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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

במדבר

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:58
19:16
18:55

20:15
20:17
20:17

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

509 ימים לאחר תחילת המשבר הפוליטי החריף ביותר בתולדות ישראל הושבעה ביום ראשון 
אחה"צ ממשלת ישראל ה-35 ⋅ 34 שרים יכהנו בממשלה הגדולה בתולדות המדינה אליה חברו 

סיעות הליכוד, כחול לבן, ש"ס, יהדות התורה, עמיר פרץ ואיציק שמולי ממפלגת העבודה, סיעת 
דרך ארץ, רפי פרץ מהבית היהודי וח"כ אורלי לוי אבקסיס מ'גשר' ⋅ מנגד, יאיר לפיד, ליברמן, 

בנט ושקד מצאו את עצמם באופוזיציה עם חברי מר"צ והרשימה המשותפת | עמ' 12

 השקעה פיננסית

תשואה מובטחת
בטחונות מלאים

הערת אזהרה בטאבו

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

אבי גרינצייג

יועץ ניסויים
)עמ' 18-19(

החוק הנורבגי יכניס ח"כים חרדים נוספים לכנסת
ע"פ מתווה החוק הנורבגי עד שליש מחברי הכנסת של כל סיעה יכולים להתפטר מתפקידם כשר או סגן שר לטובת חברי הכנסת הבאים בתור • בש"ס אמורים שלושת סגני השרים 

להתפטר במגר החוק הנורווגי, ביהדות התורה, פרוש יתפטר לטובת פינדרוס, וליצמן עשוי להתפטר לטובת אליהו חסיד או מקלב לטובת ברוכי | עמ' 14

לראשונה: שני ראשי ממשלה
 הושבעו בזה אחר זה

נתניהו וגנץ נשבעו אמונים לתפקידי ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי המיועד

נתניהו וגנץ יושבים בראש שולחן הממשלה | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

בהתאם להנחיות וכללי הבטיחות: 
לימודי הגיל הרך והחינוך המיוחד 

חזרו לפעילות מלאה
החזרה ההדרגתית ללימודים מתבצעת תוך מעקב על נתוני החולים בעיר ודירוג 

התחלואה • העירייה מבהירה: אין בהחלטה כדי לחייב שליחה ללימודים. כל הורה 
יחליט האם לשלוח את ילדיו למערכת החינוך או להמתין | עמ' 4

ישיבת הממשלה הראשונה | צילום: קובי גדעון לע"מ
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רגע לפני 

שחוזרים

 לישיבות!

שבועות 
של מבצעים

צוות מתוגבר | שירות אדיב
שעות פתיחה: רצוף 

כל השבוע מ- 10:00 עד 22:00
טל': 03-5523340

כתובת: ר' עקיבא 80 ק"א, ב"ב

2 חליפות
ב-

חליפות בר מצווה 
במבחר דגמים

500 ש"ח 

כל החליפות 
ממידות 38 עד 66 כולל

גזרות סלים ורגולר 
חלקות ומדוגמים

280 &רק

למביא קופון זהלמביא קופון זה למביא קופון זהלמביא קופון זהלמביא קופון זה
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מבצע עד ערב חג שבועות הבעל"ט

אנחנו חוזרים
ואתם

מרוויחים!

ועוד הלבשה תחתונה | נעליים | עניבות | חולצות | מכנסיים | חליפות |

בית שמש
נחל זוהר 3 • 02-6324277

א'-ה' 10:00-20:30
יום ו' 9:30-14:00

נתיבות
 ירושלים 15 • 08-9248023

א'-ה' 10:00-21:00
יום ו' 9:30-14:00

בני ברק
 ר"ע 80 ק"א • 03-5523340

א'-ה' 10:00-22:00
יום ו' 9:30-14:00

קרית ספר
 השל"ה 2 • 08-6177930

א'-ה' 12:00-23:00
יום ו' 9:30-14:00

חליפות
קלאסי/סלים

₪300
מכנסיים

₪80
חולצות

דיוויד פארקר
טיקט זהב

₪75
עניבות

דיוויד פארקר
2 ב- ₪50

חגורות
עור פרה

2 ב- ₪100
נעליים
לטס גו

₪220
חדש!

משלוחים עד 
לפתח הבית!
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הפרגון הטופ ביותר!

למעלה חגיגה של תוספות טעימות, למטה יוגורט מעולה.

לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

סדרת תוספות מפתיעות ומיוחדות!

חדש!
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

בהתאם להנחיות וכללי הבטיחות: לימודי הגיל 
הרך והחינוך המיוחד חזרו לפעילות מלאה

נפטר מקורונה: הגה"צ רבי 
משה אהרן ברוורמן זצ"ל

אחד מגדולי המשגיחים בדור, הגרמ"א ברוורמן זצ"ל, 
הלך לעולמו לאחר שנדבק בקורונה והוא בן 86 • זכה 

להעמיד דורות של תלמידים בתורה ויראת שמים

מאת: מנחם הירשמן

של  בבוקרו 
השבת  יום 
לבית  הסתלק 
עולמו המשגיח 
הצדיק  הגאון 
רבי משה אהרן 
זצ"ל,  ברוורמן 
שנדבק  לאחר 

בנגיף הקורונה והיה מאושפז במחלקת קורונה בבית 
החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק. בן 86 בפטירתו. 
בישיבת  בבחרותו  למד  זצ"ל  ברוורמן  הגרמ"א 
מרן  הישיבה  ראש  של  תלמידו  והיה  פוניבז' 
הגראמ"מ שך זצ"ל, שחיבבו בצורה מיוחדת ומינה 

אותו למשגיח בישיבת גרודנא באשדוד.  
רבי משה אהרן זצ"ל נודע כאחד מגדולי המשגיחים 
בדור. בעבר שימש כאמור כמשגיח בישיבת גרודנא 
תלמידים  והעמיד  מוסר  שיחות  מסר  שם  באשדוד, 

רבים בדרך הישר. 
בשמך עשרות שנים היה מוסר ועד בכל יום רביעי 
בבני  הנביא  יונה  ברחוב  תמר'  'אהל  המדרש  בבית 
שהיו  לרבים  חי  בשידור  מועברים  היו  ודבריו  ברק 

מבקשים לשמוע את שיחותיו. 
"עצות  בקונטרסים  קובצו  ושיחותיו  תורתו  דברי 
ודרכים לשמירת עבודת ימי האלול והימים הנוראים". 
בוועדה  החברים  כאחד  כיהן  זצ"ל  הגרמ"א 
כנס  את  פתח  ואף  נאמן'  'יתד  העיתון  של  הרוחנית 
באמירת  התורה'  'דגל  תנועת  של  ההיסטורי  היסוד 

פרקי תהלים.
בחודש חשוון תשס"ב נפטרה רעייתו הרבנית מרת 
בצעירותה  שחלתה  מאז  ע"ה.  ברוורמן  הניה  עטיל 
אמר מרן הרב שך זצ"ל לבעלה רבי משה אהרן שהוא 
ימים  מספר  נפטרה  היא  ואכן  יום  כל  עליה  מתפלל 

לאחר פטירת מרן הרב שך זצ"ל.
זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך: בנים ובנות, 
הגאון  תורה. חתניו:  רבים מרביצי  וצאצאים  חתנים 
תורה',  'ארחות  ישיבת  ראש  דיסקין  דב  ברוך  רבי 
הגאון רבי מאיר בן שלמה ראש ישיבת 'תורת חסד' 
יעקב  רבי  הגאון  נבנצאל,  נחום  רבי  הגאון  באלעד, 
רבי  הגאון  יעקב,  באר  גרודנא  ישיבת  אדלר מראשי 
תורה'  'קול  בישיבת  ר"מ  נוסבוים  מרדכי  שמואל 

לצעירים. 
מבית  קודש  שבת  במוצאי  יצא  הלוויה  מסע 
לבית  ברק  בבני  רשב"ם  ברחוב  'לדרמן'  המדרש 

החיים פוניבז' שם נטמן.

מאת: מנחם הירשמן

מצערת  בשורה 
במוצאי  הגיעה 
מבית  השבת 
ם  י ל ו ח ה
'איכילוב' 
בתל אביב: 
איש החסד 
הנודע, הרב 
אפרים  רפאל 
ז"ל,  שינפלד 

ב  ד נ ת תל מ 'זק"א  בארגון 
לבית  נפטר   - הקורונה  בנגיף  שנדבק  אביב' 

עולמו והוא בגיל 59. 
עבודתו  במסגרת  שנדבק  ז"ל  שינפלד  הרב 
'מעיני  החולים  בבית  אושפז  קדישא,  בחברה 
הישועה' במצב קשה כשהוא ללא כל מחלות 

רקע.
לטיפול  הועבר  הוא  הדרדר  מצבו  כאשר 
למכשיר  חובר  שם  'איכילוב'  החולים  בבית 
והריאות.  הלב  פעילות  את  המחליף  האקמו, 
נישאו  מאושפז  היה  בה  התקופה  כל  במהלך 
לו את  הוסיפו  ואף  נרגשות לרפואתו  תפילות 

שבת  בליל  הצער,  למרבה  'חזקיהו'.  השם 
את  השיב  והוא  גופו  מערכות  קרסו  קודש 

נשמתו ליוצרה.
שבו  בית  בכל  מוכר  היה  ז"ל  שינפלד  הרב 
ישבו שבעה במרכז הארץ בהיותו מנהל גמ"ח 
'אחים לצרה' בזק"א תל אביב, והיה מכתת את 
רגליו מבית לבית בכדי להביא ציוד לאבלים, 
כולל: כסאות, ארון קודש, סידורים וכל הציוד 

הנדרש - הכל ללא קבלת טובות הנאה. 
מכריו מספרים עליו כי "רפי היה איש צדיק 
אמיתי ובעל חסד של אמת שהתמסר בכל גופו 
נפש  במסירות  טיפל  הוא  המת.  לכבוד  לעזור 
לא  אנחנו  מצווה,  מתי  של  מקרים  בעשרות 
מעכלים את הבשורה. חשבנו שהוא יצא מזה, 

הקב"ה לוקח את הטובים ביותר".
של  מביתו  יצא  הלב  קורע  ההלוויה  מסע 
המנוח ברחוב זוננפלד בבני ברק בדרכה לעבר 
בהתאם  תקווה,  בפתח  סגולה  העלמין  בית 
תל  זק"א  מתנדבי  הבריאות.  משרד  להנחיות 
הקשות  בשעות  המשפחה  לצד  עמדו  אביב 

וסייעו בעריכת ההלוויה והקבורה.
רגע מרגש נרשם עת בני משפחתו המורחבת 
של ר' רפאל ז"ל נפרדו מאביהם כשהם שרים 
התהילים  בספר  המלך  דוד  של  מילותיו  את 
קברו  על  בבכיות  שנוגן  נפשי"  לך  "צמאה 

הטרי.
חסיד,  צבי  הרב  אביב,  תל  זק"א  מנכ"ל 
אחד  מאיתנו  "נלקח  ואמר:  בכאב  הספיד 
שלו  החסד  היקפי  החבורה,  ופארי  מטובי 
יכולים למלאות זמנם של כמה אנשים. קורות 
בתי בני ברק יעידו על החסדים כי אין בית שלא 

ביקר שם כמעט".
בשיא  נורא,  הוא  "השבר  הוסיף,  הוא 
על  שדוד  נפל  שנותיו  במיטב  שלו  העשייה 
משמרתו ואנה אנו באים". בהמשך דבריו אמר 
כי ספר תורה שנרכש מכספים שאסף מקופות 

צדקה בבתי אבלים יוקדש לעילוי נשמתו.
בשיחה עם 'קול העיר' אמר חסיד כי "הרב 
מטובי  היה  מקורונה  שנפטר  שיינפלד  רפי 
מאודו  בכל  חסד  איש  היה  שלנו.  המתנדבים 
ציוד  סחב  ערב  עד  מבוקר  בעשייה.  ומלא 

רפואי מבית לבית. 
אשר  לחיקוי  מודל  של  עצומה  אבידה  "זו 
איתו  שוחחתי  פריחתו.  בשיא  שדוד  נפל 
כאשר חלה בקורונה לאחר שהתקשר אלי כדי 
עבור  דפסחא  קמחא  לקבל  ליהודי  שאסייע 
נזקק. גם בשעה שידע שחייו תלויים מנגד הוא 
בלתי  הם  שלו  החסד  היקפי  הזולת.  על  חשב 

נתפסים", תיאר חסיד בכאב.

מאת: מנחם הירשמן

עירית  שקיימה  ממושך  הערכות  דיון  בתום 
גדולי  ורבנן  מרנן  להנחיות  ובהתאם  ברק  בני 
הגיל  של  ללימודים  חזרה  על  הוחלט  ישראל, 
הילדים  גני  כלל  של  פעילותם  ותחילת  הרך 
כלל  של  קפדנית  שמירה  תוך  העירוניים, 

ההנחיות והוראות הבטיחות.
הרב  העיר  ראש  כינס  אותו  המורחב  בדיון 
אגף  ראש  גם  השתתפו  רובינשטיין,  אברהם 
החינוך סגן רה"ע הרב אליהו דדון, צוות החמ"ל 
העירוני למשבר הקורונה, הנהלת אגף החינוך, 
הילדים,  גני  ומחלקת  המיוחד  החינוך  הנהלת 

מנכ"ל העירייה ומנהלי אגפים. 
במהלך הדיון הוצגו הנתונים והועלו מתווים 
אפשריים לחזרה מדורגת ללימודים תוך שמירה 
ההוראה.  וצוותי  התלמידים  של  שלומם  על 
ואכן, לאחר קבלת הנחיות מרנן ורבנן שליט"א 
פרסמה עיריית בני ברק על החזרת הלימודים של 
לצוותי  שיועברו  להנחיות  בהתאם  הילדים  גני 

ההוראה באופן פרטני.
בנוסף, הוחלט על החזרה מלאה של מערכת 
שהפעימה  לאחר  וזאת  בעיר,  המיוחד  החינוך 
הראשונה של חזרה ממוקדת ואיטית של קבוצת 
התלמידים הראשונה חלפה בהצלחה ובהטמעה 
של הכללים. בהתאם להנחיה, חזרו כלל מערכות 
החינוך המיוחד לשגרה בהתאם להנחיות, ובכלל 

ובקבוצות  בפיצול  שיפעל  ההסעות  מערך  זה 
קטנות כפי ההנחיות הפרטניות בנושא.

תוך  מתבצעת  ללימודים  ההדרגתית  החזרה 
כדי מעקב יומיומי על נתוני החולים בעיר ודירוג 
משמעיה  ההחלטה  עם  יחד  כאשר  התחלואה, 
עיריית בני ברק קריאה ותחינה ברורה לתושבי 
מכל  והקפדה  ההנחיות  על  לשמירה  העיר, 
הוראת  ללא  הבטיחות  הוראות  כלל  על  משמר 
להתפרצות  מיידי,  באופן  מסוכן  דבר  היתר, 

תחלואה נוספת ומסוכנת ח"ו.
אמר  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
המצב  תמונת  על  שמחה  ברק  בני  "עיריית  כי 
הנוכחית המאפשרת הפעלה הדרגתית ואחראית 
מרנן  להנחיות  בהתאם  הלימודים  מערך  של 

לעורר  חובה  זאת,  עם  יחד  שליט"א.  ורבנן 
הזהירות  חובת  על  שהיא  דרך  בכל  ולהתריע 
כלל  על  ותושביה, לשמור  והאחריות של העיר 
על  לשמור  חייבת  ברק  בני  הבריאות,  הנחיות 
והמצב  חלפה  לא  הסכנה  חייה,  ועל  בריאותה 
חלילה עלול להשתנות ברגע קט של הסחת דעת 

וקלות ראש מיותרת".
על  ההחלטה  עם  יחד  כי  הדגישו  בעירייה 
לחייב  כדי  בהחלטה  אין  ללימודים,  חזרה 
שליחה ללימודים, וכי שמורה זכות החלטה ביד 
כל הורה האם לשלוח את ילדיו למערכת החינוך 

או להמתין, החלטה פרטית של שיקול הדעת.

קורבן הנגיף: איש החסד מבני-ברק נפטר מקורונה
המתנדב המסור שפקד בתי אבלים לארגן ספר תורה וכסאות, הרב רפאל אפרים שינפלד ז"ל, השיב את נשמתו ליוצרה לאחר שנדבק בנגיף 

החזרה ההדרגתית ללימודים מתבצעת תוך מעקב על נתוני החולים בעיר ודירוג התחלואה • העירייה מבהירה: אין בהחלטה כדי לחייב שליחה 
ללימודים. כל הורה יחליט האם לשלוח את ילדיו למערכת החינוך או להמתין



* הזול מביניהם, המבצע יתקיים ברשתות הנבחרות בין התאריכים כ״ג באייר עד 
ח׳ בסיוון תש״ף )17.5-31.5(. המבצע בכפוף למלאי הקיים בסניף ועד גמר המלאי. ט.ל.ח.

קונים 2 ממוצרי תנובה COLLECTION ופיראוס 
ארוזים ומקבלים מוצר אחד במתנה*

מתנה

מהדורה מוגבלת מהדורה מוגבלת  חדש!חדש!

השקות מיוחדות לחג

פתיתי מוצרלה
500 גרם

מלית למאפים
500 גרם

גאודה
170 גרם

פתיתי גאודה
200 גרם
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והגית בו יומם ולילה

מאת: מנחם הירשמן

)שלישי(  אתמול  שהתפרסם  מיוחד  במכתב 
קורא מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, 
החמור  האיסור  בדבר  קבועה"  תקנה  "לתקן 
להיכנס לבית הכנסת עם המכשירים הסלולריים 
נכתב  התורה  שר  של  מכתבו  התפילות.  בזמני 
ישראל  בית  עמך  נאלצים  שבו  המצב  בעקבות 

להישאר בבתיהם ולא להגיע לבתי הכנסת.
"נראה  המיוחד,  במכתבו  כותב  הגר"ח  מרן 
שזהו אות מן השמים בעוון שמזלזלים בקדושת 
ביהכנ"ס בזה שבשעה שמתפללים הפלאפונים 
פתוחים ומדברים בהם והוי זלזול גדול בתפילה 
אבותינו  שערום  שלא  ביהכנ"ס  ובקדושת 

מעולם".
המכתב  את  כתב  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
"נגרשנו  בה  הנוכחית,  תקופתנו  לאור  המיוחד 
והדבר  כלשונו,  מדרשות"  ובתי  כנסיות  מבתי 
מחייב אותנו בחיזוק באותו הדבר שבו נענשנו 
קדומה  "לתקן תקנה  קורא  מן השמים, כשהוא 
להתפלל  לביהכנ"ס  להיכנס  חמור  שאיסור 
הוא  התפילה  זמן  וכל  כבוי  שאינו  פלאפון  עם 

מנותק".
הרבים  "בעוונותינו  הגר"ח:  כתב  במכתבו 
כבר כמה שבועות שגורשנו מבתי כנסיות ובתי 
מדרשות כעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו 
השמים  מן  אות  שזהו  ונראה  פניו,  על  קיתון 
בעוון שמזלזלים בקדושת ביהכנ"ס בזה שבשעה 
שמתפללים הפלאפונים פתוחים ומדברים בהם 
ביהכנ"ס  ובקדושת  בתפילה  גדול  זלזול  והוי 
שלא שערום אבותינו מעולם והוא נגד ההלכה 
ב'  ר"ה  דף  ויקהל  ובזוה"ק  קנ"א  בשו"ע או"ח 

איתא דברים נוראים בזה".
חמור  קבועה שאיסור  תקנה  לתקן  יש  "ולכן 
שאינו  פלאפון  עם  להתפלל  לביהכנ"ס  להכנס 

כבוי וכל זמן התפילה הוא מנותק, ועל הגבאים 
ולא  חק  בזה  ולהזהיר  להזהר  האחריות  מוטל 
לחזור  במהרה  כשנזכה  הראוי  מן  גם  יעבור. 
ויעוררו ויאמרו  לבכנ"ס שרבני ביהכנ"ס יחזקו 
בזלזול  החמור  האיסור  בגודל  חיזוק  דברי 

קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות".
בסיום מכתבו, מוסיף מרן שר התורה הגר"ח 
אלו  דברים  ע"ע  שנקבל  "ובזכות  קנייבסקי: 
כנסיות  יחזירנו המקום במהרה לעבודתו בבתי 
ובתי מדרשות ברוב עם ויקבל תפלתינו באהבה 

וברצון".
הישיבה  ראש  חתימתו  את  צירף  למכתב 
הגרי"ג אדלשטיין, כשהוא מוסיף בדברי חיזוק 
דברים  מלדבר  ליזהר  יש  כן  "כמו  מיוחדים: 

בטלים בבית הכנסת".
ובעולם,  בארץ  היהודי  בעולם  כך,  תוך 
יתארגנו גבאי בתי הכנסת להערך לקראת החזרה 
מיוחדים  ומקומות  ארונות  להכין  הכנסת  לבתי 
להיכלי התפילות,  להניח את המכשירים מחוץ 

ובכך לסייע לחיזוק הנדרש, וכפי שכתב מרן
"ועל  מכתבו,  את  מסיים  קנייבסקי  הגר"ח 
בזה  ולהזהיר  להזהר  האחריות  מוטל  הגבאים 
שנזכה  ותקוה  תפילה  מתוך  יעבור",  ולא  חק 
מעט,  של  המקדש  לבתי  ממש  בקרוב  לשוב 
המקדש  בית  לבנין  השלימה  לגאולה  ולזכות 

וביאת משיח צדקנו.

שר התורה בקריאה: לכבות 
טלפונים בעת התפילה

מרן הגר"ח קנייבסקי מעורר את הציבור על הזהירות הנדרשת בתפילה בבית הכנסת, 
לקראת החזרה לתפילה במנינים • "זהו אות מן השמים בעוון שמזלזלים בקדושת 

ביהכנ"ס בזה שבשעה שמתפללים הפלאפונים פתוחים ומדברים בהם והוי זלזול גדול 
בתפילה ובקדושת ביהכנ"ס", כותב שר התורה

תורה בצל הקורונה: בישיבת 'ארחות תורה' הכריזו על חלוקת הישיבה לפי ערים ברחבי הארץ. 
התלמידים לומדים בשטחים פתוחים בפארק גהה דרום הצמוד לבני ברק. תלמידי הישיבה תושבי 

העיר לומדים בחברותות ושומעים שיעורים בשטח פתוח בקרוסלה וסמוך למרגשי הכדורסל.

מנחם הירשמן

הקורונה והסגרים שנלוו 
אליה יצרו מציאות כלכלית 

מורכבת. שכירים הוצאו 
לחל״ת ועצמאיים איבדו 
נתח נכבד מהכנסותיהם. 

סניפי הבנק נסגרו והפעולות 
הבנקאיות עברו לניהול 

מרחוק. המציאות הלא 
רגילה והמורכבת שנכפתה 
עלינו  בפתאומיות, מציפה 

שאלות רבות בתחום הכלכלה 
והבנקאות הדורשות מענה 

מקצועי ומקיף.
לשם כך, אספנו שאלות 

העוסקות בהתנהלות כלכלית 
ובנקאית והצגנו אותם 

בפני מנהלי הסניפים של 
פאגי - הבנק הבינלאומי - 

בעיר, שהעניקו לנו תשובות 
מפורטות ומקצועיות.

רבים ממשקי הבית בישראל 
מוצאים את עצמם בימים אלה 

במצב שנע בין אי וודאות 
כלכלית לבין קשיים אמיתיים 

לגמור את החודש. 
יאיר גודינר, מנהל סניף 

פאגי ברח׳ לנדא בעיר, עונה 
לשאלותיהם.

בתקופה האחרונה היינו בתהליך 
חיפוש אחרי דירה, מאז תחילת 
משבר הקורונה אנחנו שומעים 

שהמשכנתאות התייקרו 
משמעותית. האם כדאי להמתין 

עם הרכישה?

קשה לצפות את העתיד לטווח 
הארוך במחירי המשכנתאות. 
מאחר וזול או יקר הוא עניין 

יחסי יתכן בהחלט תרחיש 
בו המחיר של היום יהיה 

זול. לאור זאת היינו נותנים 
משקל נמוך למחיר המשכנתא 

במכלול השיקולים בקבלת 
החלטה על רכישת דירה.

אם כל בעלי העסקים 
מרגישים על בשרם את 

השפעות הקורונה, כאשר 
מדובר בעסקים קטנים או 

בעמותות, המכות שהם 
סופגים בימים אלה עלולות 

להיות כואבות במיוחד. 
ישראל קוגלר, מנהל סניף 

פאגי ברח׳ רבי עקיבא בעיר, 
עונה על שאלותיהם.

האם עסק עצמאי יכול להגדיל 
את מסגרת האשראי או לקבל 

הלוואות בנקאיות כדי לשרוד את 
התקופה הקרובה?

אנו בפאגי החלטנו להגדיל 
באופן אוטומטי את מסגרת 

האשראי לחלק גדול 
מהלקוחות. במידה והגדלה 
זו לא מספיקה, אנו בודקים 
את האפשרות להגדיל את 
המסגרת גם יותר מכך. יש 
עסקים שאנו מודעים לכך 

שנוצרה להם מצוקה תזרימית 
זמנית עקב עיכוב תשלומים 
על ידי לקוחות, אך יודעים 

גם שהתשלומים יתחדשו עם 
חזרת המשק לפעילות סדירה 

יותר. אפשרות נוספת היא 
נתינת הלוואות גישור כנגד 
צ’קים מעותדים שנתנו על 
ידי לקוחות. אנו בוחנים כל 

מקרה לגופו ועושים את מיטב 
המאמצים לסייע.

בענפים שהעתיד שלהם 
יותר לוט בערפל, כמו ענפי 
המלונאות והתעופה, העניין 

מורכב יותר. אנו נאלצים 
לבחון כל עסק כזה בצורה 

יותר דקדקנית לפני אישור 
הלוואה.

***
לסיכום:

כולנו מצויים בימים מאתגרים, 
אבל למרות העומס הרב, 
חשוב שלא תשכחו לברר 

מה קורה בחשבון הבנק 
שלכם. עם קצת חשיבה, 
תכנון והתייעצות, תוכלו 
לצאת ממשבר הקורונה 
במצב פיננסי יציב יותר. 

והתוצאה הזו בהחלט שווה 
את ההשקעה.

על קורונה וכסף
אתם שאלתם, בנקאי פאגי עונים

יאיר גודינר,
מנהל סניף לנדא בני ברק

ישראל קוגלר,
מנהל סניף ר’ עקיבא, בני ברק



ב״ה

הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים  "אין מצווה גדולה כפדיון שבויים" )רמב"ם(

שימו לב:
• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה“ של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים אלא בספר תורה שלם!

• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט לאיזה בית כנסת ייכנס 
ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך

• הזכייה בס״ת מזכה אותך גם במימון התהלוכה ובמודעות רחוב המבשרות
על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך

 • ההגרלה על ספר התורה תתקיים אי״ה ביום רביעי,
ד׳ בסיון )27/5 למניינם(

לקראת חג השבועות - חג מתן תורה

משפחת צירקוס - קרית מלאכימשפחת נח - אשדוד

הזוכים בשנים 
האחרונות 

בספר התורה
פרסום תמונות הזוכים

הוא רק באישורם

• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר  • התרומות מוכרות למס • ההגרלה בפיקוח רו”ח

להשתתפות 
בהגרלה
על ס"ת
חייגו עכשיו
1-800-620-640ליד לאחים:

הודעה תימסר מיידית לזוכה  שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס’ 077-3136224

של יד לאחיםלהגרלה הנדירה על ספר התורהימים אחרונים

 www.yadlachim.co.il אפשר להצטרף להגרלה גם באתר



כ"ו אייר תש"פ 8820/5/20 בני ברק

מאת: יוסי לוז

מחוז המרכז במכבי עוד מלווה במסירות מאות 
חולי קורונה בבני ברק, אבל עוצר לרגע לסכם את 
הצוותים  לכלל  ומודה  בעיר  הנמרצת  הפעילות 
שנרתמו למאבק בנגיף. הנהלת המחוז, בראשות 
גב' דבורה חסיד, התכנסה לטקס הערכה לצוותי 
השתתפו  בטקס  ברק.  בבני  והמנהלה  הרפואה 
הבריאות  חטיבת  ראש   : מכבי  מהנהלת  בכירים 
פרופ' נחמן אש, ראש אגף משאבי אנוש, מר ארי 
אור, נציגי הנהלת מרחב בני ברק, מנהל המרחב, 

ר' ברוך שטרן וסגניו.
מפורים ועד עתה, אובחנו בבני ברק כ-2,900 
מכבי  מכבי.  חברי  כ-1,500  בהם   קורנה  חולי 
הראשונה  והייתה  וביעילות  במהירות  נערכה 
שפתחה מעבדה ייעודית לבדיקות קורונה בלבד. 
שהגיעו  רפואה  לצוותי  המרחב  דאג  לכך,  נוסף 
אל בתי החברים החולים, ונטלו מהם למעלה מ 
11,000 דגימות עד להחלמתם המלאה. הבדיקות 
שלא  החולים,  על  ניכר  באופן  הקלו  הביתיות 
יצאו מביתם וכך נשמרה בריאותם של יתר תושבי 
למעבדת  הועברו  הביתיות  הבדיקות  העיר. 
על  צמוד  מעקב  התקיים  שם  המרכזית,  מכבי 
תוצאות הבדיקות של החולים בנגיף ובני ביתם. 
הוסיפה  השגרתיות,  הקורונה  לבדיקות  נוסף 
ייחודית,  ריאות  אולטרה-סאונד  בדיקת  מכבי 
המאפשרת אבחנה מהירה ואיכותית של הריאות 

ואיתור תחלואה פעילה.
עם העלייה במספר החולים, יזמה ראש המחוז, 
תא  של  המהיר  פיתוחו  את  חסיד,  דבורה  הגב' 
בדיקות חדשני וראשון מסוגו בארץ. תא הבדיקות 
מזיהוי  החל  לחלוטין,  סטרילי  תהליך  מאפשר 

ועד העברת הדגימה למעבדה המרכזית.  הנבדק 
התאים ניצבים בכל רחבי הארץ ובמרכז בני ברק 
ומאפשרים הפרדה מוחלטת בין חברים עם חשש 
למחלת קורונה לבין מבקרי המרכז הרפואי. תאי 
הבדיקות זכו  לשבחים רבים , להתעניינות וסיקור 

נרחב בתקשורת העולמי והמקומית כאחד. 

מאחדים כוחות
מד"א,  כוחות  עם  הדוק  בשת"פ  פעלה  מכבי 
אברהם  הרב  בראשה,  והעומד  ברק  בני  עיריית 
בניהול האלוף  פיקוד העורף  צוותי  רובינשטיין, 
במילואים רוני נומה, מתנדבי עזר מציון וארגונים 
העבירו  הפעולה  שיתופי  במסגרת  נוספים. 
מתנדבי עזר מציון מאות תרופות מ'מכבי פארם' 
למוקד  צורפו  מכבי  צוותי  החברים,  בתי  אל 
מענה  והענקת  הזמינות  שיפור  לצורך  העירוני 
המלוניות  אל  חולים  בהעברת   וסייעו  מדויק, 

ברחבי הארץ. 
החולים  אל  ממכבי  אחיות  התקשרו  יום,  מדי 
במלוניות ובבתים, דרשו בשלומם וביצעו עימם 
שתי  קיבל  חולה  כל  הנדרשות.  הבדיקות  את 
שיחות ביום, ובסך הכל ביצע המחוז כ-45,000 

שיחות טלפוניות אישיות.

לא לוקחים סיכון

הזהב,  גיל  לבני  ייעודי  שירות  פתחה  מכבי 
טלפוניות  שיחות   27,500 מ  למעלה  וביצעה 
ועובדים  הבריאות  במקצועות  מטפלים  ע"י 
סוציאליים. אלה שוחחו עם החברים, עקבו אחר 

טלפוני  טיפול  והעניקו  והנפשי,  הגופני  מצבם 
בעת הצורך. כחלק מהחזרה לשגרה נקבעו שעות 

טיפול ייעודיות במרכזים הרפואיים לבני +65 .
הקורונה,  בתחום  הענפה  הפעילות  כל  לצד 
החברים  לכלל  שירות  להעניק  מכבי  המשיכה 
בריאותם  על  שמירה  תוך  מתקדמים,  באמצעים 
המשיכו  האישה  בריאות  מרכזי  הניתן.  ככל 
בפעילות סדירה, רופאי המחוז הגיעו למרפאות, 
בנוסף,  החברים.  עם  טלפוניים  ביקורים  ובוצעו 
הודעות  שלחו  האישיים  המשפחה  רופאי 
במקצועיות  מטופליהם  את  והנחו  מוקלטות 
וברוגע לגבי המצב המתעדכן והצעדים הנדרשים 

מצידם.

עת להודות
ברגש  תוארה  המקצועיות  הפעילות  כלל 
המחוז.  הנהלת  שקיימה  בכינוס  ובהרחבה 
לכל  אישי  באופן  המנהלים  הודו  במהלכו, 
אודות  ופירטו  המסורים,  מהצוותים  ואחד  אחד 

תרומתם למערך הענף למאבק המורכב בנגיף.
"אין  חסיד:  דבורה  הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
להיות  הזכות שנפלה בחלקנו  על  לברך  לי אלא 
שליחים של בריאות לעם ישראל בכלל, ולתושבי 
היה  כאילו  יחס  קיבל  חבר  כל  בפרט.  ברק  בני 
תחושת  מתוך  התקיימה  ועבודתנו  משפחה,  בן 

שליחות אמיתית למען כלל עם ישראל. 
"התקופה תיחרט בליבי; מראות תושבי העיר 
הנרגשת  תגובתם  במרפסות,  ומתפללים  לומדים 
של המחלימים, שפרצו בבכי של שמחה ומאות 
שהגיעו  מכבי  נציגי  למראה  שהתרגשו  חברים 
שאומרות  טובות  ועיניים  לבן  בלבוש  לביתם 
אותנו  חיזקו  הללו  והסיפורים  התמונות  הכול. 

שבעתיים במאבק המתמשך".
הבריאות  חטיבת  ראש  דברים  נשאו  כן  כמו 
פרופ' נחמן אש וראש אגף משאבי אנוש, מר ארי 

אור.
מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שטרן, המנצח 
על מלאכת הצוותים במרחב אמר: "צוות מרחב 
בני ברק התגייס כאיש אחד בלב אחד למען חברי 
הצוות  של  דעתו  נחה  לא  העיר.  תושבי  מכבי 
הפונים  באחרון  הטיפול  שהסתיים  עד  הרפואי 
מדי יום. גם בימים אלו, אנו ממשיכים ללוות את 
חזרה  להם  ומאחלים  בביתם,  השוהים  החולים 

מהירה לשגרה ברוכה.
"בהזדמנות זו, אבקש להודות למנהל הרפואי 
רפואי  מרכז  למנהלת   , שנקר  ערן  ד"ר  במרחב, 
יוסף  ר'  ולסגנים:  ברשן  עופרה  הגב'  כהנמן, 
המערך  את  שניהלו  ליפשיץ,  יוסף  ור'  בינדר 
. ברגישות  ולילות ארוכים  ימים  המורכב במשך 
 . רבה, במקצועיות ללא פשרות ובחמלה גדולה 
וקיץ  טובה  בריאות  ישראל  בית  לכל  מאחל  אני 

מבורך".

ראש מחוז המרכז במכבי: "כל חבר קיבל יחס כמו בן משפחה"
הגב' דבורה חסיד, ראש מחוז המרכז במכבי, ניצבת בחזית המערכה של נגיף הקורונה ואומרת: "התקופה תיחרט בליבי לעד" • לצד פתיחת המעבדה הראשונה בארץ מסוגה לבדיקות 

קורונה ויוזמת פיתוח תא הבדיקה החדשני, הקפיד המחוז על פנייה ישירה לעשרות אלפי חברים שנזקקו לסיוע רפואי , תדרוך וסיוע נפשי • 

מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שטרן נושא דברים

"נזר הקודש"
הוצאת ספרים ומרכז לשיווק טליתות ותשמישי קדושה

אליהו הנביא 5 )פניה מר''ע 142 ( ב''ב 054-4314043

שעות פתיחה: א-ה 17:00-21:00 | 10:00-14:00 | יום שישי 9:00-13:00

סט מחזורים
ה' כרכים

כיסוי
לטלית ולתפילין

מחזור
לחג השבועות

גופיות ציצית
100% כותנה

פתיל עבודת יד
עבה

סט מחזורים
מעור

טלית גדול
צמר

&70

&40

&15

&100&20

&550

&220

החל מ

4 יחי' בהחל מ החל מ

מבחר 
ענק!

כל סוגי הטליתות: טליתות
צמר, אקרילן, גדולים וקטנים, ט"ק גופיה.

במחירים 
מוזלים

מחירים ללא מתחרים בסיטונאות וליחידים! אז בואו לחסוך את פער התיווך!!

ברכישת טלית גדול

פתיל עבה

מתנה!מתנה!

ברכישת סידור עור

הטבעת שם

מתנה!

ברכישת כיסוי לטו''ת

ריקמת שם

כפוף לתקנון החנות

שבועות של מבצעים

מבצע!

| 150 גרםהמבורגר ענקי

&20ב-

בלבד

משלוח 15 ש"ח
מעל 150 ש"ח משלוח חינם







בני ברק 
כהנמן

רח׳ כהנמן 64
שעות פעילות: 
א׳-ה׳: 08:00-20:00 

ו׳: 08:00-13:00

בני ברק 
קרית הרצוג

רח׳ צבי הרלינג 5
שעות פעילות: 
א׳-ה׳: 08:00-20:00 

ו׳: 08:00-13:00

בני ברק 
רבי עקיבא
רח׳ רבי עקיבא 86

שעות פעילות: 
א׳-ה׳: 08:00-21:00 

ו׳: 08:00-13:00

חוזרים לפעילות מלאה

בתי מרקחת
בני ברק
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ספר התורה הפרטי שלכם 

60% מתקלות המזגנים 
בעולם נגרמות בשל 

התקנה חובבנית

מאת: מנדי קליין

התעניינות שיא בהגרלה הנדירה על ספר תורה שעליה הכריז יד 
לאחים, מאז יצאה ההודעה על קיום ההגרלה, המוני בית ישראל 
ספר  על  להגרלה  להצטרף  בבקשה  הטלפוני  המוקד  את  מציפים 
לבית  תורה  ספר  הכנסת  בדמות  חייהם  חלום  את  ולממש  התורה 
הכנסת שלהם, לזכותם ולעילוי נשמת יקיריהם ולהנציחם במזכרת 

נצח.
אותיות  על  מדובר  זו לא  בהגרלה  לאחים נמסר כי  מארגון יד 
מעניקה  "ההגרלה  שלם.  תורה  בספר  זכייה  על  אלא  עמודים  או 
הזדמנות פז לקיים את המצווה בה מחויב כל יהודי: לכתוב לעצמו 
או  אשכנזי  תורה  ספר  לבחור  יוכל  בהגרלה  תורה. הזוכה  ספר 
ספרדי ויקבל גם מימון תהלוכת הכנסת ספר התורה, וכן מודעות 
הכנסת  לבית  התורה  ספר  הכנסת  על  המבשרות  ובעיתונות  רחוב 

שלו", אומרים במוקד יד לאחים.
בני משפחת צירקוס מקריית מלאכי שזכו בספר התורה כתבו ליד 

מאת: יחיאל חן

את  שתדעו  כדאי  חדש,  מזגן  רוכשים  שאתם  לפני 
העובדה הבאה: למעלה מ-60% מהתלונות שמקבלות 
בשל  מגיעות  שנה,  בכל  בעולם  המזגנים  יצרניות 
התקלה חובבנית או לקויה שפגעה בתקינות המזגן. אז 
כדי שלא תיקחו חאפר חובבן המתחזה למתקין מזגנים, 

כדאי שתפנו אל המומחים!
את  לכם  מציעים  והמיזוג"  החשמל  "שיא  ברשת 
היצע המזגנים הגדול ביותר ובמחירים הטובים ביותר, 
בלעדי  מזגנים  התקנת  משירות  ליהנות  תוכלו  ובנוסף 
בענף  ביותר  האיכותיים  המזגנים  מתקיני  עם  וייחודי 
בשבילכם.  בדיוק  בקפידה  בחרה  שהרשת  המזגים 
טכנאי המזגנים של "שיא החשמל והמיזוג" הינם בעלי 
הכשרה מקצועית מקיפה הנמצאים תחת פיקוח ובקרה 
ברכישת  מהיום,  הרשת.  הנהלת  של  תמידית  קפדנית 
ליהנות  תוכלו  והמיזוג,  החשמל  שיא  ברשת  מזגן 
הטוב  במחיר  ביותר  האיכותי  המזגן  עם  גם  פעמיים: 
ביותר עבורכם וגם עם ההתקנה האיכותית והמקצועיות 

ביותר, עם האחריות של "שיא החשמל והמיזוג"!
ברשת "שיא החשמל והמיזוג" תמצאו מבחר עצום 
של מזגנים מכל החברות ובמחירים מטורפים – 1 כ"ס 
החל מ-990 שקלים, 1.25 כ"ס החל מ-1,190 שקלים, 
2 כ"ס החל מ-2,190 שקלים ו-2.5 כ"ס החל מ-2,890 
מתקיני  ידי  על  מקצועית  להתקנה  ואפשרות  שקלים 
"שיא החשמל". כל סניפי הרשת ברחבי הארץ פתוחים 
הסגול"  ל"תו  בהתאם  ופועלים  כרגיל  אלו  בימים 
של  מאסיבי  תגבור  לצד  הבריאות,  משרד  והנחיות 

מוקדי הייעוץ המקצועי והמכירות הטלפוניות.

לאחים: הייתם שליחים נאמנים לדבר עצום שבלעדיכם 
לא היינו מגיעים אליו, ובזכותכם זכינו. אנו רוצים לציין 
את תחושתנו כי קיבלנו מאתכם את מלא תשומת הלב 
ומאור הפנים, וכמאמר חז"ל: 'כל הנותן בעין יפה הוא 

נותן'.
בני המשפחה מוסיפים ומציינים: "ספר התורה שבו 
שעשיתם  הפרסום  ביותר,  מהודר  היה  אותנו  זיכיתם 
שגיליתם  החם  היחס  לטוב  וזכור  מצוין,  היה  לאירוע 
האירוע  ביום  הבית  קישוט  כמו  הקטנים  לפרטים 
את  חשנו  ככלל,  ההכנסה.  לתהלוכת  המפואר  והרכב 
האכפתיות שלכם ואת הליווי הנאמן לכל אורך האירוע. 
והידידים חשו  גם קהל המשפחה  כי  להדגיש  ברצוננו 

במאור הפנים, בהשקעה ובאכפתיות שגיליתם".
ממוקד יד לאחים מוסרים כי המוקד מתוגבר בימים 
אלו בטלפנים נוספים, וכי כולם נקראים להתקשר כבר 
האחרון.  היום  של  הלחץ  לשעות  לחכות  ולא  עכשיו 
ההגרלה תתקיים בעז"ה ביום רביעי ד' בסיון - לקראת 

חג השבועות, חג מתן תורה.

 סיום והכנסת ס"ת ע"י הזוכים בהגרלה בשנה שעברה 

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

מתקיני המזגנים
המקצועיים ביותר

עובדים בשיא!
הדבר החשוב ביותר כשקונים מזגן הוא ההתקנה.

כך מונעים רטיבויות, מונעים עובש, תפוקה מקסימלית, חוסכים בחשמל

צריכים מזגן? אל תתפשרו!

רק בשיא החשמל והמיזוג:
מבחר עצום של מזגנים מכל החברות במחירים מטורפים!

1 כ"ס
החל מ- 

₪ 990

1.25 כ"ס
החל מ- 

₪ 1,190

2 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,190

2.5 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,890 עד

36
תשלומים

מבצע
השני בשקל 

מסתיים 
ביום חמישי

המזגנים אינם

משתתפים במבצע

שימו לב!

תשווה, תחסוך. באחריות שיא.
לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-504-5000

לבירור הסניף הקרוב לביתכם:

03-504-5000

ירושלים:
כנפי נשרים 15
077-3510710

 בני ברק:
יהודה הלוי 25

 03-6097905

אשדוד:
ר׳ מאיר בעל הנס 26

 08-9200688

בית שמש:
מנחם פרוש 12

 02-9921100

אלעד:
יונתן בן עוזיאל 32
 03-5356555

מודיעין עילית: 
יהודה הנשיא 19 

 08-6374242

ביתר עילית:
המגיד ממעזריטש 94

 02-6521114

חייגו עכשיו לסניף הקרוב אליכם



pagi.co.il

אנחנו שותפים שלכם

גם מרחוק
לקוחות סניפי פאגי בבני ברק

אין לך קוד לאתר? אין צורך להגיע לסניף. תוכל להצטרף לערוצים הדיגיטליים דרך הטלפון בסניף או במוקד 3360*

איך 
זה 

עובד?
בחרו באפשרות 
"התכתבות עם 

בנקאי"

03
רשמו את 

הפניה החדשה 
)אפשרי לצרף 

קבצים(

04
וקבלו מענה }}}}

במערכת בתוך 
כמה ימים

05
הכנסו לאתר 

פאגי או 
לישומון*

01
הקישו 

שם משתמש 
וסיסמא

02****

בבנק. הנהוגים  להסדרים  וכן   pagi.co.il באתר  גם  העניין  ולפי  הבנק  במסמכי  המפורטים  המלאים  לתנאים  כפוף  השירות  מתאימה,  הרשאה  בעלי  ליין  און  פאגי  לשירות  המנויים  ללקוחות  מיועד 

תוכלו להתכתב ישירות עם הנציג שלכם בסניף
ולקבל מענה מקצועי לכל שאלה ובקשה

אנחנו שמים את הלקוח
לפני הכל.

שלכם,
ישראל קוגלר,
מנהל סניף ר’ עקיבא, בני ברק

אנחנו שמים דגש רב על מענה וחזרה 
ללקוחות באופן מהיר ויעיל.

שלכם,
יאיר גודינר,
מנהל סניף לנדא בני ברק



כ"ו אייר תש"פ 121220/5/20 בני ברק

מאת: חיים רייך

נתניהו  ממשלת  ממשלה:  הושבעה  סוף  סוף 
הממשלה  אחה"צ.  היום  הושבעה  החמישית 
התיקון  לפי  שמושבעת  הראשונה  היא  החדשה 
חילופים',  כ'ממשלת  הממשלה  יסוד  לחוק 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  יעמדו  ובראשה 

וראש הממשלה החילופי בני גנץ.
הממשלה,  שרי  אמונים  נשבעו  זה  אחר  בזה 
האוצר  שר  של  הם  הבולטים  המינויים  כאשר 
הפנים  שר  גלנט,  יואב  החינוך  שר  כץ,  ישראל 
שרת  ליצמן,  יעקב  השיכון  שר  דרעי,  אריה 
הבריאות  שר  רגב,  מירי  והתשתיות  התחבורה 
יולי אדלשטיין, השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, 
שר לענייני ירושלים רפי פרץ, השר לשירותי דת 
הנגבי.  צחי  רה"מ  במשרד  והשר  אביטן  יעקב 
המאוכזבים בליכוד: הם אבי דיכטר וגדעון סער 

שנותרו ללא תפקיד.
מנגד, בכחול לבן, כמעט כל חברי הכנסת מצאו 
את מקומם סביב שולחן הממשלה. גנץ, שנשבע 
המיועד,  החלופי  ממשלה  כראש  גם  אמונים 
אשכנזי,  גבי  החוץ  שר  הביטחון,  כשר  גם  יכהן 
התקשורת  שר  ניסנקורן,  אבי  המשפטים  שר 
שרת  שוסטר,  אלון  החקלאות  שר  הנדל,  יועז 
הקליטה פנינה תמנו שטה, שרת התפוצות עומר 
העבודה  ח"כי  שני  גם  נוספים.  ושרים  ינקלביץ 
מתוך שלושה הצטרפו לממשלה - שר הכלכלה 
עמיר פרץ ושר העבודה והרווחה איציק שמולי. 
לממשלה  הצטרפה  אבקסיס  לוי  אורלי  ח"כ  גם 
קודם  קהילתי.  וקידום  לחיזוק  לשרה  ומונתה 
להשבעת הממשלה נבחר ח"כ יריב לוין לתפקיד 

יו"ר הכנסת ברוב של 71 קולות.
לעשות  מתכוונת  לא  האופוזיציה  מנגד, 
לנתניהו וגנץ חיים קלים. מפלגות כמו יש עתיד, 
מכיר  מראשיהן  אחד  ביתנו שכל  וישראל  ימינה 
לכל  קולנית  אופוזיציה  יהוו  נתניהו,  את  היטב 

אורך הקדנציה.
נציגי  נאמו  הממשלה  להשבעת  קודם 
עתה  שזה  הממשלה  את  ותקפו  האופוזיציה 
נשמעו  וצעקות  דברים  חילופי  כאשר  מוקמת, 

מכיוון ספסלי האופוזיציה.

הציג  נתניהו  בנימין  הנבחר  הממשלה  ראש 
ממשלתו  של  הייסוד  קווי  את  הדיון  בפתח 

החדשה, הרכבה ואת חלוקת התפקידים בה.
בנימין  הממשלה  ראש  פנה  דבריו  בפתח 
נתניהו לראש לח"כ בני גנץ ואמר: "פעלנו יחד 
ואתה  ממשלה  כראש  אני  איתן  צוק  במבצע 
כרמטכ"ל, להגן על אזרחי ישראל במערכה שאין 
צודקת ממנה. אני משוכנע שנפעל יחד בהצלחה 

בממשלת האחדות למען המדינה שלנו".
לכינון  לרקע שהוביל  בדבריו  התייחס  נתניהו 
ממשלת האחדות ואמר: "זהו יום חשוב למדינת 
של  ברצונם  הוקמה  החדשה  הממשלה  ישראל, 
אזרחי  כל  את  תשרת  והיא  ישראל  אזרחי  רוב 
יחד מתוך אחריות  ולא-יהודים.  יהודים  ישראל, 
כבדה בחרנו בני גנץ ואני לפעול להקמת ממשלת 
נוספות  בחירות  ולמנוע  לאומית  ואחדות  חירום 

בתוך שנה אחת.
הממשלה  בהרכבת  לקשיים  התייחס  נתניהו 
ולחלוקת התיקים בתוך הליכוד ואמר: "הציבור 
מקבל  שהציבור  מה  וזה  אחדות  ממשלת  רוצה 
היה  הוא,  כן  כשמו  המרכבה  מעשה  היום. 
השותפים  כל  האחרון.  הרגע  עד  מאוד  מורכב 
מפלגתי  חברי  ובראשונה  בראש  אבל  לממשלה 
שלי הליכוד, שקיבל את מספר המצביעים הגבוה 
ביותר שמפלגה כלשהי קיבלה אי-פעם בתולדות 
כואבים  ולוויתורים  לפשרות  נדרשנו  המדינה. 
לשרת  בחרנו  אנחנו  אבל  מאוד.  כואבים  אפילו 
את העם יחד כמתחייב מגודל השעה וכמתחייב 

מדוחק השעה, ואכן השעה דוחקת".
הקורונה  למשבר  גם  בדבריו  התייחס  נתניהו 
והזהיר  הממשלה  של  הייסוד  בקווי  שמופיע 
מגל שני של המגיפה: "משבר הקורונה מטלטל 
חייהם  את  כה  עד  גבה  הוא  ומדינות.  יבשות 
ולכן  העולם,  ברחבי  אדם  בני  אלפי  מאות  של 
החלטנו יחד להסית הצידה את המחלוקות בינינו 
ולהתייצב כתף אל כתף מול האתגרים הגדולים 

שמגפת הקורונה מציבה".
הריבונות  להחלת  התייחס  הממשלה  ראש 
לממשלה:  להצטרף  ימינה  למפלגת  וקרא 
וצמיחתה  לידתה  מחוזות  הם  אלו  ארץ  "חבלי 
עליהם  להחיל  הזמן  הגיע  היהודית,  האומה  של 
נוסף  מפואר  פרק  ולכתוב  הישראלי  החוק  את 

אלפי  שמאות  יודעים  כולם  הציונות.  בתולדות 
ואחיותינו  אחינו  ושומרון  ביהודה  המתיישבים 
הסדר  מכל  כחלק  במקומותיהם  תמיד  יישארו 
וגם  הפלסטיני  שהעם  הזמן  והגיע  לשלום,  קבע 
אנשים בבית הזה יכירו בזה. הגיע הזמן שכל מי 
יצטרף  ישראל  בארץ  זכויותינו  בצדקת  שמאמין 
לממשלה ברשותי כדי להוביל מהלך היסטורי זה 
יחד. הרי כל נושא הריבונות עומד על הפרק רק 
בגלל שפעלתי אישית לקדם אותו במשך 3 שנים 

תמימות, בגלוי ולא בגלוי".
אני  זו  במה  "מעל  נתניהו:  אמר  דבריו  בסיום 
חשובות  משימות  הצלחתנו,  על  תפילה  נושא 
נוכל  יכול  פעולה  ובשיתוף  באחדות  לפתחנו 
יד  שבהם  בצמתים  עמדנו  הקדום  בעברנו  להם. 
איש שהייתה באחיו, שילמנו על-כך מחיר איום 
הלקחים  את  שהפקנו  להאמין  רוצה  אני  ונורא, 

הדרושים".

גנץ: "העם אמר את דברו"
ח"כ בני גנץ, ראש הממשלה החלופי המיועד, 
נאם אחרי נתניהו והתייחס להליך שהוביל להקמת 
בעזרת  שעות,  כמה  "בעוד  האחדות:  ממשלת 
תם  בישראל.  ממשלה  יש  להגיד:  נוכל  השם, 
המשבר הפוליטי הגדול בתולדות המדינה. הגיע 
ולהתחיל  והפילוג  עידן השיסוי  הזמן לסיים את 
בעידן של אחדות ופיוס. שלוש מערכות בחירות 
עברנו בשנה וחצי. העם אמר את דברו והותיר לנו 
סוג של  או  המנהיגים שתי אפשרויות – אחדות 

מלחמת אחים.
"העם אמר לנו: תפסיקו לריב ביניכם ותתחילו 
נתניהו  הממשלה  ראש  אני,  בשבילנו.  לעבוד 
ו-71 מנהיגי ציבור נוספים הגענו להכרעה הקשה 
ולקחנו אחריות לאומית. אני, מעולם לא פחדתי 
לקחת אחריות אישית ולאומית. תמיד התגייסתי 
למען מדינת ישראל. הייתי מוכן להקריב את חיי 
חיצוניים  אויבים  מפני  אזרחיה  על  להגן  בכדי 

מרים, מסוכנים ורצחניים".
בפני  הניצבים  לאתגרים  התייחס  גנץ  ח"כ 
לקחת  בחרנו  וחבריי  "אני  החדשה:  הממשלה 
וזה  מדינה,  תקציב  להעביר  נצטרך  אחריות: 

נצטרך  בו החלטות קשות מאוד.  סוד שיהיו  לא 
להמשיך להיות ערוכים מול אויבינו שלא עצרו 
גם  נצטרך  ופעולותיהם.  שאיפותיהם  את  לרגע 
לצרכי  אותו  ולהתאים  הגיוס  מודל  את  לעדכן 
ישרתו  שכולם  כדי  היום  הישראלית  החברה 
בהחלט  שוויוני.  באופן  מהחברה  יקבלו  וכולם 

עבודה רבה לפנינו|.
מבקש  "אני  ואמר:  לנתניהו  פנה  גנץ  ח"כ 
בכנות,  הממשלה.  ראש  אדוני  אליך,  לפנות 
ממשלה  להרכיב  מעדיף  היה  מאיתנו  אחד  כל 
אחרת. אולי היה קל יותר לשנינו ללכת לבחירות 
והנכונה  הקשה  בהחלטה  בחרנו  שנינו  נוספות. 
עבור אזרחי ישראל. אני יודע היטב שגם לך לא 
היה קל להגיע לרגע הזה. אחרי 11 שנים כראש 
ממשלה, קיבלת את דין הבוחר והחלטת לחלוק 
עם שותפיי ואיתי את הגה השלטון, קבעת תאריך 
ליום בו נתחלף. זוהי החלטה מנהיגותית – אמיצה 
הגונה, אשר  גם החלטה  להגיד  וחשובה. אפשר 
מבינה שאחרי שהלכנו לשלוש מערכות בחירות 
ללא הכרעה, יש רק אפשרות אחת שמכבדת את 

רצון העם".
לאחר מכן פנה גנץ לחברי יש עתיד ואמר: "אני 
העתידיים  לשותפיי  רק  לא  היום  לפנות  מבקש 
הכל,  למרות  עדיין,  רואה  שאני  למי  גם  אלא 
והמרכזית  כשותפיי לתפיסת העולם הממלכתית 
צעדיי  את  עימי  שצעדו  מי  האחר,  קבלת  של 
והחברים  בוגי  יאיר,   – בפוליטיקה  הראשונים 
יודעים  אתם  באולם.  כאן  הנמצאים  הנוספים 
היטב שרציתי שתהיו חלק מהמסע הזה לאחדות 
יכולנו להיות  וישראלית. שיחד איתכם  פוליטית 
שלנו  הפוליטי  הכוח  את  ולהביא  יותר  חזקים 

בצורה משותפת.
החלופי  הממשלה  ראש  פנה  דבריו  בסיכום 
"בתקופת  ואמר:  ישראל  לאזרחי  המיועד 
המלכות חרבה ישראל על שנאת חינם. אני איני 
"לא  לה.  אכנע  ולא  השנאה  של  בכוחה  מאמין 
עוד  לא  נאמר.  כך  בלבבך",  אחיך  את  תשנא 
שנאה, שיסוי וריבים – הגיע הזמן לצעוד בנתיב 
הפיוס הלאומי. העם בחר, אני בחרתי, כל חברי 
הכל.  לפני  ישראל,  באחדות  בחרו  הקואליציה 
וקיימנו  שהחיינו  חדשה.  בדרך  נמשיך  בואו 

והגיענו לזמן הזה".

לראשונה: שני ראשי ממשלה
 הושבעו בזה אחר זה

509 ימים לאחר תחילת המשבר הפוליטי החריף ביותר בתולדות ישראל הושבעה ביום ראשון אחה"צ ממשלת ישראל ה-35 ⋅ 34 שרים יכהנו בממשלה 
הגדולה בתולדות המדינה אליה חברו סיעות הליכוד, כחול לבן, ש"ס, יהדות התורה, עמיר פרץ ואיציק שמולי ממפלגת העבודה, סיעת דרך ארץ, רפי פרץ 
מהבית היהודי וח"כ אורלי לוי אבקסיס מ'גשר' ⋅ מנגד, יאיר לפיד, ליברמן, בנט ושקד מצאו את עצמם באופוזיציה עם חברי מר"צ והרשימה המשותפת

נתניהו וגנץ נשבעו אמונים לתפקידי ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי המיועד

נתניהו וגנץ יושבים בראש שולחן הממשלה )צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת( ישיבת הממשלה הראשונה )צילום: קובי גדעון לע"מ( יריב לוין מקבל מידי ח''כ איתן גינזבורג את פטיש היו"ר )צילום: עדינה וולמן, 
דוברות הכנסת(



רבי עקיבא 12 ב“בכתובתנו החדשה:

עיצוב    שימור    מספרה

משה אומנות השיער

עכשיו אצל משה!
ציוד לתספורת עצמית

ומבחר מוצרים טיפוליים 
מהמותגים המובילים בעולם.

הגעה למספרה בקביעת תור מראש:

03-6186390

חיטוי וניקוי
אחרי כל תספורת

הספר והמסתפר
יעטו מסיכה

שמירה על הגיינה
וחיטוי הידיים

מדידת חום
בכניסה למספרה

בהתאם להנחיות
משרד הבריאות
שמירה על מרחק>>>

ככל הניתן
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מאת: חיים רייך

החוק הנורבגי שצפוי לעבור בימים הקרובים 
יאפשר למפלגות החרדיות להכניס עוד חמישה 
ואולי שישה חברי כנסת חדשים לאחר שהשרים 
וסגני השרים צפויים להתפטר ובמקומם ייכנסו 

הבאים בתור ברשימה.
עד שליש מחברי  הנורבגי  החוק  מתווה  ע"פ 
הכנסת של כל סיעה יכולים להתפטר מתפקידם 
הבאים  הכנסת  חברי  לטובת  שר  סגן  או  כשר 

בתור. 
המשמעות היא שביהדות התורה, שקיבלה שר 
ובתחבורה(  )בחינוך  שרים  סגני  ושני  )בשיכון( 
רק שניים יכולים להתפטר. הראשון, לפי ההסכם 
התורה,  לדגל  ישראל  אגודת  בין  המפורש 
מנדטים,  של  זוגי  אי  מספר  שיש  שבמקרה 
החינוך  שר  סגן  קרי  בחשיבותו,  השני  התפקיד 
פינדרוס  יצחק  לטובת  יתפטר  פרוש,  מאיר 
שממוקם במקום השמיני ברשימה. לגבי הכנסתו 
של המקום התשיעי ברשימה – אליהו חסיד, על 

השולחן מונחות כמה אופציות. או ששר השיכון 
יעקב ליצמן יתפטר לטובת כניסתו של חסיד, או 
שסגן שר התחבורה המיועד אורי מקלב יתפטר 
דגל  נציג  ברשימה,  העשירי  המקום  לטובת 
דרושה  כך,  שלשם  אלא  ברוכי.  אליהו  התורה 
הסכמתו של מועמד מס' 9 אליהו חסיד להתפטר 
של  כניסתו  את  לאפשר  כדי  מיידית  מהכנסת 
ברוכי. אופציה נוספת היא מחצית קדנציה לנציג 
אגו"י אליהו חסיד ומחצית קדנציה לנציג דגה"ת 

אליהו ברוכי.
קיבלה  ש"ס  יותר.  ברורים  הדברים  בש"ס 
שלושה משרדי ממשלה, אך רק שני שרים מטעם 
היו"ר  הממשלה.  שולחן  סביב  יישבו  המפלגה 
אריה דרעי יכהן בשני משרדים – הפנים והנגב, 
דת  לשירותי  השר  ובתפקיד  והפריפריה  הגליל 
השר  הוא  עתה  שלעת  אביטן,  יעקב  הרב  יכהן 
במקביל,  כנסת.  חבר  שאינו  בממשלה  היחידי 
יצחק   – ש"ס  מטעם  יכהנו  שרים  סגני  שלושה 
השלושה  צור.  בן  ויואב  נהרי  משולם  כהן, 
כדי  הנורווגי  החוק  במסגרת  להתפטר  יידרשו 
להכניס לכנסת את הבאים בתור: אוריאל בוסו, 

נוספת  אפשרות  טייב.  ויוסף  גזחי  ברוך  הרב 
דרעי  שהשר  היא  האחרונים  בימים  שעלתה 
עצמו יתפטר שלא במסגרת החוק הנורבגי ובכך 
יאפשר להכניס לכנסת את מועמד מס' 12 יעקב 
זכריהו, שבימים אלו בנוסף להיותו חבר מועצת 
העיר בני ברק מונה לתפקיד בלשכת שר הדתות 

החדש יעקב אביטן.
ע"פ  לכך,  בנוסף  כי  לציין,  ראוי  ש"ס,  לגבי 
כשנה,  בעוד  התורה,  חכמי  מועצת  החלטת 
התנועה  של  הח"כים  מוותיקי  שניים  אמורים 
החיים  מן  לפרוש  נהרי  ומשולם  כהן  יצחק 
הפוליטיים, על מנת לפנות מקום לבאים בתור. 
במקרה ויפרשו מתפקידם, ימונו שני סגני שרים 
שיפנו  וארבל,  מלכיאלי  הנראה  ככל   – חדשים 
ברשימה  בתור  הבאים  לטובת  מקומם  את 
נהוראי  וה-15:  ה-14  במקומות  הממוקמים 

לחיאני ונתי חייק. 
באשר לחלוקת התפקידים במפלגות החרדיות. 
ביהדות התורה, ליצמן יכהן כאמור כשר השיכון, 
גפני כיו"ר ועדת הכספים, מאיר פרוש כסגן שר 
יעקב  התחבורה,  שר  סגן  מקלב  אורי  החינוך, 

חוקה  ועדת  כיו"ר  קדנציה  כמחצית  יכהן  אשר 
ובהמשך בראשות ועדת הכלכלה. 

יו"ר  הן  יאייש  מי  הוחלט  שטרם  התפקידים 
יו"ר הכנסת, חבר  סגן  לפניות הציבור,  הוועדה 
תפקידים  הסיעה.  ויו"ר  דיינים  למינוי  בוועדה 
טסלר  אייכלר,  הכנסת  חברי  בין  יחולקו  אלו 

ופינדרוס לכשייכנס במסגרת החוק הנורבגי.
יהיה  דרעי  אריה  המפלגה  יו"ר  בש"ס, 
ישראל  מקרקעי  רשות  )כולל  הפנים  שר 
הגליל  הנגב  הפנים(,  למשרד  מהאוצר  שחוזרת 
והפריפריה. יעקב אביטן יכהן כשר לענייני דת, 
שהייתה  דיינים  למינוי  הוועדה  ראשות  כולל 
כסגני  יכהן  כה במשרד המשפטים. שלושה  עד 
שרים – יצחק כהן כסגן שר האוצר, משולם נהרי 
כסגן שר הרווחה ויואב בן צור כסגן שר הדתות.

לשני  הכלכלה  ועדת  כיו"ר  יכהן  מרגי  ח"כ 
כסגן  יכהן  ארבל  משה  ח"כ  קדנציה,  שליש 
כיו"ר  יכהן  מלכיאלי  מיכאל  וח"כ  הכנסת  יו"ר 

הסיעה.

החוק הנורבגי יכניס ח"כים חרדים נוספים לכנסת
ע"פ מתווה החוק הנורבגי עד שליש מחברי הכנסת של כל סיעה יכולים להתפטר מתפקידם כשר או סגן שר לטובת חברי הכנסת הבאים בתור • בש"ס אמורים שלושת סגני השרים להתפטר במגר 

החוק הנורווגי, ביהדות התורה, פרוש יתפטר לטובת פינדרוס, וליצמן עשוי להתפטר לטובת אליהו חסיד או מקלב לטובת ברוכי

יתפטרו לטובת הבאים בתור: יעקב ליצמן, אורי מקלב, מאיר פרוש, יצחק כהן, משולם נהרי, יואב בו צור





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

חודשיים שהילדים היו דבוקים למסכים בבית, אבל תחת השגחתכם הצמודה. כעת כשאתם 
חוזרים לעבודה והילדים ללימודים, אתם חייבים את ההגנה של רימון שתדאג לסנן תכנים 

ואתרים, גם בזמן שאתם ההורים לא יכולים להיות בשליטה מלאה.
כך תילחמו במגפת התכנים המסוכנים ותוכלו ליהנות מהטכנולוגיה, הפתרונות

והגלישה המתקדמים של רימון.

גלישה מהירה
וחלקה

 טיימר לניהול זמן
הגלישה

בוחרים על אלו 
מכשירים להגן

חוזרים לשגרה עם 50% הנחה!
לחודשיים הראשונים, למצטרפים לרימון.

1-800-222-234

חיסון לקורונה עוד אין, 
לסכנות באינטרנט דווקא יש.

רימון
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לדמות  ניתן  השבוע  שהסתיימה  הממשלה  והקמת  הרכבת  את 
וספקות,  החלטות  ובירורים,  טלטלות  רווי   - ועסיסי  מורכב  לשידוך 
עליות ומורדות ביחסי שני המחותנים. כמו בכל שידוך שכזה, המריבות 
האמיתיות פורצות רק ביום שאחרי. אם כי שדכן מנוסה, עשוי בהחלט 

לזהות מראש ניצנים של נקודות חיכוך אפשריות.
שתיים כאלה צפויות ללוות אותנו כבר בתחילת השבוע הקרוב, עם 
פתיחת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. האחת, היחס למערכת 
המשפט, כולל מינוי פרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה ובהמשך גם 
יועמ"ש, כולל מינוי שופטים והקמת ועדת בדיקה לפרקליטות וכולל 
התבטאויות אנטי-מערכתיות מימין - שצפויות להחריף ככל שהמשפט 
פריטטית,  ממשלה  של  היומיומית  ההתנהלות  היא  השנייה  יתקדם. 
רעהו. בפרט כשעל  אינו רשאי לקדם חקיקה בלא הסכמת  צד  כשאף 
ניצבות סוגיות כבדות משקל – כמו העברת תקציב מדינה עם  הפרק 

קיצוץ רוחבי ניכר.
הממשלה  ראש  בין  החילופין  מועד  השלישית,  החיכוך  נקודת  על 
לרוה"מ החילופי, שתבוא עלינו לטובה בי"ג כסלו ה'תשפ"ב – מוקדם 
שכבר  שכפי  נצח,  הן  הישראלית  בפוליטיקה  וחצי  שנה  לדבר.  עוד 
נוכחנו, עשוי לכלול שלוש מערכות בחירות... כדאי גם לזכור שמעט 
שמדבר  מי  כבר  ויש  המדינה,  נשיא  למשרת  בחירות  ייערכו  כן  לפני 
בכל  הקלפים  את  שתטרוף  בחירה  לתפקיד,  נתניהו  בחירת  על  בקול 

החזיתות – הפוליטית והמשפטית.
הבלתי  בחיבור  נעשו  התאמה  לצורכי  חריגים  ניסיונות  מדי  יותר 
משני  בגלגלים  ייתקעו  מקלות  מעט  ולא  ונתניהו,  גנץ  בין  טבעי 
הצדדים. נדמה כי חלף יועץ נישואין, זקוקים הצדדים ליועץ משפטי 
)חלופי(, כזה שיהלך בין הטיפות וישכיל לייצר את הפשרות, ובעיקר, 
ללא טיוטת כתב אישום התלויה ועומדת נגדו עוד מפרשת הרפז, כפי 

שנחשף השבוע.
במאמר אגב, בשני נושאים מהותיים עבור מצביעי גוש הימין-חרדים 
לקיר.  מקיר  יחסית  הסכמה  צפויה  הריבונות,  והחלת  הגיוס  חוק   –
מתברר כי בהיעדר נציגי 'יש עתיד', אין בשורות 'כחול לבן' ייצוג אנטי 
דתי ושמאלני מובהק שינסה לטרפד את המהלכים הללו. בכל הנוגע 

לגזרת בג"ץ, הסיפור כידוע שונה לחלוטין.
 – בישראל  פומפאו  מייק  האמריקני  המדינה  מזכיר  של  ביקורו  גם 
לא נועד לעכב את הליך החלת הריבונות. ממשל טראמפ מנהל מאבק 
שיכול  הטריגר  שזהו  הבנה  מתוך  הסינית,  ההתעצמות  נגד  בינלאומי 
הגיע  זו,  במסגרת  הקרובות.  בבחירות  טראמפ  של  לניצחונו  להביא 
פומפאו לאזורנו כדי ללחוץ על ישראל לקרר את היחסים עם המעצמה 
העולה במזרח, לא פלא שהשגריר הסיני מת מהתקף לב בסוף השבוע.

אבל נאמנים עלינו דברי חז"ל "דיה לצרה בשעתה". לפיכך, נתמקד 
ב'צרות' הנוכחיות – ועיקרן, מאוכזבי הליכוד, שרידי 'ימינה' וגם קצת 

'צרות של עשירים' בשורות המפלגות החרדיות.

שקט בסולם דיכטר

ידי  על  ייאמן,  הבלתי  את  עשה  שהוא  נתניהו,  של  לזכותו  ייאמר 
שישה עשר תפקידי שר, שצמחו באורח פלא לתשעה עשר, וקצת בסיוע 
הליכוד  מאוכזבי  מספר  הצטמצם   – ושקד  בנט  של  הנדיבה  תרומתם 

למינימום האפשרי. 
בעזרתו של ארדן ולאחר שאדלשטיין הואיל בטובו לקחת את תיק 
הבריאות, הוקל הלחץ בצמרת הליכוד. כץ ורגב קיבלו כמעט את כל 
מבוקשם )כץ איבד כמה אגפים נחשבים באוצר, כולל מנהל התכנון, 
רמ"י ורשות החברות, רגב הייתה מעדיפה את המשרד לביטחון פנים(, 
הוקפצו  הנאמנים  ואמסלם  אוחנה  מעמדם,  את  שדרגו  ולוין  גלנט 
אף  נשכחו,  לא  ואלקין  שטייניץ  הוותיקים  החיילים  ואפילו  קדימה 

שנאלצו לבזבז אנרגיה וזכו למריטת עצבים ונוצות.
כגודל הציפייה כך גודל האכזבה: במשך שלושה חודשים הסתובב 

ניר ברקת עם הטייטל הנחשק של "מועמד הליכוד לתפקיד שר האוצר", 
משעות הצהריים של יום שישי, התעדכן התואר ל"מועמד לתפקיד שר 
החינוך", כשגם זה האחרון מחזיק בקושי יממה עד שהפך ל"מועמד 
לתפקיד שר האנרגיה" ולבסוף לחבר כנסת פשוט מן המניין, שימשיך 
לרוץ למרחקים ארוכים, מאוד. ברקת התפאר בכך שלקח משכורת של 
שקל בודד בכהונתו כראש העיר ירושלים. למרבה הצער, בפוליטיקה 

הארצית 'פוליטיקאי בשקל' תופס פחות.
לא  סער,  גדעון  שאחרי,  ביום  הליכוד  להנהגת  ברקת  של  הנמסיס 
מנצחים  של  בנדיבות  לסער  הציע  נתניהו  ציפיות.  מלכתחילה  טיפח 
באו"ם  השגריר  למשרת  לים  מעבר  הגליה  בדמות  אלגנטי  מוצא 
ובוושינגטון, סער סירב – אולי מסיבות אישיות – ונותר מבחירה חבר 
כנסת מן השורה. לצערו, ביבי גם פירק הדק היטב את 'מחנה סער', 
את  ושולח  שר  סגן  לתפקיד  המחנה  מחברי  אחד  את  ממנה  כשהוא 

השנייה לכהן כשגרירה באוסטרליה.
אבי- לשעבר  השר  הוא  בענווה,  שיעור  ללמוד  שנדרש  השלישי 
שמונה-בסולם-דיכטר, שהפגין ברוטליות מעוררת רחמים בניסיונותיו 
להיאחז בקרנות שולחן הממשלה, עד שנאלץ לקבל את הדין. דיכטר 
ינסה  שרוה"מ  להניח  וסביר  מרורים,  נתניהו  את  להאכיל  עשוי  עוד 
לגבש עבורו חבילת פינוי-פיצוי כלשהי, כפי שיצר יש מאין עבור השר 

לענייני מו"מ עם הוותיקן, צחי הנגבי.

עוקפים מימין

מים  כוס  לענייני  וגם שר  רוה"מ בשנתו,  הסיוט השני שירדוף את 
קרים לא יצנן אותו – הוא נוכחותה של 'ימינה' באופוזיציה. בנט ושקד 
חזיתות  בשלוש  מימין  נתניהו  את  לאגף  צפויים  סמוטריץ'  ובעיקר 
שונות, לפי גבולות גזרה שכבר סימנו במסיבת העיתונאים הראשונה 
ביטחוניים  היבטים  על  יתלונן  בנט  המו"מ:  פיצוץ  לאחר  שערכו 
וסמוטריץ'  המשפטי  בתחום  הקיפאון  את  תתקוף  שקד  וכלכליים, 
חילולי  אחרי  צפוף  מעקב  עם  החרדיות,  למפלגות  גם  אתגר  יהווה 

שבת, פגיעה בסטטוס קוו וסוגיות נוספות בענייני דת ומדינה.
בתקשורת  אנו  וגם   - החרדית  הפוליטית  שהנציגות  לקוות  יש 
לייצר   – אחת  שמטרתה  הכותרות  תאוות  אחרי  ניגרר  לא  החרדית, 
היחידים  הקואליציה.  יציבות  את  ולערער  פיקטיביים  משברים 
שירוויחו מ'מאבקי יהדות' מיותרים כאלו, הן הסיעות האנטי דתיות, 

שמצפות כרגע לייבוש ארוך ימים בספסלים האחוריים של הכנסת.
מלבד זאת, צריך לומר את האמת: אמנם נתניהו אינו מושלם ואחרי 
היה   - 'ימינה'  מנהיגי  של  שבועית  חתימה  בסיס  על  נאמנות  הפגנת 
נעימה  הלא  הפינה  את  לסגור  כדי  נוסף,  תפקיד  להם  להקצות  מקום 
הזו. אבל האשם המרכזי בכישלונם של נציגי הציונות הדתית להתברג 

בקואליציה – נעוץ בעיקר בם עצמם.
המצביע  החרדיות.  מהמפלגות  דוגמה  לקחת  צריכים  ושקד  בנט 
ישראל(  גדולי  להוראת  היענותו  כמובן  )מלבד  הממוצע  החרדי 
הצבעה  משמעה  ש"ס  או  התורה  יהדות  עבור  הצבעה  כי  לבטח  ידע 
לעומתו,  האישיים.  לצרכיו  מגזרית  דאגה  עבור  וגם  נתניהו  עבור  גם 
למצביע הדתי לאומי הממוצע היו מספיק סיבות טובות לחשוש שצמד 
המנהיגים יבחר ללכת לאופוזיציה, ופחות מדי סיבות מגזריות לראות 

ב'ימינה' כתובת לדאגות היומיום.
אם ברצונם לחזור לימי הזוהר עם ייצוג דו ספרתי בכנסת לחובשי 
פנימה  להתקפל  פרסה,  לעשות  ב'ימינה'  צריכים  הסרוגה,  הכיפה 
כמו  מגזריים,  היבטים  ורק  אך  בתמורה  ולדרוש   – נתניהו  לממשלת 
למשל משרד ההתיישבות, המשרד לענייני ירושלים ומורשת ונוכחות 
מסוימת בגזרת משרד הדתות. על הדרך, הם יוכלו להתבשם מהריבונות 

הישראלית המתחדשת ביהודה ושומרון.
מלבד  בחוזקה.  לאומי  הדתי  לציבור  לקרוץ  מקפיד  נתניהו  מנגד, 
 - ואלקין  הנציגים הפחות טבעיים של המגזר בליכוד כמו אדלשטיין 

יועץ ניסויים

אבי גרינצייג / על סדר היום

תוכל להביא את ליברמן? נתניהו ואהרונוב 
מתלחששים בכפר חב"ד | צילום: מאיר אלפסי

המטרה, אליבא דמקלב, 
פשוטה מאוד. "אנחנו רוצים 

לקחת את כל השירותים 
והפעולות שהמדינה עושה 
בכלל המשרדים - ולהפעיל 
אותם בהתאמה לאורח חייו 
וצרכיו של הציבור החרדי". 

הדוגמה העכשווית, שגם 
הובילה לכך שבממשלה עצמה 

תמכו בהקמת הרשות, נוצרה 
במשבר הקורונה, "אם הייתה 

רשות כזו, הרי שכל הבלגן 
שהיה במגזר שלנו היה נמנע. 

המודעות וההסברה והפעילות 
הנכונה היו קורים כבר 

בשבועיים הראשונים. בנוסף, 
חלחלה ההבנה שהצפיפות 

וחוסר היכולת לטפל ולהנגיש 
את הנושא למגזר החרדי – 

משפיעות בעקיפין על כל 
המדינה"
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אנרגיות  הושקעו  חוטובלי,  עבור  מיוחד  התיישבות  תיק  נתפר 
פרץ  מילה  זו  מילה  רפי  של  מעמדו  את  להרחיב  כדי  מיוחדות 
בחוגים הסרוגים, וראש הממשלה טרח לציין בכל נאום כי הוא 

מצפה שימינה תצטרף לקואליציה.

הכירו: הרשות החרדית

חולל   - החרדיות  המפלגות  על  שהורעפו  הפינוקים  עודף 
מטבע הדברים גם כמה הפתעות וקטטות. זה התחיל בש"סניקים 
האשקלוני  הכוכב  על  מידע  השבוע  במרץ  שחיפשו  הנדהמים 
החדש, שר הדתות הרב יעקב אביטן, נמשך בעימות פנים חסידי 
מבחר  )מתוך  התורה  יהדות  של  השישי  התפקיד  בחירת  על 
הכנסת  יו"ר  סגנות  הציבור,  פניות  ועדת  ראשות  של  מצומצם 
וחברות בוועדה למינוי דיינים( שהוכרע לטובת הנציג הויז'ניצאי 
וצפוי  למחצה  הנחשקת  הועדה  בראשות  שזכה  טסלר  יעקב 

להסתיים לאחר שתתבהר תמונת החוק הנורבגי והשלכותיו. 
הלא- במתכונת  השבוע  שהוגש  הנורבגי,  החוק  אפרופו 

מדלגת, הרי שמלבד התפטרותו של סגן שר החינוך מאיר פרוש 
ב'דגל'  מנסים   - כמתחייב  פינדרוס  יצחק  'דגל'  מזכ"ל  לטובת 
לקדם גם וריאציה שתאפשר לסגן השר מקלב לממש את החוק 
לטובת מספר עשר ברשימה, אליהו ברוכי מפתח תקווה. המוקש, 
כמובן, הוא הצורך לדלג על הנציג השני של חסידות גור, אליהו 

חסיד, השוכן לבטח במקום התשיעי.
פתרון אפשרי אחד, הוא תיקון בחוק המוצע שיאפשר שלושה 
ל'עד  הנורבגי  מוגבל  המקורי  )בנוסח  במפלגה  נורבגי  חילופי 
שליש סיעה'(. פתרון אפשרי שני, הוא הסכמה של 'דגל' שחסיד 
יקבל במתנה כמחצית הכהונה ואחריה יתפטר לטובת ברוכי. מי 

היה מאמין שמקום עשירי ביהדות התורה יהיה ריאלי?
מקלב עצמו, רשם הישג כביר. הקמת 'רשות חרדית' מעוגנת 
בהסכם הקואליציוני, אותה הוא מביא כנדוניה למשרד התחבורה. 
כולל  החרדי,  המגזר  לצרכי  ייחודית  רשות  תוקם  ניהולו  תחת 
בכל  הרלוונטיים  ההיבטים  כלל  את  שתרכז  ותקנים,  תקצוב 
הרשות  הייתה  המקורית,  בתוכנית  למעשה,  הממשלה.  משרדי 
ומקלב הועמד  רוה"מ, אך מאחר  אמורה לקום במסגרת משרד 
בעידודה  התחבורה,  במשרד  עתה  לעת  תוצב  היא  בראשה, 

הפעיל של השרה מירי רגב.
כי אין כמו מקלב, שיותר מכל מזוהה עם העזרה לכל  נדמה 
פונה – כדי להוביל מהלך נרחב ומורכב שכזה, שתכליתו, כפי 
שהוא מסביר "לטווח הרחוק, כדי לייצר תשתית מתאימה בכל 
היבט להתאמת תכנים, פעולות ושירותים עבור הציבור החרדי 

בכלל משרדי הממשלה".
המטרה, אליבא דמקלב, פשוטה מאוד. "אנחנו רוצים לקחת 
את כל השירותים והפעולות שהמדינה עושה - ולהפעיל אותם 
הדוגמה  החרדי".  הציבור  של  וצרכיו  חייו  לאורח  בהתאמה 
העכשווית, שגם הובילה לכך שבממשלה עצמה תמכו בהקמת 
הרי  כזו,  רשות  הייתה  "אם  הקורונה,  במשבר  נוצרה  הרשות, 
וההסברה  נמנע. המודעות  היה  שכל הבלגן שהיה במגזר שלנו 
והפעילות הנכונה היו קורים כבר בשבועיים הראשונים", מסביר 
מקלב. "בנוסף, חלחלה ההבנה שהצפיפות וחוסר היכולת לטפל 
ולהנגיש את הנושא למגזר החרדי – משפיעות בעקיפין על כל 

המדינה".
ויש גם כמה וכמה מודלים קיימים, כך למשל הרשות לנגישות, 
או רשות  למוגבלים,  נגיש  יהיה  בישראל  המקפידה שכל מבנה 
כיום  ומגלגלת  הערבי  המגזר  עבור  מאפס  שהוקמה  דומה 

תקציבים בסדר גודל של כ-15 מיליארד שקל בשנה.
המעשה:  לשפת  הפעילות  את  מתרגם  כבר  בחזונו  מקלב 
"אם למשל בונים שכונה או עיר לציבור החרדי וצריך התאמות 
או  מותאמים,  ותעסוקה  עבודה  מקומות  לסדר  כמו  במקביל, 
למשל לדאוג לנושא התחבורה הציבורית לפי הצורך, להקצות 
לכל  לדאוג  רוצים  אנחנו  וכדומה.  ציבור  ומבני  חינוך  מוסדות 
דברים  לסדר  ולנסות  למפרע  להגיע  ולא  מלכתחילה,  כזה  פרט 

ולמצוא פתרונות זמניים".
של  ד'  בנספח  מופלגת,  בזריזות  להתנהל  אמור  התהליך 
ותוך  במיוחד,  צפופים  ליינים  דד  נקבעו  הקואליציוני  ההסכם 
תקבע  לדרך. הממשלה  לצאת  צפויה  הרשות  חודשיים-שלושה 
תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח והסרת חסמים במגזר החרדי 
והיא תקבל באופן מידי תקנים ותקציב, כפי שיסוכם כבר בחודש 
משרד  ומנכ"ל  כץ  ישראל  האוצר  שר  ובין  מקלב  בין  הקרוב 

רוה"מ.
"זה לא משהו שמחר בבוקר כבר יספק פתרון", מסכם מקלב, 
אופטימי אך גם ריאלי, "זה ייקח זמן ויתפתח ויהיה כתובת בכל 
נושא. בסופו של דבר נבנה כאן תשתית שתגרום לכך שהמגזר 

החרדי יפסיק להיות נצרך ולא מקבל מענה".

לא תלוי באביגדור

כולל   – מדינות  במספר  הקורונה  מגפת  על  ההשתלטות  עם 
ובעיקר בישראל עצמה – הודיעו מספר חברות תעופה על חידוש 
היעדים  בין  הקרובים.  בחודשים  כבר  וממנה  לישראל  הטיסות 
הצפויים להופיע ראשונים על המסך בנתב"ג, נמצאת וינה, אליה 

מקפיד על פי השמועה יו"ר 'ישראל ביתנו' איווט ליברמן לטוס 
מפעם לפעם, להתוועד עם ידידו הטייקון היהודי-אוסטרי מרטין 

שלאף.
יו"ר  את  גם  למסע  לצרף  לאיווט  מומלץ  הקרובה,  בטיסה 
יאיר לפיד, שמבט חטוף על התנהלותו בעת  האופוזיציה הטרי 
האחרונה, יעיד כי הוא סובל נואשות מהקרקוע המאולץ בתחומי 
ישראל למשך חודשים ארוכים. אם ליברמן ינצל את זמן הטיסה 
לחשבון נפש מהיר, נמליץ לו להתעדכן בסיפור הבא, המלמד גם 

על נקודת מבטו של המיליארדר הנכסף באשר לאיווט.
השנה,  כסלו'  י"ט  ב'התוועדות  חב"ד  לכפר  רוה"מ  כשהגיע 
על  שחתום  מי  משכבר,  ידידו  עם  אחדות  לדקות  הסתודד  הוא 
יו"ר  הוא  הלא  ליהודים",  טוב  "נתניהו  של  האלמותי  הקמפיין 

אגודת חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב.
נתניהו ניסה ללחוץ על אהרונוב להפעיל את קשריו עם איווט 
יכול  לא  "אתה  הימין-חרדים,  גוש  לחיק  בחזרה  אותו  ולהביא 
להביא אותו?" הקשה. אהרונוב הזכיר לנתניהו משפט שהושמע 
בעבר על ידי מי שנחשב מקורב לשלושתם, אותו מרטין שלאף, 

"תיעזר באביגדור, אל תהיה תלוי בו".
בכפר  אהרונוב  הרב  של  בלשכתו  הטלפון  צלצל  השבוע, 
חב"ד. הפעם נתניהו היה מבודח וגם רגוע יותר, "לא איעזר בו 

ולא אהיה תלוי בו", הפטיר.

כרחם אב

דרעי  השר  ש"ס  יו"ר  הגיעו  שעבר  ברביעי  הדברים,  בשולי 
וסגן יו"ר הכנסת )ברכות על המינוי החדש( משה ארבל לניחום 
אבלים אצל משפחת בן יגאל, בעקבות רציחתו של בנם החייל 
עמית הי"ד בידי מחבלים. האב האבל, ברוך בן יגאל, שיתף את 

הנוכחים בסיפור מצמרר.
בגלל משבר הקורונה, כך האב השכול, נבצר ממנו לראות את 
בנו יחידו במשך קרוב לחודשיים. שבוע קודם לרציחת בנו, נוכח 
כנציג ארגון המורים בפגישה עם אחיו של ח"כ ארבל, המנהל 
בית ספר בנתניה. במהלך השיחה, הציע המנהל ארבל להפעיל 
את אחיו הח"כ כדי לסייע לאב להפיג את געגועיו לבנו. אומר 
ועושה, חבר הכנסת ארבל יצר קשר עם מפקדו של הבן בצבא 
ימים אחדים  לפגישה אחרונה,  והבן  והצליח להפגיש את האב 

לפני מותו.
המסקנה, אליבא דארבל, פשוטה למדי – אסור להתעלם משום 

פניה ציבורית ללשכה, גם הקטנה והזוטרה ביותר. ירבו כמותו.

עשה את הבלתי ייאמן. ארדן בצילום עצמי עם נתניהו וגנץ | צילום: דוברות הכנסת 

נתניהו ניסה ללחוץ על 
אהרונוב להפעיל את קשריו 
עם איווט ולהביא אותו בחזרה 
לחיק גוש הימין-חרדים, "אתה 
לא יכול להביא אותו?" הקשה. 
אהרונוב הזכיר לנתניהו משפט 
שהושמע בעבר על ידי מי 
שנחשב מקורב לשלושתם, 
מרטין שלאף, "תיעזר 
באביגדור, אל תהיה תלוי בו". 
השבוע, צלצל הטלפון בלשכתו 
של הרב אהרונוב בכפר חב"ד. 
הפעם נתניהו היה מבודח וגם 
רגוע יותר, "לא איעזר בו ולא 
אהיה תלוי בו", הפטיר
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שמחה מהולה בתסכול

אליה וקוץ בה: לצד רגשות השמחה שמתעוררים למראה השפלת משנאי הדת, יש בממשלה הזו כמויות בלתי נגמרות של אטימות למצבו של העם. 
בשעה שמיליוני בני אדם בישראל איבדו את מטה לחמם, נאבקו זה בזה שורת נציגי ציבור על ג'ובים ריקים מתוכן, רק עבור השררה והיוקרה, הכל על 

חשבונם של משלמי המיסים האומללים.

ממשלת ה לשמוח.  סיבות  רבה 
שהושבעה  החמישית  נתניהו 
שחרור  עמה  מביאה  עתה,  זה 
מחלום  רווחה  אנחת  של 
חלילה  היה  שעלול  הבלהות 
השבעת  עם  להתגשם. 
הממשלה, נסתם הגולל בשעה טובה על חודשי 
שפל  בחירות,  שרדפו  בחירות  ושיסוי,  שנאה 
אחר שפל ובוקה ומבלוקה פוליטית שהשפיעה 
על חיי כולנו ודרדרה את ישראל לשאול תחתית.
בשעה שהוקמה הממשלה, התברר סופית כי 
 - התורה  עולם  מעל  שריחפה  הקיומית  הסכנה 
נעלמה כלעומת שבאה. החרב שהונפה על דרך 
ישראל סבא ועל נושאי דגלה התרסקה בטרם עת 

וליהודים היתה אורה ושמחה.
הבורא  יותר מכל את השגחת  רגע שהמחיש 
במופע  היה  העלינו,  הרבים  ורחמיו  עמו  על 
אקורד הסיום של מסע ההסתה והשנאה שהוביל 
ליברמן,  אביגדור  ביתנו'  'ישראל  ראש  יושב 
מזמן  עצמו  מוצא  היה  מתוקנת  במדינה  אשר 

מחוץ לחוק. 
שאותו  במוצר  ומלא  המרמור  רווי  בנאום 
הוא משווק לעם ישראל מזה חודשים ארוכים - 
שנאה, ליברמן התריס והתסיס כהרגלו כלפי כל 
הפוליטי שהפך ממסית  הלוזר  דבר שבקדושה. 
התסכול  בדברי  הציג  עצובה,  לבדיחה  לאומי 
ליהדות  השנאה  של  הגסיסה  פרפורי  את  שלו 

בישראל.
שווים  אינם  מפיו  שיצאו  הבלע  דברי 
אילולא  לזכור:  עלינו  זאת  אולם  התייחסות, 
הנס הפוליטי שהתרחש כאן, נאומו של ליברמן 
הממשלה  שרי  מבכירי  אחד  מפי  נשמע  היה 
ומעצבי דרכה. משנתו הרדיקלית ביחס לחרדים 
ולהפוך  יהודי  סממן  כל  להכחיד  ומזימותיו 
עוברת  היתה  העמים,  ככל  עם  להיות  אותנו 

ממילים למעשים ותוצאותיה מי ישורנה.
עונג צרוף היה לחזות באיווט ליברמן, שעד 
בעירו  כמלך  התהלך  ספורים  חודשים  לפני 
ועל  פיו  למוצא  ומצפים  בקרבתו  רוצים  שהכל 
נדחק  רלוונטיות,  לחסר  הופך  דבר,  יישק  פיו 
יזבק  להיבא  סמוך  האופוזיציה,  ספסלי  לשולי 

ואחמד טיבי.
לעבר  מבט  להעיף  ממש  של  הקלה  זו  היתה 
אשר  פורר,  עודד  ליברמן,  של  פינכתו  מלחך 
ועדת  ניהול  את  בודדות  לשעות  לידיו  קיבל 
תוכניותיו  על  בגאווה  לספר  והספיק  הכספים 
נקווה  לחרדים".  ההקצבות  שיבר  את  "לסגור 
לו  תהיה  הפרטי  בביתו  ההקצבות  שיבר  שעל 

שליטה כלשהי.
ומי מדבר על שותפו של איווט לדרך השנאה, 
שהגיח  הפוליטיקאי  לפיד.  יאיר  הוא  הלא 
לתודעה הישראלית הודות לקמפיין הסתה נבזי 

נגיעה  מרחק  עצמו  ראה  החרדים,  נגד  ושקרי 
מכס ראש הממשלה. הוא נאלץ להביט בעיניים 
ארוכה  דרך  כברת  עמו  שצעדו  בחבריו  כלות 
ספסלי  את  חובשים  כשהם  בזמן,  והתעשתו 

הממשלה ומחזיקים בתיקים הנחשבים ביותר.
טירונים,  בפיו  שמוגדרים  לבן'  'כחול  בכירי 
הלכות  את  למדו  טרם  שלטענתו  אלה 
הפוליטיקה הישראלית ונכנעו בלא קרב, הגיעו 
ממי  יותר  מהר  ראש הממשלה,  לכס  קרוב  הכי 
שסימן למטרה לגעת בשולי גלימתו של נתניהו 
והשתוקק כל כך להיכנס למעון הרשמי בבלפור.

הקיצוני,  השמאל  אנשי  אלה  היו  בשוליים, 
חברי רשימת מרצ שהתפוררה לבלי הכר, בהם 
ניצן הורוביץ וחבריו, אשר לנגד עיניהם עומדת 
המטרה לקעקע כל זיק של אידישקייט בישראל 

יהודי  זכר  כל  לעקור  היא  היחידה  ושאיפתם 
מארץ הקודש, שכמעט והפכו לשרים מן המניין 
בממשלת המיעוט ותקוותם נכזבה באורח פלא.

לאופוזיציה  שנזרקה  השנאה  קואליציית 
המוזרה הזו, נחלה תבוסה צורבת. הפוליטיקאים 
שקידשו מלחמה בהשם ובתורתו, מצאו עצמם 
החבורה  בדיחה.  לא  אפילו  השפעה,  כל  חסרי 
הזו שהשקיעה מאמצים למחוק את החיבור של 
יהודים למסורת ישראל, ועשתה כל שלאל ידה 
על מנת לפגוע בקדשי ישראל, תיאלץ להתבוסס 

בבוץ האופוזיציוני.
צברה  בכנסת  החרדית  הנציגות  מנגד, 
יתר  בעוד  בפז.  יסולא  לא  שערכה  עצום  כח 
השותפות בממשלה נאלצו להתפשר על תיקים 

זוטרים, חסרי תוכן ברובם, נציגי הציבור שלנו 
ישכילו  שאילו  עוצמה,  רבת  כח  עמדת  קיבלו 
להשתמש בה בחכמה, יועילו רבות לשולחיהם 

ויחוללו פלאות עבורנו.
התקבלה  הממשלה,  לחברי  השלל  בחלוקת 
ההוכחה הברורה ביותר ליעילותה של הנאמנות 
ההסכמים  את  כשבוחנים  לנתניהו.  החרדית 
בולט  השונות,  המפלגות  בין  הקואליציוניים 

לעין ההישג האדיר של המפלגות החרדיות.
כך נוצר מצב שבזמן שחברי הליכוד מייללים 
לבן  לכחול  למסור  נאלצו  שהם  התיקים  בגלל 
לאופוזיציה,  כבוד  אחר  נשלחה  ימינה  ומפלגת 
הנאמנות  הקופה.  בכל  זכו  החרדיות  המפלגות 
בשלושת  נתניהו  כלפי  הפגינו  שהן  המוחלטת 
ספק  הטילו  שלא  והעובדה  הבחירות  מערכות 

כהונתו  המשך  של  בלגיטימיות  לרגע  אפילו 
לא  שהן  רק  שלא  לכך  הביאו  ממשלה,  כראש 
את  שידרגו  אף  הן   — דבר  על  לוותר  נאלצו 
עצמן יחסית להסכמים הקואליציוניים שעליהם 

הן חתמו בעבר.
בפוליטיקאים  שהפצירו  הלשון  מצקצקי 
החרדים לזנוח את השותפות עם נתניהו וזלזלו 
הצעד  זה  שהיה  לגלות  נוכחו  בחשיבותה, 
החרדי  הציבור  לטובת  ביותר  המשמעותי 
זו ההזדמנות להצדיע לנציגים  ונבחריו בכנסת. 
עורף  להפנות  התפתו  ולא  בלחצים  שעמדו 
הוא  כי  לרגע  נראה  שהיה  בשעה  גם  לנתניהו, 
מאבד סיכוייו וממשלת גנץ-לפיד עומדת בפתח.
בין  העימות  מוקד  הנציגים,  של  למזלם 

בנושאים  יעסוק  לאופוזיציה  הקואליציה 
ותקציבים  הישיבות  בני  מגיוס  לחלוטין  שונים 
לעין  הנראית  בתקופה  בטח  התורה,  למוסדות 
פתרון  נעדר  החריף  הקורונה  משבר  כאשר 
לחולל  פז  הזדמנות  של  שנים  יהיו  אלו  ממשי. 
מהפכה חיובית עבור ציבור שולחיהם המשווע 

לפתרונות במגוון תחומי החיים.

ניתוק משווע

השמחה  רגשות  לצד  בה:  וקוץ  אליה 
יש  הדת,  משנאי  השפלת  למראה  שמתעוררים 
בממשלה הזו כמויות בלתי נגמרות של אטימות 
אדם  בני  שמיליוני  בשעה  העם.  של  למצבו 
בישראל איבדו את מטה לחמם, נאבקו זה בזה 
שורת נציגי ציבור על ג'ובים ריקים מתוכן, רק 
של  חשבונם  על  הכל  והיוקרה,  השררה  עבור 

משלמי המיסים האומללים.
ידעה  לא  הפוליטיקאים  של  השררה  תאוות 
שובע עד כי המציאו כדי למלאות את תאוותם 
שאפילו  ותארים  משרדים  מגוחכות,  משרות 
שהקריא  בעת  בצחוק  מלפרוץ  התאפק  נתניהו 
ממשלתו  שרי  של  האינסופית  הרשימה  את 

החמישית.
שלא תטעו: ממשלות מנופחות היו בישראל 
התקשורת  ברשתות  הביקורת  ומעולם.  מאז 
מזו  פחותה  היתה  הממשלה  של  גודלה  אודות 
הממשלה  שולחן  כשסביב  כיום,  רואים  שאנו 
כאלו  והבלורית,  התואר  יפי  ליבם,  יקירי  ישבו 
פרשנים  מאמינים  בה  האג'נדה  את  שקידמו 

בעיני עצמם וקובעי הטעם באולפנים.
ונכון: כלום לא היה בזבזני ומנופח בעיניהם 
של עיתונאים מסוימים, אם רק נתניהו ושותפיו 
במפלגות החרדיות לא היו חלק מהממשלה הזו. 
עד  ערב  עד  מבוקר  שומעים  היינו  כזה  במקרה 
שמונעת  הצלה  בכלל  היא  הזו  הממשלה  כמה 

בחירות רביעיות ומיותרות.
הגיון  שום  אין  להיאמר.  צריכה  האמת  אבל 
בהתנהלות בזבזנית שכזו בזמן שאין בית אשר 
של  בפרצופם  יריקה  זו  לפתחו.  בא  לא  השבר 
מילוני בעלי משפחות שהוצאו לחל"ת או פוטרו 
מעבודתם בעקבות משבר הקורונה. איזו תחושה 
איומה מרגיש אדם שאיבד את העסק שלו ונקלע 
שבונים  שרים  רואה  כשהוא  כבדים  לחובות 
קריירה על חשבונו. אילו היתה צומחת תועלת 

כלשהי מהמשרדים שנפתחים – ניחא. 
הקורונה  מגפת  חורבות  על  שקמה  ממשלה 
שפקדה את ישראל, לא יכולה להרשות לעצמה 
מכה  שספגו  האומללים  האזרחים  את  לבזוז 

אנושה וחלקם אף הגיעו לפת לחם. 

השביע ממשלה בפעם החמישית. ראש הממשלה המכהן והחלופי במליאת הכנסת, השבוע | צילום: דוברות הכנסת
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הכבוד הליטאי
התבטאותו של מרן שר התורה שליט"א, שחרצה את דינם של ליברמן את לפיד, ציר רשב"ם-הקבלן, ומהי מנהיגות אחראית

התוכניות שלי
ח"כ מיכאל מלכיאלי

פנחס שטרן

על דעת הקהל 

מוצאי בחירות מועד ג', רח' רשב"ם – בני ברק.
שליט"א,  התורה  שר  מרן  של  קדשו  מעון  אל 
עולים חברי הכנסת של דגל התורה, לבשרו את 
בבחירות. »כשא התורה  עולם  הצלחת  -שמחת 

תה נכנס בחדרו של ר' חיים - ספר התורה החי 
ארון  תוך  אל  להיכנס  כמו  מרגיש  זה  שבדורנו, 
יושבים  שהם  בזמן  מהם  אחד  ילחש  הקודש", 

וצופים בדממה במרן השקוע בתלמודו.
לעת שירים מרן את עיניו, פותח ח"כ הרב גפני 
ומספר למרן על ההצלחה הגדולה – המסכמת 
חדשים  קולות  אלפי  עשרות  של  רצופה  עליה 
גוש  של  יחסית  הצלחה  לצד  האחרונה,  בשנה 
נשפכת  נהרה  האחרונות.  בבחירות  כולו  הימין 
-בחלל הטהור, 'יין הסיומים' הידוע מובא לשול

חן, בבחינת 'כוס ישועות אשא', כשברקע מתנגן 
לו השיר 'תהא השעה הזאת' המיתולוגי.

שעת  הייתה  אכן  הזו  שהשעה  כנראה  למפרע, 
יעקב  הרב  הבית,  נאמן  לעילא.  ורצון  רחמים 
ומסביר  דחדוותא,  עידנא  את  מנצל  קניבסקי, 
במילותיו  הישועה.  הושלמה  לא  שעדיין  למרן 
ל61  הגיע  לא  עדיין  שהגוש  מסביר  הוא  שלו 
-המיוחלים, ומפלת הרשעים – רודפי עולם התו

רה – לא הושלמה. הפנים נרכנות קדימה, השירה 
פוסקת באחת, והעיניים תלויות במרן - שמאזין 

בריכוז ואז מפטיר 'אם ירצה השם, בקרוב'.
סביב  מהיושבים  פורצת  קולנית,  רווחה  אנחת 
-השולחן הטהור אשר בתוך ארון הקודש, השומ

עים את ברכת התורה. 'צדיק גוזר'.
הפוליטיקה משולה לגלגל. וגלגל, כידוע, סב על 
צירו. מרגע זה ואילך, לאט אבל בטוח, התחילה 
-עליית גוש הימין, שהתקדמה לכיוון המפץ הג

דול של ערב פסח. השבוע נפרע השטר סופית: 
'הקב"ה  בפנים.  החרדים  בחוץ,  לפיד-ליברמן 

מקיים'.
אינם  כנראה  וה'בפנים'  ה'בחוץ'  הזה,  בסיפור 

מלא- עמוק,  עמוק  אלא  שטחיים,  או  זמניים 
המלכים'  כש'ממליך  התחילה  תש"פ  אם  מלא. 
הכל-יכול בפוליטיקה הישראלית הוא אביגדור 
ליברמן, הרי שעם השלמת ה'סיבוב' נוטל ממנו 
-יריבו דרעי את התואר הנחשק, לאחר קרב חפי

רות מרתק שסיים שנות ידידות ארוכות.
מי שקרוב לצלחת – אומר הכלל – אוכל יותר. 
דרמטית  עלייה  של  שנה  סוגרת  התורה'  'דגל 
התפקי במירב  זוכה  היא  כשלראשונה  -בכוחה, 

דים הנחשקים: ועדת כספים, סגן שר התחבורה, 
את  ביטוי  לידי  שהביאו  חוקה,  ועדת  וראשות 

עדכון החלוקה הפנימית מ60/40 ל50/50.
רק מילה על הסגנות במשרד התחבורה, לשבר 
-את האוזן: הרשות לפיתוח הציבור החרדי, שה

קמתה מעוגנת בהסכם הקואליציוני, חולשת על 
יום,  כל התחומים ה'פרוצדוראליים' בחיי היום 
הרשות  לתפעול.  ותקציב  להקמה  תקנים  כולל 
לגבי  וגם  התחבורה,  לסגן שר  לחלוטין  כפופה 
היכולת  לסגן  ניתן   – עצמו  התחבורה  תחום 

לממש את המדיניות בה הוא דוגל.
-ולא הזכרנו את חוק הגיוס שהובילה דגל התו

רה, את כניסתו הצפויה של המזכ"ל הרענן הרב 
הנורבגי,  החוק  במסגרת  לכנסת  פינדרוס  יצחק 

ועוד.
-אין ספק שהסיטואציה הפוליטית הנוכחית מטי

בה מאוד עם המפלגות החרדיות. אבל העובדה 
דווקא דגה"ת מכפילה את  שבסיעה האשכנזית 
כוחה – מצריכה התייחסות בפני עצמה, על אחת 
כמה וכמה כשבכך היא משלימה עלייה עקבית, 
העלייה  בירושלים,  ליאון  משה  מהמלכת  החל 
התורה'  'יהדות  של  הקולות  במספר  הדרמטית 

לאורך 3 מערכות בחירות, וכן הלאה.
דומה שלא צריך להרחיב בסיבות לכך. נוכחותו 
במישור  רק  לא  משפיעה  התורה,  שר  מרן  של 
אלא  וברכותיו,  הכרעותיו  באמצעות   – הרוחני 

שנעשית  ה'השתדלות',   – הפרקטי  במישור  גם 
ע"י שלוחיו לעשייה הציבורית – האיש אשר על 
ביתו - נכדו חביבו הרב יעקב קניבסקי, שיחד עם 
'ציר'  - בנה  גפני  הזרוע הפוליטית – ח"כ הרב 
שס  יו"ר  עם  הדוקים  אישיים  יחסים  על  הבנוי 
-השר רב דרעי. שיתוף פעולה פורה, אליו מצט

רף בהמשך גם השר הרב ליצמן, מתוך אחריות 
ותבונה פוליטית נדירה.

בוודאי  הדור,  מגדול  לאימון  זוכה  אחד  כל  לא 
גורל  והרי  משקל  כבדי  ציבוריים  בנושאים  לא 
לכך  הבסיסי  התנאי  החרדית.  היהדות  לעתיד 
למטרה  ונאמנות  ציבורית  אחריות  הוכחת  הוא 
-– ולה בלבד, ויכולת ספיגה מרשימה לצד התע

למות מרעשי רקע – גם אם הם מסוגלים לקרוע 
את עור התוף, לעתים.

הישגים  למקסם  מחייבת  הציבורית  האחריות 
בס להסתפק  ולא  פועל,  אתה  שבשמו  -לציבור 
'די אחרים,  של  כדרכם  אישיים  'דילים'  -גירת 

בקרב  למחיאות-כפיים  אותך  יזכו  שאולי  לים' 
)בכסף  פרשנים-להשכיר  או  צייצנים  מקהלות 
'חינוכי'(, אבל ישאירו לציבור שלך פירורים או 
עצמות בלבד. זוהי מהותה של הנהגה אמיתית, 

עם יכולת ראייה-למרחוק.
שהתר על  הזמן,  ממרחק  כיום,  -וכשמתבוננים 

חש בשנתיים האחרונות, אי אפשר שלא לתהות 
'מה היה קורה אילו'. מה למשל היה קורה, אילו 
מנסים  היו  לא  המחנה  מתוך  פוליטיים  גורמים 
-לטרפד למשל את העברת חוק הגיוס לפני כשנ

תיים? החוק, מן הסתם, היה עובר. היו לנו מאז 
היה  לא  ליברמן  הזו.  בגיזרה  שנתיים של שקט 
מרגיש נבגד, ובסבירות גבוהה לא היה מפרק את 
גדול מיד אחרי הבחירות  הממשלה בקול רעש 
לא  גם  הוא   – סבירות  רמת  באותה  בירושלים. 
היה פוסל ישיבה עם החרדים בהמשך. הרי אלו 
דילים לרוב משך עש -אותם חרדים עמם עשה 

רות שנים.
אבל מה לנו כי נרחיק עד ליברמן. ננסה להפעיל 
אך במעט את חוש הדמיון: אילו ההסכם באלעד 
היה מכובד ככתבו וכלשונו – האם ניתן לפסול 
ביוסי  תומכת  הייתה  שדגה"ת  האפשרות  את 
דייטש בירושלים? האם יתכן שכל סאגת ה6-3 

הייתה נחסכת מהציבור החרדי?
זה  כל  מאתנו  נחסך  היה  אילו  ישיר:  וכהמשך 
התו 'יהדות  בתוך  הפנימית  הנוסחה  האם   –-

נשארת  הייתה  או  ל50/50  משתנה  הייתה  רה' 
ב60/40? לו יצויר שהנוסחה המיתולוגית הייתה 
-תופסת כיום – כיצד הייתה נראית חלוקת התפ

היה  מי  אי  היה  והאם  הנוכחית?  בכנסת  קידים 
הנורבגי  החוק  בעקבות  מהכנסת  לפרוש  נדרש 

)ובשביל מי...(?
זהו לב-ליבה  לא מדובר רק בחכמת הבדיעבד. 
-של מנהיגות אחראית, שאינה מסתחררת משכ
-רון-הכוח, ויודעת קווים אדומים מהם. שמשכי

לה לעשות לא רק את מה שאולי כדאי עכשיו, 
אלא רואה צעד אחד קדימה. מנהיגות אחראית 
-יודעת לקבל גם החלטות מורכבות, ולעמוד מא
-חוריהן גם אם יש מי שמנסה להתסיס את הצי

בור נגדם.
הבריתות  את  ליצור  יודעת  אחראית,  מנהיגות 
למקסם  בידה  יסייעו  פקודה  שביום  הנכונות, 

הישגים, למען הציבור אותו היא מייצגת.
מב בפני  לעמוד  שיודעת  אמיתית,  -מנהיגות 

ביום   – לועגים  וצייצנים  כוזבים  'עדכון'  זקי 
את  לקבל  )הליטאי(  באביב  היא  ראויה  סגריר, 
מלוא הקרדיט על הבאת הישגים כה מרשימים 
- בראייה עכשווית והיסטורית גם יחד, הישגים 
שמביאים כבוד לעולם התורה, ומגדירים מחדש 

את המושג 'הכבוד הליטאי'. 

את  בימים אלה מלאו שש שנים אחרי שעזבתי 
-ספסלי בית המדרש לטובת עיסוקי הנוכחי כש

ליח ציבור. שש שנים בהם השתדלתי לסייע לכל 
מתפלל  כן  אני  הצלחות,  על  חתום  אינני  פונה. 

שאצליח בהם.
כמו בכל החיים, גם בתפקידי החדש כיו"ר סיעת 
ייפגע  שלא  לכך,  ומייחל  מקווה   - בכנסת  ש"ס 
ליבי.  יגבה  שלא  וחלילה  יומי  מסדר  דבר  שוב 
זכיתי  לו  באמון  גאה  אני  מתמיד,  יותר  הפעם 
מגדולי ישראל מרנן חברי מועצת חכמי התורה 

שליט"א. אחריות כבדה מונחת על כתפיי.
נאלצתי  בהם  אלו,  בשנים  גם  כי  המעיד  אמון 
לעזוב את ספסלי בית המדרש הכל כך אהובים 
הידועים  חז"ל  דברי  פי  על  לפעול  השתדלתי   -

»שררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם".
עו את  האחרונה  בתקופה  ביססה  ש"ס  -תנועת 

הייתה  בהם  ימים  הגדולים,  לימיה  חזרתה  בדת 
-אבן יסוד בכל מהלך משמעותי בפוליטיקה היש

ראלית. 
עובדה זו בראשונה קשורה בדברי חז"ל »גדולים 
צדיקים במיתתם.." אין ספק, כוחו של מרן רבינו 
וע שתינו,  ממנו  הבאר  היא  היא  זצ"ל  -הגדול 

דיין שותים ללא הגבלה או תיחום כזה או אחר, 
כמו גם הנהגתו הברורה של מרן ראש הישיבה 
-שליט"א ועמו הגאונים חברי מועצת חכמי התו

רה שליט"א המנחים אותנו - שלוחיהם בכל צעד 
יד  ושעל קטן כגדול. הם אשר מינו את נאמנם, 
משא  את  נושא  אשר  ועניין,  נושא  בכל  ימינם 
הציבור כאב רחום בעת שמחה כבעת צרה - יו"ר 

התנועה השר הרב אריה דרעי.
חז"ל  דברי  על  בפנינו  חוזר  אשר  המנהיג  הוא 
נותן לכם". מודה  אני  - »עבדות  והערב  השכם 

פניות  אלפי  על  אדיר  בסיפוק  מביט  העבר,  על 
שלכם - הציבור בהם זכיתי להיות חלק כזה או 

אחר.
אך יותר מכל, מבקש על העתיד, שלא יגבה ליבי. 

שאדע בכל רגע ש"עבדות אני נותן לכם..."
אחריות  בתוכו  המגלם  החדש,  תפקידי  בפתח 
כבדה מאד, אינני מתכוון לזנוח את העזרה לאיש 
-הפשוט ברמה האישית, אך לא פחות מכך חשו

בה העזרה הכללית.
אשתף אתכם בפעילותי בתקופה זו: מאז כינונה 
של הכנסת הנוכחית הגשתי כ-100 הצעות חוק, 
-אשר ברובן הגדול אמורות לפשט את סבך הבי

רוקרטיה על כל אזרח ואזרח במדינה. דגל נוסף 
אותו אני מתכוון להניף במהלכה של קדנציה זו 

- הוא נושא האפליה.
אומנם אין המצב היום דומה לכפי שהיה בעבר 

כיום  מחזיק  הספרדי,  הציבור  וב"ה  רחוק  הלא 
-במוסדות לתפארת הנפתחים בזה אחר זה כפט

ריות אחרי הגשם, אך עדיין אין הקומץ משביע 
לפשרות  מקום  ואין  לשפר  יש  ועדיין  הארי  את 
בעניין זה. אמשיך יחד עם חבריי במלחמת קודש 
-זו עד כי יבוער הנגע של איפה ואיפה ביחס כל

פינו. 
ליוותה  כי הסייעתא דישמיא אשר  לי ספק,  אין 
את תנועת ש"ס בשנים האחרונות תמשיך ביתר 
שאת. חבריי ואני עמלים בימים אלו על ההכנה 
לדרך ארוכה, קשה וסזיפית, דרך קשה מאד, אך 

מלאת סיפוק ותיקון לדורות.
הדגלים  שני  את  בגאון  להוביל  תמשיך  ש"ס 
של  היהודית  זהותה  שמירת   - הוקמה  לשמה 
החברתית  המפלגה  היותה  לצד  ישראל,  מדינת 

החזקה והמשפיעה בישראל.
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רוסיה בהסגר: עשרות אלפי סלי מזון 
כשרים למשפחות ונזקקים

מאת: חיים רייך

לפנות  וחצי  שתים  לשעה  סמוך  תעלומה: 
בוקר פרצו שריפות בבית הדין הרבני בתל אביב 
ובבית הדין בפתח תקווה. ע"פ ההערכה, במהלך 
הצתה  ניסיון  נעשה  שבת  מוצאי  של  הלילה 
 – מוקדים  בשני  הרבניים  הדין  בתי  של  מכוון 
בביה"ד הרבני בתל אביב ובביה"ד הרבני בפתח 
מערכת  הופעלה  שתים  לשעה  סמוך  תקווה. 
קצר  וזמן  תקווה,  בפתח  בביה"ד  האש  אזעקת 
לאחר מכן הופעלה אזעקה בביה"ד בתל אביב. 

צוותי כיבוי אש הגיעו מיידית לשני המוקדים.
ההצתה  התבצעה  תקווה  בפתח  הדין  בבית 
שהוכנסו  בערה  וחומרי  בגדים  ערמת  ידי  על 
הכניסה.  שבקומת  העובדים  מחדרי  לאחד 

התיזה  לפעול,  החלה  השריפות  כיבוי  מערכת 
מים והשריפה כובתה. המערכת נטרלה מנגנוני 
הצתה שטרם בערו והיו עלולים לגרום לנזק כבד 
יותר. בבית הדין בתל אביב נמצאו מנגנוני הצתה 
בחלקו האחורי של בית הדין בבניין שבו פועלת 
המועצה הדתית. נזק נגרם לרכוש ונציגי חברת 

הביטוח הגיעו למחרת בבוקר לשני המוקדים.
מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר: "כל ניסיון 
אינו  הרבנית,  השיפוטית  במערכת  פגיעה  של 
הישראלי  באזרח  פגיעה  אלא  נקודתית  פגיעה 
הנהלת  אזרחיה.  את  לשרת  הבאה  ובמערכת 
המהירה.  תגובתן  על  לרשויות  מודה  הדין  בתי 
הדין  בבית  כרגיל,  יימשכו  הדין  בבתי  הדיונים 
סיום  לאחר  עד  קל  עיכוב  ייתכן  תקוה  בפתח 

החקירה במקום".

מאת: מנדי קליין

אחד  אלו  בימים  נערך  ענק,  ב'האנגר' 
רוסיה  שידעה  והמרגשים  הגדולים  הפרויקט 
בכלל ומוסקבה בירתה בפרט. זאת לאור ההסגר 
נגיף  התפשטות  בעקבות  במדינה,  המקיף 
הקורונה ומיליוני אזרחים השוהים בבידוד מלא.
כעת  שנשארו  יהודים  אלפי  ישנם  אלו,  בין 
ללא מקור פרנסה ועוד רבים שחוששים לצאת 
מביתם, אף לא לשם קניית מצרכי מזון למחיה.

רבי  הגאון  רוסיה  של  הראשי  רבה  ביוזמת 
ותומכי הקהילה  נגידי  כמה  נענו  לאזאר,  בערל 
להטות שכם לסייע לכל דכפין, ותוך מספר ימים 
התארגנה היוזמה של הענקת סלי מזון שבועיים 
לכל משפחה ברוכת ילדים, גלמודים וקשישים.

חלות  ובשרים,  קפואים  בתוכו  כולל  ה'סל' 
ומיץ ענבים, פירות וירקות, מצרכי מזון בסיסים, 
קדושת  על  חדש  עלון  מצורף  סל  לכל  כאשר 
לכל  ומרתק  מגוון  יהודי  מידע  עם  השבת, 

המשפחה ונרות שבת קודש לאם ולבת.

ל-12,000)!(  מחולקים  הסלים  במוסקבה 
משפחות, מתוך אלו הרשומים ומקבלים תמיכה 
צדק"  שערי  היהודי  החסד  ב"מרכז  קבועה 
שבמרכז מוסקבה, וכן לכל המשפחות הקשורות 

ליותר מ-30 בתי חב"ד הפזורים בבירה.
כ-10,000  עוד  מחולקים  רוסיה,  ערי  בשאר 
חב"ד,  ושלוחי  רבני  עשרות  באמצעות  סלים, 
המביאים בעצמם את העזרה, הישר לבתים של 

בני משפחות הקהילה.
הן  למהדרין,  כשר  מזון  של  אלו  חלוקות 
למשפחות  שבועית  קבועה  לחלוקה  בנוסף 
של  בסתר"  מתן  "קופת  ע"י  ילדים,  ברוכות 
המחלקת  מושקא",  חיה  "קרן  המרכזי  הגמ"ח 

סלי מזון גדולים ומיוחדים מזה תקופה ארוכה.
"ביקור  ארגון  ע"י  יום  מדי  טריות  מנות  וכן 
לכל  האוכל  את  המשגר  מוסקבה",   – חולים 

המאושפזים היהודים, בבתי רפואה או בבתים.
לקידוש  גורמות  ועזר,  סעד  של  אלו  פעולת 
שם שמים גדול ברוסיה, והקהילה היהודית היא 
סמל ודוגמה של שמירת ההיגיינה והחוק, לצד 

עזרה ותמיכה לכל נזקק.

ביוזמת רבה הראשי של רוסיה הגר"ב ובסיוע נגידי ותומכי הקהילה יהודית במוסקבה 
מחולקים מידי שבוע אלפי סלי מזון של אוכל כשר ל-12,000 משפחות יהודיות

חקירה: מי הצית את בתי הדין?
ניסיון הצתה בבתי הדין הרבניים – סמוך לשעה שתים וחצי לפנות בוקר פרצו שריפות 
בבית הדין הרבני בתל אביב ובבית הדין בפתח תקווה, נזק קל נגרם לרכוש, המשטרה 

פתחה בחקירה

ארגזי המזון שחולקו למשפחות )צילום: מבשר טוב – מוסקבה(

ההרס בביה"ד בפ"ת

בחג השבועות קבלנו מתנה...
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כובע 100% לבד 
תוצרת אירופה
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ניתן לעשות גם הזמנה טלפונית בטל:

כובע 100% לבד תוצרת אירופה

750 רק
*לא כלול במבצע 

של 1+1 מתנה

במחיר הזול ביותר - בהתחייבות!





אלו הדרכים לטעון את כרטיס הרב-קו שלכם:

חוזרים לשגרה בצל הקורונה, וגם לתחבורה הציבורית - בבטחה. 

ונשמרתם מאד לנפשותיכם! 

טוענים ונוסעים!
שימו לב, לא תתאפשר טעינת רב-קו 

או תשלום במזומן אצל הנהג.
כדי לשמור על כולנו, חשוב להקפיד 

על שמירת מרחק. 
לכן, יש להצטייד לפני העלייה 
לאוטובוס בכרטיס רב-קו טעון 

בחוזה הנסיעה המותאם לנסיעתכם   
)בנסיעות עירוניות ובינעירוניות( 
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

 הרה"ג ראובן אלבז                    
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

אדם כי ימות באהל
ר ִסיַני )א, א( ִמְדבַּ ה בְּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ

הדרך שתלמודו יתקיים בידו
ז(:  א,  פרשה  רבה  )במדבר  חז"ל  אמרו  הזה  הפסוק  על 
"כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות 
זה  מעין  סיני'".  'במדבר  נאמר  לכך  והתורה,  החכמה  את 
דרשו חז"ל )נדרים נה ע"א(: "מאי דכתיב )במדבר כא, יח( 
'ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה' - כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא 

מופקר לכל - תורה ניתנה לו במתנה".
עצמו  אדם  משים  "אם  ע"א(:  נד  )עירובין  אמרו  וכן 
כמדבר זה, שהכל דשין בו - תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו 

- אין תלמודו מתקיים בידו".
מלבד עצם הלימוד, כל אחד חפץ שתלמודו גם "יתקיים 
בידו". שהלימוד ייחקק בלבו וישאיר בו רושם לאורך זמן. 
וכיצד זוכים לכך? - חז"ל גילו לנו את הסוד: כדי ש"תלמודו 

יתקיים בידו", זקוק האדם "לעשות את עצמו כמדבר". 
ויש צורך להבין מהי משמעות הדברים "לעשות את עצמו 

כמדבר".
בשגרת   - יותר  או  פחות   – חי  הוא  בביתו,  חי  כשאדם 
חיים קבועה. יש לו את האוכל והמיטה שלו, וכיוצא בזה. 
יש לו גם סדר יום קבוע, מתי הוא הולך לעבודה ומתי ָׁשב, 
מתי הוא אוכל ומתי ָנח. לא כן כשאדם נאלץ לחיות במשך 
שלו.  הטבעית  לסביבה  מחוץ  במדבר,  מסוימת  תקופה 
מכורח הנסיבות עליו לוותר על הרבה דברים שבבית התרגל 

אליהם ו"אינו מסוגל" לחיות בלעדיהם.
באו חז"ל ולמדונו, שכדי לקנות תורה, וכדי שזו "תתקיים 
ֶׁשָּקנּו  ֶהְרֵּגִלים  מיני  כל  על  לוותר  ללמוד  זקוק  אדם  בידו", 

אצלו שביתה, והפכו ִלֵמֵעין "טבע שני" שלו. 
דברים  על  מדובר  אסורים.  לדברים  כאן  הכוונה  אין 
מותרים לחלוטין, ואף על פי כן עליו ללמוד לפעמים לוותר 

עליהם כדי לקנות תורה. 
זו לא "גזירת הכתוב" לאכול ארוחת ערב בשעה שמונה 
בערב, אם בדיוק יש שיעור תורה בשעה הזאת, גם אם אתה 
הארוחה  בלי  לך  מפריע  התרגלת?  מה?  אלא  לכך.  רגיל 
בזמן? "תפקיר" את עצמך! תחשוב שאתה נמצא במדבר, 
שם לא הכל "מתקתק" כמו שעון... ואם בדיוק אין לך את 
להתרגל  עליך   – אליו  רגיל  כך  כל  שאתה  שלך,  הבאגט 
להסתפק בשתי פרוסות לחם, ולא לעשות שמיניות באוויר 
השיעור  חשבון  על  הזה,  הבאגט  את  דווקא  להשיג  כדי 

הקבוע.   
"לשים עצמו כמדבר" פירושו: להיות נכון לוותר מעצמו 

למען הקב"ה! למען התורה הקדושה!       

סוד השמחה
)ח"ג  ע"ה  משאש  יוסף  רבי  לגאון  אבות'  'נחלת  בספר 
דרוש קמ"ה( מסופר על אחד מבעלי התוספות, רבי יחיאל 
יהודי  לגור, בשכירות,  הגיע  לו  בבית הסמוך  זצ"ל.  מפריז 
חצר  להם  היתה  עסקים.  לרגל  לפריז  שהגיע  מפורטוגל 

משותפת ששימשה את שני הבתים כנהוג בימים ההם. 
התרחק  גויים,  עם  היו  בפורטוגל  שעסקיו  הזה,  היהודי 
לה(:  קו,  )תהלים  שנאמר  וכמו  ומצוות,  תורה  משמירת 

"ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגוִֹים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם". 
עם חלוף הימים הוא למד להבחין באישיותו המרוממת 
בשמחת  לכל:  ומעל  בתורה,  בעמלו  בקדושתו,  שכנו,  של 
החיים שיש לו. את אותן ָהְרָגׁשוֹת חשה אשתו כלפי אשתו 
שהם  העובדה  לנוכח  התעצמה  פליאתם  יחיאל.  רבי  של 
הבחינו בסגנון החיים הפשוט והצנוע בו חיו, במאכלם הדל, 
ואף על פי כן צהלתם בפניהם, תמיד, והם מגדלים בנים ובני 

בנים בשמחה ובטוב לבב.
באחד הימים הוא לא יכל יותר להתאפק. סר לביתו של 
רבי יחיאל ושאל: "יאמר לי מר! לשמחה מה זו עושה? הנה 
אני עשיר גדול, בעל נכסים, ואף על פי כן הנני חי בדאגה 
מתמדת. בכל יום אני דואג דאגת המחר, האם אצליח למכור 
את הסחורה שקניתי וכדומה. אין לי שמחת חיים. ְוִאּלּו אתה 
חי בפשטות, אוכל לחם פשוט, פרנסתך אינה מסודרת, ואף 
על פי כן הצהלה תמיד על פניך, ְוִנְדֶמה כמי שיש לו אוצרות 

תבל. האם תוכל לגלות לי מהו סוד השמחה שלכם?"   
נענה רבי יחיאל והשיב לו במשל:

עובד  אפיים. האחד  בזיעת  עובדים בשדה  בני אדם  שני 
ואלו השני עובד בשדה שלו,  לפרנסתו בשדה של אחרים, 
שעתידים  הפירות  ועל  השדה  על  הבית  בעל  בעצמו  הוא 

לצאת ממנה. איזה מהם שמח יותר? פשיטא שהשני, שעובד 
בשדה שלו!

מעצם  שמחה  כל  לו  אין  אחרים  בשדות  שעובד  זה 
העבודה. הוא מרגיש שהוא עבד של אחרים, שאין לו ִמֶּׁשל 
לו  נותן  זולת הפרוטות המעטות שבעל הבית  כלום,  עצמו 
בשכרו. לא כן מי שהוא בעצמו בעל הבית, הרי הוא מרגיש 
משום  משתלמת  טרחה  שכל  יודע  הוא  בעמלו.  שמחה 

שהפירות שלו יצאו משובחים יותר.   
וזהו יסוד ההבדל בין שנינו: אתה עובד ב"שדה שאינה 

שלך", לכן אין לך שמחה, ְוִאּלּו אני עובד ב"שדה שלי" ולכן 
ְּבבֹא  לנצח.  הזה  בעולם  נשאר  לא  אחד  אף  שמחה.  לי  יש 
היום כולם יוצאים מפה. נמצא, אפוא, שכל מה שאתה טורח 
ומתייגע להרבות את העולם הזה שלך – הרי זה טרחה על 

שדה שאינה שלך. 
כשיגיע היום לא יוכל אף אחד לומר: 'חכו רגע! אני מוכן 
לשלם כסף...' יאמרו לו: 'גם תשלם כסף וגם ניקח אותך...' 
טבין  לו  ישלם  ביותר,  המומחה  הפרופסור  את  ייקח  הוא 
ותקילין על הניתוח הפרטי, והניתוח לא כל כך יצליח... בר 

מינן, החולה מת. לקה בכפליים.
אני עובד על העולם הבא שלי. כשאני לומד תורה, ומקיים 
לאף  שייכת  על ה"שדה שלי", שאיננה  עמל  הריני  מצוות, 
זולתי, והיא תישאר שלי לעד ולנצח נצחים. כל  אחד אחר 
עמל בתורה וכל יגיעה בקיום מצוות, מגדילים את הפירות 

שלי בעולם שכולו טוב, בעולם שכולו ארוך.  
רבי  סיים  בחיים",  שמחה  להרגיש  אתה  גם  רוצה  "אם 
יחיאל את דבריו, "תתחיל לעבוד על המקום האמתי ששייך 
לך, ולא על מקום שמחר יוציאו אותך ממנו בעל כרחך, בין 

תרצה בכך ובין לא!"
"ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב" )תהלים יט, ט(. מי שעסוק 
בפקודי ה' – מגיע לידי שמחה אמתית, משום שהוא עסוק 

בטיפוח ה"שדה שלו", ה"רשומה בטאבו" על שמו. 

אדם משקה את מה שזורע

י משנה א( אומרת: "כל  )פרק  המשנה במסכת סנהדרין 
ישראל יש להם חלק לעולם הבא". לכל אחד יש "ֶחְלָקה" 
ולמי  גדולה  יותר  למי  "שדה",  יש  אחד  לכל  הבא.  בעולם 
יותר קטנה, וכל מצוה שהוא מקיים, כל ברכה בכוונה שהוא 
הכתוב  וכמאמר  שלו,  בשדה  אותה  "זורע"  הריהו  מברך, 

)הושע י, יב(: "ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד".
כל  הדבר.  נכון  אמת,  זצ"ל:  צדקה  יהודה  רבי  שואל 
מצווה שאדם מקיים בעולם הזה – הריהו זורע אותה בחלקה 
שלו בעולם הבא. אולם כדי שהזריעה תניב פירות יש צורך 

בהשקיה. מי משקה לו שם את מה שזרע?    
והוא משיב על כך תשובה נפלאה: האדם בעצמו משקה, 
מכאן, מהעולם הזה, את שדהו הנמצאת שם, בעולם הבא, 
לימוד  ידי  על  למים.  התורה שנמשלה  לימוד  ידי  על  וזאת 
היום,  ובבא  שזרע,  מה  את  משקה  אדם  הקדושה  התורה 
אחרי אריכות ימיו ושנותיו, הוא יגיע ל"ֶחְלָקה" שלו, וייהנה 

מפירות ההדר שצמחו בה. 
מה נואלו, אפוא, אותם אלו העסוקים יומם ולילה בטיפוח 
הבלי העולם הזה, בר החלוף, ומזניחים את העולם האמתי, 
עולם הנצח, ואינם מטפלים בו. לא זו בלבד שהעולם הבא 
ֵיָרֶאה מוזנח, ואוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה,  שלהם 
אלא גם העולם הזה, אותו הם מטפחים ללא הפסק, גם הוא 
פחות!  מאושרים  הם  אדרבה,  יותר.  מאושר  בהכרח  לא 
הדאגות אוכלות אותם, טורדות את מנוחתם, וכמאמר הכתוב 

)קהלת ה, יא(: "ְוַהָּׂשָבע ֶלָעִׁשיר ֵאיֶנּנּו ַמִּניַח לוֹ ִליׁשוֹן".       
אלו  אצל  דווקא  למצוא  ניתן  הזה  בעולם  האושר  את 
הממיתים עצמם באוהלה של תורה, חיים בפשטות ובצנעה, 
ושמחים במה שחנן אותם האלוקים. מתקיימים בהם דברי 
השמח  עשיר?  "איזהו  א(:  משנה  ד  )פרק  באבות  התנא 
תֹאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  'ְיִגיַע  ב(:  קכח,  )תהלים  שנאמר  בחלקו, 
ַאְׁשֶריָך ְוטוֹב ָלְך', אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא".
בעולם  וגם  הזה  בעולם  גם  מאושר   - תורה  שלומד  מי 
לנצח  על ה"שדה שלו", שתישאר שלו  הוא עמל  כי  הבא, 

נצחים. 
וכאשר אדם ממעט בחשיבות העמל בענייני העולם הזה, 
יתקיים  ש"תלמודו  זוכה  בתורה,  אמתי  לקניין  זוכה  הוא 
הזה  העולם  הרגלי  כל  על  לוותר  נכון  בידו", משום שהוא 
לכבוד התורה הקדושה, והריהו משים את עצמו כמדבר, בו 

אין חשיבות ְלנוֹחּות ּוְלַתֲענּוגוֹת.    

החידושי  את  כששאלו 
הייחוס אבות  זצ"ל על  הרי"ם 
מקוצק?  האדמו״ר  רבו  של 
 – הוא  אבותיו  לבית  ראש  איש  ענה: 
יתחיל  שממנו  להשתדל  צריך  אחד  כל 

הייחוס.
חפץ  משה  רבי  הגאון  על  מסופר 
מתגאה  שהיה  עירו  מעשירי  שאחד 
לו  אמר  אתו.  להתעמת  החל  בייחוסו 
רבי משה: ההבדל בינינו שאצלי מתחיל 
הייחוס ואצלך מסתיים הייחוס. וזה נרמז 
בפסוק: "איש ראש לבית אבותיו הוא", 
הייחוס  להתחיל  צריך  אחד  כל  שאצל 
לבית אבותיו ולא שיפסק בו. וכך פירשו 
ילך  "הלך  )קכ"ו(  את הכתוב בתהילים 
משך  ש"נושא  זה  בוכה?  מי   – ובכה" 
הזרע" שהוא רק המשך הייחוס ומעצמו 
אין לו כלום, אבל "בוא יבוא ברינה" – 
מי יבוא ברינה? "נושא אלומותיו" ־ זה 

שנושא יבול עצמו משלו.
הגדול  המגיד  כשהיה  מסופר, 
רך בשנים, פרצה  ילד  זי"ע  ממעזריטש 
זמן  באותו  מגוריו.  בעיר  דליקה  פעם 
ולכן  עץ,  עשויים  הבתים  רוב  היו 
של  רבים  בתים  במהירות  האש  כילתה 
יהודים וגם את ביתם. אמו חרפה נפשה 
הבוער  הבית  מן  הילדים  את  והוציאה 
ממקום  מה  במרחק  ניצבה  מכן  ולאר 

השריפה ופרצה בבכי מר.
אז  שהיה  הקטן  בער  דוב  לה  אמר 
כבן עשר: כלום ראויים הם בית של עץ 
ורהיטים העשויים עץ, שתשפכי עליהם 
של  ראשו  האם  ליטפה  שליש?  דמעות 
בנה הקטן והשיבה: בני יקירי, בשעה זו 
ולא  באש,  העולה  הבית  על  בוכה  איני 
על  אלא  עמו,  הנשרפים  הרהיטים  על 
שנותרה  שלנו,  היקרה  היוחסין  מגילת 
ונשרפת  הולכת  היא  זו  ובשעה  בבית, 

כליל.
ואמר  הבוכייה  אמו  את  הילד  ניחם 
לך  מבטיח  הנני  אמא!  תבכי  אל  לה: 
לך  אכתוב  ה׳  בעזרת  אגדל,  שכאשר 
בי.  שתתחיל  חדשה  יוחסין  מגילת 
ואכן זכה המגיד זי"ע לקיים הבטחה זו 

בצורה הראויה ביותר.
אבינו  לאברהם  אומר  הקב"ה 
האדמה"  משפחות  כל  בך  "ונברכו 
)י"ב, ג'(. פירש רש"י, אדם אומר לבנו 
להבין  יש  ולכאורה  כאברהם.  תהא 
מדוע שיברך אדם את בנו שיהא דווקא 
כאברהם, ולא יברכו שיהא כמשה רבינו 
יאמר  שאם  אלא,  הכהן?  כאהרן  או 
יאמר  רבינו,  כמשה  שיהא  לבנו  אבא 
רבינו  משה  של  אביו  הרי  בלבו,  הילד 
בתרא  חז״ל)בבא  ואמרו  עמרם,  היה 
נחש  של  בעטיו  רק  מת  שעמרם  י"ז(. 
ולא היה בו שום  כי היה מצדיקי הדור 
זו זכה משה רבינו  חטא, ובזכות אבות 
וגם  ביותר.  נשגבות  למדרגות  להגיע 
היה  לו מהיכן ללמוד, שהרי אביו  היה 
מגדולי וצדיקי הדור. אבל אני הרי אבא 
שלי אדם פשוט הוא ואיך תובעים ממני 
אומר  אדם  לכן  רבינו?  כמשה  להיות 
ואביו של אברהם  לבנו תהא כאברהם, 
ואעפ״כ  זרה,  עבודה  שעבד  תרח  היה 
אברהם בן ג׳ שנים הכיר את בוראו, כי 

מאבותיו,  לאדם  ירושה  אינה  התורה 
ואף שהאב היה מנחותי דרגא, בכל זאת 

הבן יכול להיות גדול הדור. 
פעם  ישב  זי"ע  חיים'  ה'דברי 
בשולחנו הטהור, וכל המסובים מנו את 
מאיזו  פשוט  יהודי  היה שם  ייחוסיהם. 
שכמובן  בזיבענבערגען,  נידחת  עיר 
שכל  וכששמע  ייחוס  שום  לו  היה  לא 
ראשון  דור  האחד  ייחוסו,  מונה  אחד 
לצדיק  ראשון  דור  והשני  זה,  לצדיק 
אחר, הרים לפתע קולו ואמר: רבי, אני 
היחסן הכי גדול מכל המסובין כאן, כי 
ונוטל  תפילין  שמניח  ראשון  דור  אני 
לו  ואישר  הרבי,  נהנה  לסעודה.  ידיים 
שאכן צודק הוא, כי זה ייחוס גדול למי 
שנתקרב אל הקדושה כאשר אבותיו לא 

התנהגו כך.
הרה"ק מרוז'ין זי"ע בפרשת במדבר 
תקפ"א  בשנת  השבועות,  חג  שקודם 
שחל בב' סיון, שהוא יום המיוחס, פתח 
יום  נקרא  ואמר: העולם אומרים שלכן 
הזה 'יום המיוחס', מפני שיום הכיפורים 
הקביעות.  סדר  לפי  זה  ביום  כן  גם  חל 
ושאל מה יתרון בזה אם הגדול במעלה 
– יום הכיפורים בן גילו, אם הוא בעצמו 
אינו כלום, הלא מכל מקום העיקר הוא 

העבודה העצמית?
גדול  אחד  למלך  זאת,  והמשיל   
נאה  פלטרין  לו  לבנות  שציווה  ואדיר, 
יפה. וכשגמר הבניין ביקש המלך לצייר 
מיני  בכל  הארמון  של  הכתלים  את 
ומהודרים  ונאים  יפים  וציורים  צבעים 
מאוד. חילק המלך את ארבעת הכתלים 
במלאכת  הבקיאים  אומנים  לארבעה 
הציור כראוי למלך גדול ואדיר כמוהו, 
הכותל  יצייר  אחד  שכל  להם  וציווה 
השייך לו בכל מיני צבע והידור. והנה, 
שהיה  הכתלים  ציירו  אומנים  שלושה 
חכמתם  שהשיגה  כפי  להם,  שייך 
ומומחיותם. לעומתם האומן הרביעי לא 
השלושה  כילו  אשר  עד  מלאכתו  עשה 

אומנים את מלאכתם בשלמות.
כאשר קרב הזמן שהוגבל להם מבית 
המלך, עשה הרביעי את הכותל הרביעי 
עד  ומהודרת מאוד,  נקיה  יפה,  במראה 
שמכוח זה כל מיני הצבעים שהיו בכל 
שלושה הכתלים השתקפו בכותל הזאת, 
בכתלים  שהיו  הציורים  כל  נראים  והיו 
כל  בעיני  לפלא  ויהי  הרביעי,  בכותל 

הרואים.
המלך  שהגביל  הזמן  בהגיע 
לראות  בעצמו  המלך  הלך  להאומנים, 
את האומנים אם עשו מלאכתם כראוי. 
צבע  מאוד  הבהיקו  לארמון,  וכשנכנס  
הכתלים לנוכח עיניו, והתחיל להתבונן 
מיופי  להתרשם  לאחת  אחת  בכתלים 
מלאכת האומנים. כאשר בא אל הכותל 
שכל  וראה  בציורים,  התבונן  הרביעי 
מן השלושה הכתלים מאירים  הציורים 

בה. וייטב הדבר מאוד בעיני המלך.
כך הוא עניין המיוחס, אם הוא מזכך 
בכל  היטב  עצמו  את  ומטהר  ומנקה 
ממילא  אזי  והבהירות,  הזיכוך  אופני 
הכוחות  כל  בו  ומזהירים  מאירים 
הרה"ק  וסיים  הצדיקים.  אבותיו  של 

מרוז'ין: זה נקרא מיוחס באמת. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

איש ראש לבית 
אבותיו הוא







פינת אוכל עגולה נפתחת + 4 כסאות

3990 ש"ח
מערכת ישיבה שנפתחת למיטה

5490 ש"ח
ספת מעצבים

3980 ש"ח

פינת אוכל + 6 כסאות

5990 ש"ח
מיטה זוגית כולל ארגז מצעים + מזרן מתנה

2990 ש"ח
ספה מעוצבת וכורסת לאב סיט

4680 ש"ח

פתח תקווה ז'בוטינסקי 98 03-9216658
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העמוד טעון גניזה
להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ באדיבות 
עוזי קייש

מאונך מאוזן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ב( )בלשון עבר(
3. בדאגה,בעצבות,בצער. "הזרעים ב___ ברנה יקצרו" 

)תהלים קכו ה(
4. שקט! דום! אל תשמע קול! "____ כל בשר" )זכריה ב 

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

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

12. גרר,משך,העתיק דבר ממקום למקום בגרירה. "ו____ 
אתו    עד הנחל" )שמואל ב יז יג( )בלשון רבים( גוף 

שלישי,עבר(
15. רשע,זד. "כי אפס עריץ וכלה ___" )ישעיה כט כ(



 ביוזמת:

המחלקה לאיכות הסביבה

בשיתוף: אגף תשתיות ופיתוח מחלקת תחבורה - 

 המטה לבטיחות בדרכים

אגף החינוך - המחלקה לילדים ולנוער

בתחרות יצירות:
יוצאים ויוצרים

יוצאים
 מהקורונה וצועדים

ברשות הרבים על פי ההנחיות

יוצרים
 יצירה הממחישה

 את המסר באחד מנושאי הלמידה:
נוי העיר / מניעת נזקים / זהירות בדרכים

 לתוכנית השיעורים ולפרטים חייג:

  03-30-60-333

את היצירה בשתי זוויות )2 תמונות(

מצלמים3

 את התמונות באחת משתי האפשריות:
A3060333@GMAIL.COM .1 

2. משלוח לת.ד. 169 בני ברק

שולחים4

 היצירות הנאות יזכו בעשרות פרסים:
אופניים רחפן, מערכת תופים ועוד...

וזוכים5

* להמחשה בלבד

בס״ד

2

1
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דירות 
למכירה

כו’ באייר - כח’ באייר תשע”ט
20/05-22/05/2020  

בני ברק

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מציאה! בשיכון ג' 
דירת גן , 4 חד, מסודרת 
+ חצר של 50 מ"ר עם 
כניסה פרטית )מתאים 

גם לגן ילדים(, 1,990,000 
ש"ח גמיש, ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,750,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

דופלקסים

 בבן פתחיה באזור הרב 
שר, 5 חד' )3+2( בק"ג 
עם מעלית, ובתוספת 

יח"ד בק"ד של 40 מ"ר 
המושכרת ב- 3,500 ש"ח 

מאווררת, נוף פתוח, 
חניה צמודה בטאבו 
2,800,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)44-44(_____________________________________________

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
בבלעדיות, דירה כפולה 
עם 2 כניסות נפרדות, 

+ מעלית. בק"ד, 3 חד', 
כ- 80 מ"ר, מושכרת 

ב- 4,000 ש"ח. בק"ה, 
פנטהאוז במפלס אחד, 
4 חד' )מעל 100 מ"ר( 

+ מרפסת 70 מ"ר, נוף 
מהמם שמשקיף על כל 

העיר, מהסלון יש נוף 
לגינה גדולה ומטופחת, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501)08-08(_____________________________________________

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

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שמושכרים 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

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

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

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

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

 דירה מיוחדת בנתן 
הנביא, ק"ב ואחרונה, 
4 חד' ומעליה עוד 1.5 
+ גג + חניה בטאבו, 

2,600,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

הרואה רמת גן מול יהודה 
הנשיא )קרוב לרחוב 

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

הרב קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ברחוב שטרסר 3.5 
חדרים גדולים, קומה 

שניה, חזית, משופצת, 
1,950,000 ש"ח מיידי!! 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
054-6506501)12-12(_____________________________________________

 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 
1,550,000 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

 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(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

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

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

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

 בנועם אלימלך, ק4', 
דירה ענקית של 4 חד', 
120 מ"ר ומעליה בנוי 
50 מ"ר + גג פתוח, 

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה והגג 

3,790,000 ש"ח גמיש 
בלעדי ש. מאירוביץ הר' 

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

 ברימון, 120 מ"ר נטו, 
קומה ג' )לא אחרונה( 

לא משופצת, לעיסקה 
מהירה 1,800,000 ש"ח, 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

בע''מ 054-6506501
03-5797756)17-17(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 שיכון ג, 6 חד', ק"א, 
חדשה, 140 מ"ר + 

מעלית וחניה  3,000,000 
ש"ח, תיווך ש.מאירוביץ 

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

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

להרחבה של 30 מ"ר  
2,200,000 ש"ח, תיווך 

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

 סוקולוב, בהסכמת 
שכנים מלאה, 4 חד', 

ק"ק, 80 מ"ר, חדשה, 
א.א. לקחת משכנתא, 

1,090,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

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

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

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

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

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

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

054-6506501)18-18(_____________________________________________

 ביונה הנביא, טאבו 
משותף, 3 חד', ק"ד ללא 
מעלית, 1,050,000 ש"ח. 

א"א לקחת משכנתא, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

באר שבע

 בישעיהו, דופלקס, קומה 
ראשונה ואחרונה,120 מ"ר, 
60 מ"ר בקומה, ניתן לחלק 
ליחידות, מדרגות חיצוניות, 

_____________________________________________)19-22(חדשה לגמרי. 050-3063181

 בהבנים, 3 חדרים, 81 
מ"ר, ק"א חזית, משופצת, 

1,600,000 ש"ח.
052-9209852)19-22(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בנחמיה, 4.5 חד' 
ק"א, 120 מ"ר, 3 כ"א, 

אופציה להרחבה, 
2,300,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

עורפית, קומה 2.5 
ואחרונה, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג 
)רעפים( 1,500,000 

ש"ח גמיש, בלעדי, תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

050-5308742
054-6506501
03-5797756)20-20(_____________________________________________

 5 חד', מחולקת 
ומושכרת, בשכונה א', 
מחיר 900,000 ש"ח. 

055-6611636 יעל פנחס 
_____________________________________________)21-21(- הומילי נכסים

 4 חד', ממ"ד, מרפסת, 
מעלית, ליד הקרייה 

החרדית, 960,000 ש"ח. 
055-6611636 יעל פנחס 

_____________________________________________)21-21(- הומילי נכסים

 3 חד', קרקע, 
מחולקת ומושכרת, 

מחיר 635,000 ש"ח. 
055-6611636 יעל פנחס 

_____________________________________________)21-21(- הומילי נכסים

 במתתיהו, ק"א 135 
מ"ר + אופ' ניתנת לחלוקה 

2,350,000 ש"ח תיווך הכוכב 
054-8481688)21-21(_____________________________________________

 לטאבו משותף 50 מ"ר 
900,000 ש"ח ק"ד + מעלית  

80 מ"ר 1,400 ש"ח
ברמת אהרן.

_____________________________________________)21-21(תיווך הכוכב 054-8481688

 באזור שיכון ה ' דירה נכה  
כ70 מטר  חדשה ויפה לכניסה 

מידית 1,550,000 ש"ח.
 B.D.A  21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבניה * באזור העירייה, 
דירות 4 חד' 2,250,000 
ש"ח. 5 חד' 2,700,000 

ש"ח. פנטהאוז 4,500,000 
ש"ח. **בגמר בניה, 3.5 חד' 
1,650,000 ש"ח. 4חד' דירת 

נכה 1,750,000 ש"ח. 6 חד' + 
חצר גדולה 2,700,000 ש"ח. 

 B.D.A  21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 
מחולקת ל-3 דירות, 

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

מושכרות, הכל מפואר 
2,320,000 גמיש!                                                  

'אפיקי נדלן בועז'
050-4156080)21-21(_____________________________________________

 בלעדי-באפשטיין, 
75 מ"ר, מחולקת 

ל-3 יחידות מרוהטות, 
ק"א, 1,520,000 

ש"ח גמיש מתאימה-
להשקעה "סלומון-נכסים 

-והשקעות"
054-4290600)21-21(_____________________________________________

 א.אברבנאל 
"פנטהאוז" ק"ג, 5 

חד' + 2 יחי"ד כ-190 
מ"ר "מ.מהיסוד" + 

א.לחתימות 190בג.בטון 
וכ-60 מ"ר/צד 2,860,000 

"בלעדי-משגב-לדיור" 
052-5222690)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ 
פנטהאוס 180 מ"ר ק"ד + 
מעלית + חניה נוף מרהיב 

מרפסת גדולה ניתן גם 
לקנות קומה ג' מחולק ל 2 

דירות 140 מ"ר א. פנחסי 
03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 4 חד' 3+1 + 

מרפסת פתוחה משופצת 
חדשה ק"ג  + 2 יחידות 

בקומה ב' מושכרות ב 5,800 
_____________________________________________)21-21(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור הרב שך ס. 
אזר דופלקס 5 חד' + יחידה 
מושכרת ק"ג חזית משופצת 
2,400,000 ש"ח  א. פנחסי 

03-5799308)21-21(_____________________________________________

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

מושקעת מרווחת מאוד 
סלון ענק +יחידת הורים 
3 שירותים מעלית סוכה 
מחיר גמיש! 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)21-21(בועז' 050-4156080  

 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 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 במנחם/בן גוריון 
4 חד', ק"ד + מעלית  

)שכנים דתיים(, מסודרת, 
בניין שמור + אופציה 
לבניה על הגג )בטון(, 
עכשיו במחיר קורונה 

2,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)21-21(_____________________________________________

 בדנגור בלעדי! 4חד' 
ק''ק מרווחת 105 מ'ר 

מפוארת + 3 שירותים, 
חצר ענקית מרוצפת 

עם פרגולה סוכה ענקית 
'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)21-21(_____________________________________________

 בקרית הרצוג בלעדי, 
4 חד' מרווחת ק"ב חזית 

+ 3 מרפסות וסוכה  + 
מעלית ב-1,790,000 

גמיש! מיידי! מפתחות 
'אפיקי נדלן בועז

050-4156080)21-21(_____________________________________________

 באיזור העיריה בטאבו 
משותף 4 חד' 92 מ"ר 

משופצת חדשה + סוכה ק"ב 
עורף 1,590,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

 בעוזיאל, 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"ג + מעלית, 1,650,000 

ש"ח. תיווך הכוכב
054-8481688)21-21(_____________________________________________

 בורסת-הדירות, מאגר 
דירות ענק לל''ת! הפרסום 

חינם! המידע 20 ש"ח בלבד! 
072-2158088)21-21(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חד', משופצת כחדשה חזית 

+ ריהוט חדיש + מחסן  
1,990,000 ש"ח

B.D.A  21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3 ח' + 
אפשרות לבניה 30 מטר + 

ליחידה דירה 50 מטר חדשה 
2,500,000 ש"ח.

 B.D.A 21-21(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בזית! 3 חד' + 
מעטפת 65 מ"ר, 

משולמת, למגורים + 
תשואה, 1,700,000 

ש"ח. "אביחי מתווכים" 
03-5701010)21-21(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
בקובלסקי! בניין מעולה!  

3 חד', אופציה מעשית 
להרחבה, רק 1,400,000 
ש"ח. "אביחי מתווכים" 

03-5701010)21-21(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד' כ-58 
מ"ר ק"ג 3 כ"א משופצת 

א-בצד 45 מ"ר וכ 110 
בג.בטון 1.260.000 

"בלעדי-משגב-לדיור" 
052-5222690)21-21(_____________________________________________

 מציאת-השנה!! 
א.בן.פתחיה 3 חד', ק"ב 

כ-90 מ"ר )א.להפוך-
ל4ח'( סוכה א.להרחבה 

1.560.000 "בלעדי-
משגב-לדיור"

052-5222690)21-21(_____________________________________________

 לרציניים!! א.השניים 
3 חד' כ-69 מ"ר קומה-א 

"משופצת-אדריכלית" 
א.לסוכה 1,410,000 
"בלעדי-משגב-לדיור" 

052-5222690)21-21(_____________________________________________

 למבינים!! א.קוק-
השקט 3.5 חד'/ק"ב 

כ-85 מ"ר" מ.מהיסוד" 
מ.סוכה 1,635,000 גמיש 

"בלעדי-משגב-לדיור" 
052-5222690)21-21(_____________________________________________

 א.דב-הוז 3.5 חד'*ק"ב 
כ-90 מ"ר + ח.שכנים 

תוכניות לצד 20 מ"ר +גג 
90 מ"ר מניב 5400 ש"ח 

1,530,000 "בלעדי-
משגב-לדיור"

052-5222690)21-21(_____________________________________________

 באהרון דב השקט, 3 
חד', ק"א, חזית, מסודרת 

ומאובזרת + אופ', 
1,550,000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 ברבי עקיבא בטאבו 
משותף, אזור ירושלים, 
3 חד' 60 מ"ר ק"ג לא 

משופץ. א"א לקחת 
משכנתא 950,000 

ש"ח ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
יחזקאל, 60 מ"ר ק"ד, 
אופציה לבניה על הגג 

+ אופציה למעלית 
עם חתימת שכנים 

1,320,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 בלעדי, 3 חד' בפ"כ, 
בניין אברכים, קומה 2.5, 

רעפים, סלון ענק, משופצת, 
1,350,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)21-21(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור השלושה 3 חד' 
מרווחת + מרפסות ק"ג חזית 
משופצת חלקית 1,750,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)21-21(_____________________________________________

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

1,650,000 ש"ח גמיש  א. 
_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308     

 ברב קוק 3.5 חד' 80 מ"ר 
משופצת כחדשה ק"ב חזית + 
סוכה + חניה 1,800,000 ש"ח  

_____________________________________________)21-21(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד' 73 
מ"ר ק"ג + היתרי בניה על 

הגג 1,550,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)21-21(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים 
אזור העריה  3 חד'+ מרפסות  
100 מ"ר ק"ב חזית מאווררת 

1,850,000 ש"ח.
_____________________________________________)21-21(א. פנחסי 03-5799308

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

כולל רצפה ועמודים + א. בגג 
בטון + חתימות שכנים ניתן 

לעשות יחידות ק"2.5 אחרונה  
1,880,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! במנחם 3 חד' 
גדולה 90 מ"ר ניתן לסגור ל 4 
בקלות ק"ב + חניה משופצת 
חזית א. בצד 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)21-21(א. פנחסי 03-5799308

 א.הצבי ק"א 3חד' 74 
מ"ר 3 כ"א + תוכניות 

ח.שכנים ל-95 מ"ר בצד 
מ.חלקית 1,510,000 
"בלעדי-משגב-לדיור" 

052-5222690)21-21(_____________________________________________

 בלעדי! מציאה! ברבי 
עקיבא דובק בבנין-חדש 

כ-90 מ"ר, 3 חד' + 
מרפסת שמש + סוכה 

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

נכסים-והשקעות"
054-4290600)21-21(_____________________________________________

 בלעדי -מציאה ברבי-
יוסי, 3 חד' כ-70 מ"ר, 

מטופחת, ק"ק )עורפית(, 
מיידי, 1,390,000 

גמיש "סלומון-נכסים 
-והשקעות"

 054-4290600)21-21(_____________________________________________

 מציאה, בשלמה 
בן יוסף, 3 חד' גדולה 
כ-80 מ"ר, מטופחת, 
כניסה מיידית, ק"א 

1,350,000שח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)21-21(_____________________________________________
 בדוד המלך, 2.5 חד'  

קו-1 + זכויות. מיידית  
"מאגדים נדל"ן" -משה דסקל

050-5926021)21-21(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כו’ באייר - כח’ באייר תשע”ט  20/05-22/05/2020

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

עסקים

 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(_____________________________________________

חנויות

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

השקעות4-4.5 חדרים

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(_____________________________________________

קריית אתא

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

נדל”ן 
מסחרי

 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

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

 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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

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

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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 פינת ההשקעות! 
להשקעה/מגורים 

למגזר החרדי. 27 שנות 
מצויינות ואמינות!!

תיווך ליאנה
050-5409240 חיים

050-8554104)21-21(_____________________________________________

 להשכרה! דירה בת 3.5 
חד', ברחוב רימון 26, מחיר 
_____________________________________________)17-24(3,800 ש"ח. 052-2224730

ביקוש
דירות

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

_____________________________________________)18-21(ריהוט. 051-2231130

עמנואל

יחידות דיור

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

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

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

_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

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

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

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

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

מושב גורן
 וילת נופש + בריכה 

פרטית, אפשרות לנופש 
זוגי בצימר המערה

050-5990545)19-26(_____________________________________________

 ביחזקאל, ק"ק מוגבהת, 
דירת 4 חד' + דירת 3 חד', 

לממושכת, לל"ת -050
_____________________________________________)19-22ל(4119420 0508676410

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי

עקיבא באזור חזון איש,
24 מ"ר עם חלון ראווה                               

גדול, רק 8,500 ש"ח,
משופץ!! מיידי, בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501)19-19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
הקדימו הזמנותיכם לל"ג 

_____________________________________________)45-50ש(בעומר ושבועות 052-6990764

 5 חד' גדולה ומרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, רוגע, ליד השטיבלעך. 
_____________________________________________)19-30ש(050-4124556

 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

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

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

4-4.5 חדרים
 ברמות ד' 4 חד' )80 
מ"ר נטו!(, חדש מקבלן 

בבוקשפן, מרפסת )8 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, מחסן! מציאה! 

מציאה! מציאה! תיווך 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

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

בולנשטיין, מרפסת )12 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, ממש במחיר 

מציאה! תיווך הכוכבים:
02-5713375)21-21(_____________________________________________

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

משכן שרגא, ת.ב.ע 28! ק"ב, 
מיידי, 1,890,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

 במנחם בגין, 3 חד', 
65 מ"ר, ק"א, מטבח חדש, 

גנרטור, מזגנים, דוד"ש, 3,500 
_____________________________________________)20-21(ש"ח. 050-4195545

 ברמת אלחנן, יחידת 
דיור 2 חד' חדשה! + סוכה, 
מרוהטת עם מוצרי חשמל, 
3,100 ש"ח. 054-7708223 

_____________________________________________)20-23ש(054-7708250

 מחפשים דירת 5 חד' + 
מרפסת גדולה במחיר סביר, 
באזור התחתון - חרדי, פינוי 

1.8, לל"ת. 03-9329110 
_____________________________________________)20-21ח(050-4148794

 למסירה, חנות 
תשמישי קדושה ומתנות 

+ מוניטין 10 שנים
_____________________________________________)20-23ש(054-9566666

מבנים

 למכירה בניין עצמאי 
בירושלים, בשכ' מאה שערים, 

3 קומות עם זכויות בניה 
נוספותת 050-2441331 

050-9954515)20-23(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

 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

ירושלים

 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

וילות ובתים

 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 
_____________________________________________)21-21(הכוכבים: 02-5713375

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(_____________________________________________

 להשקעה/מגורים, 
בגילה א', 6 חד' מחולקת 
ל- 4 חד' ו-2 חד', מניבה 
כ- 8,000 ש"ח בחודש, 

לאחר שיפוץ כללי, 
2,050,000 ש"ח.

_____________________________________________)19-22(052-8020206 אלכס

 ברוממה המ"ג ק"ק + 
שלד מוכן + 2 חצרות,

145 מ"ר, 2,200,000 ש"ח.
054-5371354)19-22(_____________________________________________

טבריה
וילות ובתים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בקרית שמואל דו 
משפחתי 120 מטר מגרש 
250 מטר 1,250,000 ש"ח 

RE/MAX גמיש
_____________________________________________)21-21(050-244-244-6 עינב

 דו משפחתי 180 מטר+ 
יח דיור 80 מטר מגרש חצי 
דונם+ נוף מהממם לכינרת 
RE/ 1,350,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)MAX 050-244-244-6)21-21 עינב

 בשיכון ג קרוב לחרדים 
דו משפחתי 100 מטר מגרש 

350 מטר 1,050,000 ש"ח
 RE/MAX 050-244-244-6

_____________________________________________)21-21(עינב 

 בקרית שמואל ביניין 
חדש דירת 4 חד' 100 מטר 
+ מרפסת 900,000 ש"ח 

RE/MAX לסגירה
_____________________________________________)21-21(050-244-244-6 עינב

 בנייברג 4 חדרים קומה 
ראשונה 137 מטר + 2 

מרפסות משופצת מהיסוד 
 RE/MAX 1,050,000 ש"ח

_____________________________________________)21-21(050-244-244-6 עינב

 בנייברג דירת 4 חדרים 
120 מטר ק"ג ללא מעלית 
קרוב להכל 630,000 ש"ח 

RE/MAXגמיש
_____________________________________________)21-21(050-244-244-6 עינב

 בקרית שמואל דירת 3 
חדרים 70 מטר + 70 מטר 
צמוד + גינה 730,000 ש"ח 

RE/MAX עינב
050-244-244-6)21-21(_____________________________________________

 ברחוב ביאליק בקרית 
שמואל 3 חדרים 80 מטר 

קומה 2 מסודרת 530,000 
RE/MAX ש"ח עינב

050-244-244-6)21-21(_____________________________________________

 בקרית שמואל ברוריה 3 
חדרים 80 מטר קומה ראשונה 

אופציה להרחבה 650,000 
RE/MAX ש"ח גמיש
_____________________________________________)21-21(050-244-244-6 עינב 

 קרוב למרכז העיר דירת 
3 חדרים 80 מטר קומת קרקע 
2 דורשת שיפוץ 480,000 ש"ח 

RE/MAX
_____________________________________________)21-21(050-244-244-6 עינב

 בקרית שמואל, 3 חד', 
ק"א + אופציה, 620,000 

_____________________________________________)21-21(ש"ח. 054-6437000

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

2,290,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)21-21(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד ק"א, 70 מ"ר, 
ממוזגת, מושכרת ב- 3,000 
ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח. 

_____________________________________________)21-21(050-6610501 סתיו

 במרכז ק"ב, 60 מ"ר, 
מסודרת, מושכרת ב- 3,000 

ש"ח, 1,190,000 ש"ח. 
_____________________________________________)21-21(050-6610501 סתיו

לפרסום
03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן
 בקריית משה, דירת גן, 

5 חד' + 100 מ"ר גינה, מיזוג 
מרכזי. חן מיכאל נדל"ן

054-4313327)21-22(_____________________________________________

+5 חדרים
 5 חד', משופצת, ברב 

אמי, ק"ב, 110 מ"ר, 2 
אמבטיות, סוכה, 6,500 ש"ח, 

_____________________________________________)21-22(מיידי. תיווך 054-6687466

 בקריית הרצוג, אזור 
גניחובסקי, 5 חד', כ- 110 

מ"ר, מרוהטת חלקית, 
"נוף מרהיב", ק"ד + 
מעלית, 5,000 ש"ח, 

מיידי. תיווך 
052-5222690)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ג', רח' יעל,
4.5 חד', ק"ק + חצר, מיידי. 

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)20-20(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באזור 
ביהכ"נ הגדול, 4 חד' 
חדשה, ברמת גימור! 

גדולה ומרווחת, מוארת 
ומאווררת, ק"ב, תיווך 

053-3121640)21-21(_____________________________________________

 בשיכון ג', רח' יעל, 4.5 
חד' קרקע + חצר, מיידית, 

"מאגדים נדל"ן - משה דסקל 
050-5926021)21-21(_____________________________________________

 3 חדרים בבית יוסף, כ 60 
מ"ר חדשה מרוהטת 4,200 

_____________________________________________)21-22(ש"ח 052-7610171

 בלעדי בחברון, 3 חד' 
ענקית + מרפסות, 90 מ"ר, 
ק"ב, משופצת, ריהוט חלקי, 

4,200 ש"ח. א. פנחסי
03-5799308)21-21(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי! 3 
חד' חזית 65 מ''ר ק''ד 

מסורגת קומפלט+מעלית 
במחיר מדהים לסגירה 
מיידית+מפתחות רק 
ב-3,500 ש"ח לחודש 

התשלום לתיווך אפשרי 
גם במס' תשלומים נוחים 

'אפיקי נדלן בועז'
050-4156080)21-21(_____________________________________________

 2 חדרים, בבית יוסף, 
כ-30 מ"ר, חדשה, מרוהטת, 

_____________________________________________)21-22(2,600 ש"ח 052-7610171

 באברבנאל בלעדי! 
2.5 חד' + סוכה בניין 

מעולה להשכרה 
מיידית +מפתחות רק 

ב- 3,200 ש"ח  התשלום 
לתיווך, אפשרי גם 

במס' תשלומים נוחים.                                             
'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)21-21(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 חד' 
מטופחת 70 מ"ר חזית 

ק"ג )ללא( כניסה  מיידית 
3,450 ש"ח )ללא תיווך(

054-4290600)21-21(_____________________________________________

 באדמור-מקוצק 2 חד' 
ק"ק מרוהטת-קומפלט 
מרווחת וממוזגת לזו"ג 
+ גנרטור 2,700 ש"ח 

052-7629173)21-21(_____________________________________________

 מציאה! יפיפייה, מאווררת 
ומתוכננת במיוחד, כחדשה, 

באזור ויז'ניץ, מרוהטת 
קומפלט, 2,550 ש"ח, מיידי. 

050-5677030)21-22(_____________________________________________

 בורסת הדירות מאגר 
דירות ענק, לל"ת!הפרסום 

חינם!המידע 20 ש"ח בלבד! 
072-2158088)21-22(_____________________________________________

 ברח' ריינס, 2 חד' עם 
ריהוט, מפוארת כחדשה, 

מיידית, "מאגדים נדל"ן - משה 
_____________________________________________)21-21(דסקל 050-5926021

 בפרדו, יחידת דיור 2 חד' 
מרווחת וחדשה, מטבח נפרד, 
_____________________________________________)21-22(מזגנים וגנרטור, 052-7171752

 מציאה! יפיפייה כחדשה 
מתוכננת במיוחד ומרוהטת 
קומפלט, לזו"צ בלבד באזור 

ויז'ניץ, 2,100 ש"ח בלבד, מיידי 
050-5677030)21-22(_____________________________________________

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

_____________________________________________)21-22ח(054-8406660

 השקעה בטוחה ביותר! 
נדל"ן עסקי בגרמניה )הכלכלה 

הכי יציבה וחזקה באירופה( 
החל מ- 200,000 ש"ח, 

תשואה חודשית מהחודש 
הראשון של 8% פלוס רווחים 

מהמכירה לאחר 5 שנות 
השבחה, מאות לקוחות 

מרוצים. לפרטים נוספים: 
נפתלי קליין - נדלניסט 

_____________________________________________)21-21(השקעות 054-5951599

 להשכרה חנות בר"ג
28 מ"ר, גבוהה, חזית, 

מרכזית, 4,700 ש"ח.
03-7318042)21-24(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברח' 
רבי טרפון )קרוב לר"ע(, 

19 מ"ר + גלריה, 
מקום מרכזי, 3,000 

ש"ח. בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ', הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 להשכרה מעון, קרוב 
לבני ברק + מוניטין, 

במצב טוב.
050-5304424)21-22(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-20/21ל(050-9960113

 בית חדש, בריכה 
לילדים + גינה, 2 חדרי 
שינה + יחידת הורים 

_____________________________________________)21-24א(053-7173048
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 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

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

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

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

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

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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

קצרין

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

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348
www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

קנית רכבים

סיעוד

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

הסעות

מוצרים 
ושירותים

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,
_____________________________________________)28-28/20(המלצות בשפע, 052-5487975

 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

אבידות

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

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730 ■ השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 
80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,600 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(052-7607705 - אודי

 יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות
052-5778544
_____________________________________________)6-31ש(050-5775066

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 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

 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 

צפת

 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

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

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

ריהוט

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

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

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

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה כחדשה 
פתח מלפנים )בני ברק( 450 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 נברשת )שנדליר( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

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

 נברשת לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נלווים 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

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

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

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

תינוקות

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

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

 אבדו טבעת נישואין 
וטבעת יהלום לפני פורים, 

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

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

_____________________________________________)18-19ח(03-5784641

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

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)08-29ש(מחירים זולים! 052-2523284

קוממיות 
 לשבת וחול, צימר 

מטופח, מאובזר, נקי וממוזג, 
חצר + משחקים

_____________________________________________)19-28ל(052-7113937 08-6601778

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה, 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)19-30ש(055-6755279

שידוכים
 לב. ישיבות וב. סמינר 

בעיקר, לשלוח קו"ח + תמונה 
בווצאפ- 052-4738511.

_____________________________________________)19-22ל(דמי רישום 100 ש"ח.

 ביום ראשון שעבר, בקו 
55 להר נוף, בשעה 14:00, 

נשכחו 2 שקיות עם נעלי 
_____________________________________________)19-20ח(רמות וארמנה. 052-7157357

 בכז' אב האחרון, נעלמה 
בציון הרשב"י במירון, שקית 

עם מצלמה, נגן ואוזניות. 
_____________________________________________)19-20ח(052-7115512

 אבדה חצאית ארוכה 
ישרה בצבע שחור )צבעי 

וופלה( בירושלים.
_____________________________________________)19-20ח(052-7156088

 אבד תיק עם תפילין, 
צבע לבן, בסידור מופיע השם 

"ישראל מאיר שביט", התפילין 
נמצאו בקו 981 אך הקשר עם 

המוצא אבד. 050-5537500 
_____________________________________________)19-20ח(054-8410546

 נשכחה מטריה ברכב 
שלקח אשה מבית שמש 

לתחנה של ב"ב.
_____________________________________________)19-20ח(050-4131502

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מזגן חלון למסירה 

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מזגן נייד למסירה 

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מקרר למסירה

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

 למשפחת אברך, דרושה 
כורסת יחיד במצב טוב בב"ב, 

_____________________________________________)19-20ח(052-7115512

 דרושה בתרומה, שידה 
לתינוק + מגירות, עדיף 
בצבע לבן, במצב מצויין. 

_____________________________________________)19-20ח(050-4160457

 מעוניין במיקרוגל, 
בתרומה/במחיר סמלי, לאברך 

_____________________________________________)19-20ח(בירושלים. 052-7618093

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר", במצב חדש, 

_____________________________________________)19-20ח(בקלנועית יחיד 03-6199806

 ריפוד וניילון לכסאות, 
7 שנות נסיון,

שירות עד בית הלקוח.
_____________________________________________)19-26ל(053-3119787

 אבד טאבלט חדש ביום 
ראשון טז' באייר, בתחנת 

אוטובוס בכהנמן/קוקה קולה 
_____________________________________________)20-23ל(ב"ב 054-6715661

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

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-42/20ש(050-6241690 03-9363752

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

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

מוצרי טבע
 מוצרי שלום בית טבעיים, 

שרף עץ הלבונה, בהשגחת 
בד"צ העדה החרדית, 100% 

חליטה טבעית 050-4147386 
_____________________________________________)20-21ל(055-6743507

 בבני ברק, נטסטיק חדש, 
דור 4, 200 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(054-8457681

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

_____________________________________________)20-21ח(050-8441788

 שואב אבק באריזה, ללא 
שימוש, 300 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(050-8441788

 ונטילטור שולחני, 200 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 050-8441788

 בידורית עוצמתית, ללא 
מיקרופון, 120 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(052-7674367

 כיריים אלקטרה, 4 
להבות, במצב חדש, צבע לבן, 

_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח. 050-5207722

 מחליק שיער ופן, של 
חברת "קנדי", חדש באריזה, 
לא שומש מעולם, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(050-5207722

 למסירה, מקרר אמקור, 
500 ליטר, מהדור הישן, עובד 

_____________________________________________)20-21ח(מעולה. 050-5207722

 למבינים! למכירה 
 ,LUMIX מצלמת פנסוניק
מקצועית, חדשה באריזה + 
נרתיק + מטען, 500 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(054-8464909

 נגן חדש באריזה, עם 
אזניות, חברת ביסיק, בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(90 ש"ח. 03-6168168

 ,PSR-87 אורגן ימאהה 
מעולה למתחילים, מחיר 

מציאה, 350 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(052-7601490

 רדיאטור המילטון, 12 
 ,2,500w ,צלעות, באריזה

מציאה, 150 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(052-7601480

 מנורת הפלא לטיפול 
בכאבים, 400 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 מיקרוגל כמעט חדש, 250 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 053-2853256

 תמונת גובלאן, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 פינת אוכל + 5 כסאות, 
_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח. 050-6245339

 מזנון + ספריה, 400 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 050-6245339

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ, 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח. 050-6245339

 כסאות מעץ בצבע חום, 
עתיקים, 50 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 עמודון ספרים עם 2 
מגירות למטה, צבע חום, 230 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-5737813

 מיטת יחיד, 190 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 שולחן סופרים מקצועי, 
מתכוונן, יעיל לכאבי גב, בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח. 054-8423645

 מדף מעץ סנדוויץ' אדום, 
30x30, צבע דובדבן קוניאק, 

_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 מראה בצורת פסים 
80x80 עם מדף מחובר מעל 
ומדף מתחת, 200 ש"ח הכל.

_____________________________________________)20-21ח(052-7600336 ב"ב

 ספרייה תורנית, צבע עץ, 
 210x232x30, 250 ,כחדשה

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, פ"ת. 054-4459450

 כורסאת ריקליינר, מצויינת, 
350 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)20-21ח(052-7653954

 כסא מנהלים שחור 
כחדש, 250 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)20-21ח(052-7653954

 כסא רבני מפואר, היה 
בשימוש 90 דק', 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בלבד, 054-8544660

 ,160x200 ,מיטה כפולה 
במצב מצויין, 250 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(053-2853256

 נברשת 3 נורות, 
מתכווננת, כולל נורות, 70 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 053-2853256

 ארון + כיור לאמבטיה + 
ברז, כמעט חדש, 350 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(053-2853256

 מזרן יחיד למבוגר, 
אורטופדי, 100 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 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(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 "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 

 "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(_____________________________________________

 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

צפון

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

 דירת נופש בכפר חנניה, 
נוף מדהים, בריכה, ג'קוזי, פ. 

מנגל וטרמפולינה
_____________________________________________)21-24ש(054-6658870 052-7103364

לפרסום
03-6162228

משפחה חמה 
בבני ברק

מקבלים נשים 
מבוגרות )סיעודיות(

נסיון רב 
והמלצות
03-6774319

073-7366818

 תנור אפיה משולב, 
שחור, תוצרת קונסטרוקטה, 

כחדש, 500 ש"ח.
054-5888926)21-24(_____________________________________________

 מכשיר GPS, ניווט מצויין, 
כרטיס מעודכן, כל החלקים, 

_____________________________________________)21-22ח(250 ש"ח. 052-7637751

 רמקול בלוטוס, קטן, עגול, 
חברת JBL, מצב חדש, 80 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 050-8776286

 טלפון בייתי, חברת 
"מוטורולה", חדש באריזה, 
_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח. 050-8776286

 אוזניה בלוטוס, חדשה, 
ברמה, 100 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(050-8776286

 גמבוי G7-XL, חדש!!! 
רק ב- 330 ש"ח. המון מריו + 

_____________________________________________)21-22ח(מצלמה + נגן. 03-6164553

 מקפיא 4 מגירות 
"סימנס", 500 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מסך מחשב דק 19 אינץ', 
במצב מצויין, 199 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(054-4443635

 מקרן מיני לצפייה, מתאים 
בעיקר לילדים, ללא אינטרנט, 

_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח. 050-5966055

 מצלמת סמסונג מצויינת, 
עם אפשרויות עריכה מגוונות, 

_____________________________________________)21-22ח(120 ש"ח. 054-8424272

 מקרר אמקור 350 ליטר, 
300 ש"ח, בב"ב.

_____________________________________________)21-22ח(054-8541752

 גז כיריים סאוטר, במצב 
מצויין, 400 ש"ח. אופניים 

לילדים לגילאי 3-6, כל זוג 150 
ש"ח, במצב חדש

_____________________________________________)21-22ח(054-2819921

 מזגן 2 כ"ס, במצב טוב, 
תדיראן, 500 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מחשב נייח חדש באריזה, 
וינדוס 10 + דיסק קשיח, 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 052-7110779

 אורגן, 500 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 רמקול מוגבר, איכותי, 
קל ונייד, 100 וואט, מתאים 
לאירועים עד 100 איש, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 054-3132330

 כורסת יחיד, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 4 כסאות מטבח מעץ, 
ריפוד בד משובץ, במצב טוב, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח. 054-5705546

 זוג שידות מעץ מלא, 
איכותיות, מרווחות וחזקות, 

צבע חום כהה, 2 מגירות כ"א, 
_____________________________________________)21-22ח(390 ש"ח. 050-6907470

 כורסת יחיד, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 4 כסאות מטבח מעץ, 
ריפוד בד משובץ, במצב טוב, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח. 054-5705546

 שולחן פינת אוכל + 6 
כסאות, מעץ מלא, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 עמודון ספרים עם 2 
מגירות למטה, צבע חום, 230 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. ב"ב, 052-5737813

 מיטת יחיד, 190 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(ב"ב, 052-5737813

 כוורת צבע ג'ינס + כאמל, 
עץ, 9 תאים, 150 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(052-7110779

 עגלת בוגבו קמיליון 3, 
אדום, אמבטיה + טיולון, ניילון 
לגשם וכיסוי נוסף צבע ג'ינס, 

250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)21-24(054-8063853 ב"ב

 עגלת בבה קאר, היפ הופ 
+ תיק תואם, שמורה כחדשה, 

_____________________________________________)21-24(1,900 ש"ח. 054-5857000

 מיטת תינוק של 
"מישכל", צבע עץ, כחדשה, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח. 03-5705098

 עגלת תינוק אמבטיה 
+ טיולון, מדגם פג פיקלו 

3, מחיר מציאה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(052-5708636

 משאבת חלב ידנית 
לשבת, חברת "מדלה", 

כחדשה, 90 ש"ח.
_____________________________________________)21-22ח(052-3466398

 משאבת חלב חשמלית, 
חברת "מדלה", כחדשה, 220 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 052-3466398

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

_____________________________________________)21-22ח(050-6907470

 טיולון ג'וי, איכותי, קל 
_____________________________________________)21-22ח(ונוח. 170 ש:ח. 050-6907470

 תיק איכותי לעגלת תינוק, 
_____________________________________________)21-22ח(40 ש"ח. 050-6907470

 מיטת תינוק + מזרון, 
_____________________________________________)21-22ח(230 ש"ח. ב"ב, 052-5797813



כו’ באייר - כח’ באייר תשע”ט  420/05-22/05/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 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

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

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

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

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

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

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
רוצה 050-6499974

להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

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

 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

 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 )ב"ב( 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח בלבד 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 )ב"ב( 
_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

ירושלים 52 ב”ב )ע"י העיריה(

מכנסי 
ילדים 

4 ב-100 &

שמלות 
מפסח 

החל מ-50 &

054-7212985

מנקים הכל
”אצל בתיה“

הנחה

פתוח רצוף

70%עד

 למעון בגבעת שמואל 
סייעת לתינוקות/פעוטות, 

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

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 

למתאימים/ות. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 

052-6580906)18-22(_____________________________________________

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-22(_____________________________________________

 חרדי )60(, החלים 
מקורונה, נמצא בחל"ת, 

בעבודה, אפשרות עם 
_____________________________________________)19-20ח(קשישים. 052-7671265

 גרפיקאית מנוסה, 
מעוניינת בחצי משרה קבועה. 

_____________________________________________)19-20ח(054-8421756

 אלמן חרדי וחרוץ, פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)19-20ח(לפי שעות. 054-7938941

חשמלאי/ת מוסמך/ת
למרכז הרפואי מעיני הישועה 

 קו"ח יש לשלוח למייל: manpower3@mhmc.co.il או לפקס 03-5771144 

דרישות: רשיון חשמלאי/ת מוסמך/ת בתוקף – חובה
לפחות 3 שנות נסיון בחשמלאות במערך אחזקה מבנה ותפעול הכרות עם מערכות חשמל , מערכות 

אלקטרומכניות, תקשורת, מרכז אנרגיה | נסיון בעולם החשמל המוסדי
תאור התפקיד:  משרה מלאה, טיפול בלוחות חשמל, מערכות בקרה והתראה

 לרשת גנים בפ"ת, 
דרושות סייעות בוקר/
צהרון, גננת צהרון וכן 
לקיטנות יולי אוגוסט, 

מסורות ורציניות, תנאים 
טובים. 050-7877853 

_____________________________________________)20-21ש(ניתן גם בהודעה בוואצאפ

 מיוחד להכנסת ס"ת!!! 3 
שלטי חוצות גדולים איכותיים 

)לא מבד( בגודל 6x1, רק 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 054-3132330

 נעלי בית שחורות מעור, 
אורטופדיות, חדשות באריזה, 

מידה 45, 150 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(058-3299505

 נעלי רדבק שחורות, מידה 
8 )45(, מצב מעולה, 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 058-3299505

 כסא עם ידיות וגלגלים + 
שולחן אוכל + מזוודה + מסך 

מחשב, 80 ש"ח כל פריט. 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 למכירה אופניים, 90 ש"ח. 
מצב מצויין, קורקינט 60 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 תיקים לנשים ונערות, 5 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 050-6245339

 הליכון לקשישים, 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות, 50 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 ילקוט הלו קיטי + רלמר 
תואם, 80 ש"ח, בב"ב.

_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 חוברת "סימנא", סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות, - 

"עירובין" )חדש( ב- 12 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(054-4135002

 "טושע", הלכות שבת א', 
הוצאת הדרת קודש, חדש, 

_____________________________________________)20-21ח(350 ש"ח. 054-4135002

 תורת הבית, חשב"א, 
מהדורת הרב קוק, ג"כ, 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 054-4135002

 אופני הרים, 26 + 24, 
שלדת אלומיניום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(כל זוג. 054-2819921 בערב

 רולר בליידס, 31-33 עם 
אביזרי הגנה, 140 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(054-5385013

 תבנית  עגולה לפיצה 
+גלגלת חברת גולף חדש 50 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-3155415

 מחבת לפנקיק נעמן 85 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-3155415

 2 סירים 2.5 4.5- ליטר 
חדש נעמן 190 ש"ח ידית 

_____________________________________________)20-21ח(נירוסטה  053-3155415

 גביע לקידוש צפוי כסף 
של הרב איפרגן 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 ברכת כדורים! +כדורים 
בגדלים שונים 40 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 שולחן לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)20-21ח(40 ש"ח חשמל 052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)20-21ח(20 ש"ח 052-7126106

 אופנים 150 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(052-7136106 

 משחק פאזל 96 חלקים 
חדש עולם החיות 45

_____________________________________________)20-21ח(052-7126106
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טלפון לבירורים: 03-5771146 
קו"ח לפקס: 03-5771144

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

דרושים/ות 
כח עזר למחלקות השונות

לעבודה מעניינת ומאתגרת באוירה משפחתית
העבודה במשמרות בוקר/ערב/לילה/שישי/שבת/חגים  

מסונף לפקולטה לרפואה - אוניברסיטת תל אביב

מקצוענים עם נשמה.

* אפשרות להסעות

חשמלאי/ת מוסמך/ת

סניטרים

למרכז הרפואי מעיני הישועה 

לצוות של מקצוענים עם נשמה דרושים לעבודה
מאתגרת, מתגמלת ומעניינת:

 קו"ח יש לשלוח למייל: manpower3@mhmc.co.il או לפקס 03-5771144 

 קו"ח יש לשלוח למייל: manpower3@mhmc.co.il  טל' 03-5770550 

דרישות: רשיון חשמלאי/ת מוסמך/ת בתוקף – חובה
לפחות 3 שנות נסיון בחשמלאות במערך אחזקה מבנה ותפעול הכרות עם מערכות חשמל , מערכות 

אלקטרומכניות, תקשורת, מרכז אנרגיה | נסיון בעולם החשמל המוסדי
תאור התפקיד:  משרה מלאה, טיפול בלוחות חשמל, מערכות בקרה והתראה

התפקידים דורשים אחריות אישית, שירותיות, זמינות לעבודה במשמרות ללא שבתות

 *נא לציין עבור משרת סניטרהמודעה מופנית לנשים וגברים כאחד

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
דרושה מטפלת, למשרה 

חלקית/מלאה, 052-7603242 
_____________________________________________)21-22(ציפי

 דרושה מטפלת למעון, 
מיידי, משרה מלאה, שכר 

גבוה, לפרטים: אסתר 
052-8750036)21-22(_____________________________________________

 דרושים אברכים, לקהילה 
בקריית ים, בנשיאות הגר"מ 
פנירי שליט"א, מסלול רבנות 

וקירוב, מלגה גבוהה.
053-3104967)21-24(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה במיידית, סייעת לימי 

שישי 052-8226582
052-8530061)21-24(_____________________________________________

 לסוכנות אתרים 
ודיגיטל בב"ב, דרושים 

אנשי/נשות מכירה 
תותחים, מנוסים, מוקד 

נפרד, בונוסים גבוהים 
_____________________________________________)21-22ש(072-2230781

 עובדת נקיון חרוצה 
לגבעת שמואל, פעמיים עד 
_____________________________________________)21-22(שלוש בשבוע 050-6561610

 לפנימיית קרית צאנז 
לבנות בנתניה, דרושות:

1. מדריכות+לינה, רקע חינוכי.
2. עו"ס קלינית, חצי משרה. 
3. עו"ס לריכוז טיפול  בחצי 

משרה )נסיון בטיפול 
בנערות חובה( תנאים טובים 
למתאימים, חלק מהמשרות 

הן לעבודה מיידית. קו"ח למייל: 
tirzay@maon-hoh.org.il)21-24(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מטפל בקשישים בעל 
_____________________________________________)21-22ח(נסיון רב, 058-7651101

 מומחה לנקיון דירות 
לאחר שיפוץ או לפני כניסה 

_____________________________________________)21-22ח(לדירה. 052-6992033

 בחורה יראת שמים 
ונעימה מעוניינת בלינה אצל 
קשישה תמורת תשלום הוגן

_____________________________________________)21-22ח(054-8473689

 אדם רציני אחראי 
ונאמן, עם המלצות, לטיפול 

_____________________________________________)21-28(בקשישים. 055-5527391

 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

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

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-5708636

 עגלת שכיבה + ספורט, 
שחורה, מצב מצויין, 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-7600336 ב"ב

 מתאמים לסלקל של 
עגלת בוגבו בי 5, 190 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(052-7092755

 עגלת תינוק אמבטיה 
+ טיולון, מדגם פג פיקלו 

3, מחיר מציאה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(052-5708636

 מיטת תינוק במצב 
מעולה + מזרן אורטופדי, 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-5737813

 עגלת אינגלזינה + 
אמבטיה, 150 ש"ח וגם טיולון 

_____________________________________________)20-21ח(90 ש"ח. 052-5737813

 מיטת תינוק + מזרן, 230 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-5737813 ב"ב

כללי

 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

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

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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 כסא תינוק לאוטו כמו 
חדש! מרופד ועם 3 מצבי 

ישיבה מגיל 3 חוד עד גיל 4 
_____________________________________________)21-22ח(ב-250 ש"ח 052-7773526

 מיטת מעבר מעוצבת 
כחדשה צבע שמנת עם 

מעקה בטיחות משני צדדים 
_____________________________________________)21-22ח(ב-250 ש"ח 052-7773526

 למכירה פלאפון יאנג, 
תומך כשר, במחיר 250 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(055-6771360

 נוקיה C2, לא כשר, כולל 
מטען, 150 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(053-3161169

 מטען חדש, 3 יציאות 
USB מהיר, 15 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(053-3161169

 פלאפון LG כשר, במצב 
מצויין, 60 ש"ח.
_____________________________________________)21-22ח(058-3299505

 את חפירה, מעדר ומקוש, 
כל אחד 50 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(055-6772789

 דרבוקה עם תוף, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 03-6164553

 למכירה 2 אקווריומים 
50X50 450 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 אוזניות בלוטוס, חוט 
נשלף FINEBLUE, כמו 

_____________________________________________)21-22ח(חדש, 60 ש"ח. 053-8916519

 אופני הרים במצב טוב, 
זקוקות לתיקון קטן, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 054-2819921

 אופני ילדים, מידה 16", 
_____________________________________________)21-22ח(130 ש"ח. 054-2819921

 רחפן ללא מצלמה, 50 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 077-6182023

 לשמחות, שמלת מקסי, 
דבימוד, סגול נצנץ, מידה 42, 
450 ש"ח במקום 850 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(054-8406660

 חוברות מרווה לצמא, 
שנים ע"ד-ע"ט, 95 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(לשנה. 054-8406660

 2 כיסויים לחדר שינה, 
יפיפיים, אפור-אפרסק, חדש, 

_____________________________________________)21-22ח(290 ש"ח. 054-8406660

 ,36V סוללה לאופניים 
_____________________________________________)21-22ח(ב-100 ש"ח. 053-4192396

 נעלי עבודה חדשות, מידה 
41, עם מגן ברזל, 140 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(053-3161169

 סט ביטים עם מברג, 
מתאים למשקפיים, 20 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(053-3161169

 מכנס שבת מחנות 
"בנים", מידה 14, חצי מחיר 

_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח. 052-7110779

 2 תחפושות בובות 
חרסינה ורודות + כובעים, 50 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח כ"א. 052-7710779

 חינם! שטיח אמבטיה נגד 
החלקה, 55X55, מצב מצויין, 

_____________________________________________)21-22ח(ב"ב 054-9574001

 אופניים איכותיים, גדולים, 
כמו חדשים, 300 ש"ח. ב"ב, 

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 תוכון מאולף, שלא נושך 
+ כלוב + תערובת, 220 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(050-4157763

 ופני הרים 24  ו26 אינץ 
שמונים שקל לאחד, אופני 

ילדים 18 אינץ 20 שקל הצמיג 
_____________________________________________)21-22ח(קרוע. 054-3177932

 אופני ילדים תקינות 50 
ש"ח, מעצורי דיסק 15 ש"ח 

למעצור קידמי ואחורי
_____________________________________________)21-22ח(054-3177932

 כסא תינוק או קסדה 10 
שקל, גלגל קידמי 24 אינץ 10 

_____________________________________________)21-22ח(שקל. 054-3177932

 אופני הרים 26 אינץ 
שיכוך מלא 150 שקל, אופני 

הרים רגילות 80 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(054-3177932

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם, 10 

ש"ח ליחידה, בב"ב
_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 בבני ברק, בובת קופלה, 
חדשה לגמרי, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(054-8457681

 טיולון נשכב, ד"ר בייבי, 
ידית מתהפכת ותיק, מצב 

מצויין, 300 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(052-7674267

 סוכריות מלטונין - מקסי 
הלס 1 מ"ג, 200 יחידות, 130 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-7674267

 נעלי כדורגל,חברת אדידס, 
מידה 45, מצב מעולה, 120 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 058-3299505

 סיר לחץ, חברת 
"לגוסטינה", כחדש, 

בהזדמנות, 150 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(052-7627257

 מחזורים נוסח ספרד, עור, 
חדשים, 3 רגלים, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

 ספרי קריאה שונים, 5 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח כ"א. 050-4131038

 חנעלי ניו בלאנס, ספורט, 
37.5, חדשים, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

 בהזדמנות, אקווריום יפה, 
30x20, עם כל האביזרים, 350 

ש"ח. אחרי 16:00
_____________________________________________)20-21ח(052-7645843

 עליוניות חדשות, מידות 
10 ו- 16, צבע שמנת עם 

נצנץ זהב, נמכרות עקב אי 
התאמה, 25 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)20-21ח(054-8482600 03-6196971

 חולצה חדשה באריזה, 
מידה 5,ב- 35 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(054-8482600 03-6196971

 נעליים חדשות מידה 39 
ב- 30 ש"ח. 054-8482600 

_____________________________________________)20-21ח(03-6196971

 נעליים מידה 38, היו 
בשימוש מועט, 30 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(054-8482600 03-6196971

 תיק חדש בריזה, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(054-8482600 03-6196971
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