17-17(050-6610501 סתיו

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

ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)17-17(050-6610501 סתיו

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

ש"ח, 1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)17-17(050-4811122 סימון

רמת גן

 פינת מציאות! 
להשקעה/מגורים 

למגזר החרדי. 27 שנות 
מצויינות ומקצועיות!! 

תיווך ליאנה
050-5409240 חיים

050-8554104)17-17(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 מציאה! יהודה 

הנשיא, 4.5 חד', ק"ב, 
מושקעת, סביבה חרדית, 

880,000 ש"ח, מיידי!! 
תיווך ליאנה

050-5409240 חיים
050-8554104)17-17(_____________________________________________

 ברח'-התנאים/בית-
הלל , 4 חדרים , 100מ"ר, 

ק"א , חזית , 3 כ"א+ 
סוכה + חניה כפולה, 
דירה ענקית -במיקום 

מושלםםם!!
 " 052-2452820

_____________________________________________)17-17(מקסימום-נדלן"

 להשכרה בשכונת 
הלל, ברחוב הבנים, 
פנטהאוס, 5 חדרים 

+ מרפסת גג פתוחה 
לנוף פנורמי מהממם. 
 " 052-2452820  !!!

_____________________________________________)17-17(מקסימום-נדלן"

פנטהאוזים ודירות גן

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)17-17(_____________________________________________

 מציאה! בברוייר, בניין 
חדש, 4 חד' מפוארת, ק"א 
חזית, מוארת ומאווררת + 

סוכה, 5,200 ש"ח.
_____________________________________________)17-20ל(050-8227888

 בלעדי בעמי/טבריה 
כ-90 מ"ר 3 חדרים 
+ מרפסות, חזית, 
ק"ב, מיידי  4,200 

ש"ח "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)17-17(_____________________________________________

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

הארץ 03-8007000
050-4999465)17-17(_____________________________________________

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

ש"ח תיווך-יישוב-הארץ
050-4999465 03-8007000)17-17(_____________________________________________

 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

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

050-4999465)17-17(_____________________________________________

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

מרוהטת חלקית, מיידי
058-7662013)17-17(_____________________________________________

 להשכרה בקריית הרצוג, 
2 חד' + מרפסת, משופצת 

_____________________________________________)17-18(ומרוהטת. 054-5596301

 מיידי! בנועם אלימלך, 
יח"ד לזו"צ 2 חד', ממוזגת, 
ק"א + מעלית, מרוהטת + 
_____________________________________________)17-18ש(מוצרי חשמל. 058-6545655

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

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

רמת גן

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

ק"א, 3,300 ש"ח
_____________________________________________)17-17(050-6610501 סתיו

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

 כפר אברהם, ברח' גולד, 
2.5 חד', קומה 2, מסודרת 

_____________________________________________)17-17(ומאווררת. 058-7663012

 להשכרה בשכונת 
הלל, ברחוב הבנים, 
פנטהאוס, 5 חדרים 

+ מרפסת גג פתוחה 
לנוף פנורמי מהממם. 
 " 052-2452820  !!!

_____________________________________________)17-17(מקסימום-נדלן"

 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)17-17(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)17-17(_____________________________________________

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

052-4792888)17-17(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות, 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)17-17(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשיקיעים, בהזדמנות, 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)17-17(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)17-17(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

לפרסום
03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כח’ בניסן - ל’ בניסן תשע”ט  22/04-24/04/2020

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 אחוזת 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

מיצובישי
מכירת רכבים

 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-10/21ש(058-7887050 058-5900900

הסעות

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 
03-6199567)06-17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלבנת שיניים

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

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

שידוכים

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

הגילים. יוסף בן - שמואל. 
_____________________________________________)49-24ש(058-4-555700.

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

 הכרויות בחינם לרווקים/
ות גילים 42-45 בלבד! 

מכתבים שישלחו ל:ת.ד 831 
_____________________________________________)10-17(עיר: ירושלים

 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

אהרוני בועז

ב""ב והמרכז

 עד סוף פסח??

תמיד לנהוג נכון

050-6793302 מחיר 
מצוין!

מעוניין לסיים 28 שיעורי נהיגה

 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

 נמצא קרוב לשוק השומר 
בבני ברק עגיל זהב ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים טלפון 
_____________________________________________)10-11ח(050-4333232

 נמצאה חליפה ארוזה 
בתחנת אוטובוס ברחוב 

אברבנאל בני ברק
_____________________________________________)10-11ח(052-7667127

 נאבד/נגנב ברח' ים-סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)10-11ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבדו אופניים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)10-11ח(ברק 054-8474514

 אבדו אופנים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק 054-8474514

 נאבד/נגנב ברח' ים סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)11-12ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבד עגיל זהב המוצא 
מתבקש להתקשר

_____________________________________________)11-12ח(054-8539968

 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 

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + שידה 

_____________________________________________)11-12ח(בתרומה 050-4160457 

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)11-12ח(בעבר 054-2509001

 רוכש עיתונים ישנים, 
ארכיונים, ספריות ועוד תשלום 

_____________________________________________)11-12ח(גבוה במזומן 054-2509001

 מעונין בעגלה במצב טוב 
_____________________________________________)11-12ח(לתינוק 050-4170185

 מעונין בספה נפתחת 
)עדיפות למשולשת( במצב 

_____________________________________________)11-12ח(מצוין 050-4170185

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________)11-12ח(052-7396092

 דרוש פלאפון סמסונג יאנג 
כשר במצב חדש במחיר סימלי 

_____________________________________________)11-12ח(058-3281474

 מעונינת בספר תסרוקות 
של רבקה גולדברג כולל 

דיסקים )ללא ערכה( יד שניה 
_____________________________________________)11-12ח(במחיר טוב! 053-3160308

 למסירה אנצקלופדיה 
כללית לצעירים חדשה עם 

עדכונים בפתח תקוה
_____________________________________________)11-12ח(052-2786557

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 למסירה בחינם שטיח 3*2 
בדוגמא פרסית איכותי עבה 
_____________________________________________)12-13ח(צפוף 058-3230569 )ב"ב(

 קונה חתימת הרבי 
מחב"ד ב- 300 דולר ויותר 

_____________________________________________)12-13ח(08-9491768

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 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

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
 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

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

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

 מיצובישי גרנדיס 2009, יד 
שניה, 170 אלף קילומטר, דגם 
ספורט, רכב מפואר 7 מקומות 

_____________________________________________)17-17(לפרטים 054-5908240

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

 מכונת ברד קטנה 
כחדשה, 80 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(03-6180510

 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

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

_____________________________________________)17-18ח(050-4140205

 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 כביסה בוש, 500 
ש"ח )בירושלים(.

_____________________________________________)17-18ח(052-7180828

 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

 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

 מחשב נייד לנובו, ליבה 
כפולה, 250GB, 300 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(055-9765406

 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

 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

 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

 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

 למכירה, ספה נפתחת 
למיטה, במצב מצויין, 300 

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

 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



כח’ בניסן - ל’ בניסן תשע”ט  422/04-24/04/2020 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

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)09-16א(054-3454571 054-7680455

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה 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 

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

 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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

כללי
 מציאה!!! פאה 

חדשה מקופסה של גלית 
איטליה משיער 100% 

טבעי רק 980 ש"ח.
054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

 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

 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

C2  תומך גולן, רמי 
ופלאפון, דור 3.5, 240 ש"ח. 

_____________________________________________)17-18ח(052-7666666

 נוקיה C2 רגיל כולל 
מטען, 150 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(053-3161169

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

 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



1-800-39-47-47

 מעמד תפלה עולמי 
כנגד המגיפה, 

שיתקיים מחר יום רביעי, כ"ב אדר בשעה 20:15 
מרן רשכבה"ג שה"ת שליט"א ועימו בי"ד מיוחד של גדולי הדור, יעתירו בסדר תפלה מיוחד על כל עדת בני ישראל, ויאמרו את כל סדר התחנונים שתיקן 

הגרעק"א, להינצל מכל צרה וצוקה , נגע מגיפה ומחלה

ניתן להעביר שמות 
למוקד קופת העיר

ְּבַעד ַעֵּמְך ַרֲחִמים ַׁשֲאִלי
עקב המצב הקשה השורר עדיין בארץ הקודש, 

 מקיימת קופת העיר מעמד תפלה וזעקה לקרוע שערי שמים 
 ולרחם על עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם, 

 על החולים שיתרפאו 
ועל הבריאים שלא יחלו 

בעת רצון ער"ח אייר בשעה 19:00, 

 בבית ובראשות רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו

הגר"ח קניבסקי 
שליט"א  

שיעתיר ויתפלל ביחד עם בני משפחתו:
מרנן חתנו הגאון רבי שרגא שטיינמן, בנו יקירו וחביבו הגאון רבי 
יצחק שאול קניבסקי, וחתנו הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א

 התפילה תתקיים ביום חמישי ער"ח אייר 
בשעה 19:00 בדיוק.

 רבבות אלפי ישראל יוכלו להצטרף לתפלה בקו המיוחד 
של קופת העיר שיהיה ניתן לשמוע בו את התפלה

03-3062136 וכן באתר קופת העיר

18:55
 אבינו מלכנו 
וקבלת עול 
מלכות שמים

19:00
פרקי 
תהלים

 19:15
סדר סליחות 

לתחלואי ילדים ע"י 
מרן הגר"י קולדצקי 

שליט"א

 19:20
פטום הקטורת ביחד 

ע"י רשכבה"ג מרן רבינו 
שליט"א ובני משפחתו 

לעצירת המגיפה

 19:05
"סדר "קל רחום שמך" כפי שתיקן 
הגרע"א זצ"ל בעת המגיפה- ע"י 

מרן הגרי"ש קניבסקי שליט"א בנו 
חביבו של רשכבה"ג מרן שליט"א

 19:10
יהי 
רצון

מחר


	Kvpt1p001
	Kvpt1p002
	Kvpt1p003
	Kvpt1p004
	Kvpt1p005
	Kvpt1p006
	Kvpt1p007
	Kvpt1p008
	Kvpt1p009
	Kvpt1p010
	Kvpt1p011
	Kvpt1p012
	Kvpt1p013
	Kvpt1p014
	Kvpt1p015
	Kvpt1p016
	Kvpt1p017
	Kvpt1p018
	Kvpt1p019
	Kvpt1p020
	Kvpt1p021
	Kvpt1p022
	Kvpt1p023
	Kvpt1p024

