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בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

דיונים קדחתניים התקיימו השבוע בבג"צ בעתירות נגד הקמת הממשלה 

ממתינים להכרעת בג"צ

 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 

יקבל ביום חמישי את המנדט מהנשיא. נתניהו וריבלין | צילום: אבי אוחיון, לע"מ

הקורונה: מתקרבים לסוף המשבר

האכיפה 
חוזרת

עולם התורה נפתח תחת הגבלות: גדולי ישראל מינו אנשים מטעמם 
שיהיו אמונים על פתיחת זמן קיץ בהיכלי הישיבות תחת מתווה שאושר 

ע"י משרד הבריאות | עמ' 12

על רקע החזרת המשק 
לשגרה מדורגת, אכיפת 
החניה בבני ברק חוזרת 

| עמ' 6

כל הנוטל עצה מן הזקנים - הרב יצחק דוד קוריץ | עמ' 18

מחולל המהפכה הספרדית בבני ברק

אבי גרינצייג

חזית משולשת
)עמ' 16-17(

רובינשטיין בקריאה לתושבים: 
"חזקו את בעלי העסקים בעיר"

בעקבות משבר הקורונה החריף שפוקד גם את בני ברק, 
נערכה פגישה בין נציגי בעלי העסקים בעיר עם ראש 

העירייה הרב אברהם 
רובינשטיין על מנת 

למצוא דרכים להיחלץ 
מהמשבר | עמ' 4 



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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חדש!
משלוחים עד 

לפתח הבית

אנחנו חוזרים 
ואתם

מרוויחים!
חליפות 

קלאסי / סלים

מכנסיים

חגורות עור פרה 
קופון השבוע!

חולצות
דיוויד פארקר

טיקט זהב

*למביא קופון זה בלבד

& 300

& 30

& 80

& 75





* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
*כפוף למפורט באתר הבנק

אפשר לעשות כמעט הכל בקלות מכל מקום

נכנסים לאתר המותאם או לאפליקציית דיסקונט המותאמת,
מבצעים בקלות מעל 30 פעולות בנקאיות, כולל קבלת מידע,

העברות לצד ג׳, קביעת פגישה באפליקציה ועוד מגוון נושאים רחב

ואם צריך, אפשר להתכתב איתנו דרך האתר או האפליקציה

חסכת זמן!
ביצעת העברה

ב- 2 דקות בלבד
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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

אתגרי הקורונה: מקשיבים לבחורים גם מרחוק

התרגשות בבית שר התורה: 
'תחנון' אחרי תקופה ארוכה

רובינשטיין בקריאה לתושבים: "חזקו את בעלי העסקים בעיר"

הפורץ גנב תרופות 
בשווי אלפי ש"ח ונלכד

תלמידי ישיבות המתקשים להתמודד עם השלכות המשבר יקבלו מענה מקצועי על ידי מטפלים מומחים

מאת: מנחם הירשמן

רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  ראש  ביוזמת 
מרכז  יוצא  חברתיים  לשירותים  והאגף 
הישיבות   בני  לכלל  מענה  הנותן  'הקשיבה', 
בני  בעיר  השנה  ימות  בכל  רוחניים  ולמנהלים 
ברק, במיזם מיוחד לסיוע והקשבה עבור עמלי 

התורה. 
כבר  הישיבות  תלמידי  כאשר  אלו,  בימים 
הישיבה  להיכלי  מחוץ  ממושכת  תקופה 
בביתם, כשכל המסגרות הקהילתיות  ומבודדים 

שבשגרה,  כבימים  פעילות  לא  הרוחניות   –
התברר מפניות רבות של הורים ומחנכים למרכז 
מהשורה  גם  ומהם  רבים  עלייה  בני  ישנם  כי 
הראשונה, אשר השינוי הקיצוני בהרגלי החיים 
ופסיקתם של כל דפוסי החיזוקים עליהם צמחו, 
משפיע עליהם שלא לטובה והם מתמודדים עם 
בפן  להתבטא  שעלולים  משמעותיים  קשיים 
ההתנהגותי, בפן הרוחני, בפן הרגשי ערך עצמי 

ירוד, חרדות ועוד. 
לגבי  רחבה  תמונה  לקבל  היא  המיזם  מטרת 
מצב הבחור כאשר אבחון מקצועי של תפקודו 
יקבע  נוספים,  כלים  מגוון  עם  יחד  הלימודי, 

דרך  ויתווה  הנער,  מתמודד  עמו  הקושי  מהו 
טיפול מתאימה עבורו, זאת באמצעות התוכנית 
הטיפול  את  גם   .360 ולנוער  לילדים  הלאומית 
תוך  'הקשיבה',  במרכז  הבחור  יקבל  המומלץ 
ושינוי  במצבו,  שחלה  להתקדמות  לב  שימת 

הגישה הטיפולית במקרה הצורך.
של  המקצוע  אנשי  יטפלו  המקרים  בכל 
'הקשיבה' בבני הישיבות המתקשים ביד תומכת, 
ישנם  'הקשיבה'  במרכז  הנדרש.  לשינוי  עד 
מקצועיים,  מאבחנים  לצד  רגשיים  מטפלים 
כולם  סוציאליים.  ועובדים  חינוכיים  רכזים 
ניצבים לרשות הפונים, לעזור ולתמוך בכל מצב, 

שיעלו  עד  הנכונים,  האנשים  אל  אותם  לכוון 
הבחורים המתמודדים על דרך המלך.

הישיבות  בחורי  לימין  עומדים  ב'הקשיבה' 
עם  טלפוני  לייעוץ  ייחודיות  שעות  בהוספת 
מיטב אנשי הטיפול של המרכז אשר יעמדו הכן 
צורך  ללא  הוריהם  או  הבחורים  פניות  לקבלת 

בהזדהות או ברישום מוקדם.
עוד  במרכז  נקלטו  אשר  בחורים  כי  יצויין, 
צוות  עם  קשר  ליצור  עליהם  זו,  לתקופה  קודם 
טלפוניות  טיפול  שעות  לתאם  בכדי  המטפלים 
אשר הוקצו למענה מהיר לפונים חדשים בלבד.

מאת: מנחם הירשמן

מחזה לא שגרתי נראה השבוע בביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ברחוב 
רשב"ם, עת אמר בתפילתו 'תחנון' לאחר תקופה ארוכה שתפילה זו לא יצאה מפיו. 
במעונו,  שנערכות  בריתות  באין-ספור  כסנדק  יום  מידי  משמש  הגר"ח  מרן  כידוע, 

ומטבע הדברים אינו אומר 'תחנון'.
אלא שבעקבות סכנת נגיף הקורונה ומפאת גילו המופלג של שר התורה, הוא אינו 
מתכבד בסנדקאות כבשאר ימות השנה, אז נערכים ביום למעלה מחמש בריתות בזה 

אחר זה.
בחודש החולף לא אמר תחנון בשל אי אמירתה בחודש ניסן אולם השבוע, אמר שר 

התורה בהתרגשות את התפילה אותה לא אמר מזה זמן רב.

מאת: עוזי ברק

הרפואי  למוקד  שהתפרץ  חשוד  עצרה  המשטרה 
בשווי  תרופות  וגנב  נזק  גרם  בעיר,  מציון"  "עזר 

אלפי שקלים.
האירוע התרחש ביום רביעי שעבר, עת שהתקבל 
דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על התפרצות 
מהמקום  ברק.  בבני  מציון"  "עזר  הרפואי  למוקד 

נגנב כסף מזומן ותרופות בשווי אלפי שקלים. 
כוחות משטרה  למקום  הגיעו  הדיווח,  קבלת  עם 
עד  מאומצות  סריקות  וביצעו  בחקירה  פתחו  אשר 

לאיתור החשוד, תושב העיר בן 26, ומעצרו. 
בת"א  השלום  משפט  בבית  לדיון  הובא  החשוד 

ומעצרו הוארך.

מאת: מנחם הירשמן 

ראש עיריית בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין 
וצוות תחום העצמת עסקים בעיר, נפגשו השבוע 
אפשרויות  לבדוק  במטרה  עסקים  בעלי  עם 
להמשך קידום וסיוע לבעלי העסקים לעבור את 

משבר הקורונה.
בפגישה נכחו מנכ"ל העירייה, שמואל ליטוב, 
ורכזי תחום העצמה  גזבר העירייה, אריק אדלר 
עסקית בעיר, ישראל הינמן ונתי ברכר לצד נציגי 

בעלי עסקים מהעיר. 
הפעילות  את  העסקים  נציגי  שיבחו  בפגישה 
העירונית למען העסקים בעיר וציינו לשבח את 
לסייע  העירייה  הנהלת  של  והנכונות  ההקשבה 
השילוח  מבצע  כדוגמת  בעיר,  העסקים  לבעלי 
אלפי  כאשר  ואחריו,  הפסח  ערב  בתקופת 
תושבים ומאות בעלי עסקים נעזרו משגת קנייה 

בטוחה.
את  להעביר  העיר  ראש  הורה  הדיון  בתום 

היתכנות  לבחינת  בפגישה  שעלו  הנושאים  כלל 
הרלוונטיים  הגורמים  עם  ומקצועית  משפטית 
על מנת לסייע ככל הניתן לכלל העסקים בעיר. 
בנוסף ציין ראש העיר, את סגנו - עו"ד גדליהו 
בן שמעון  הפועל בכל כוחו באופן מתמיד למען 

העסקים בעיר, לצד הצוות המקצועי. 
ראש העיר ציין כי במקביל לפעילות העירונית 

גם  ייבחנו  מרחוק,  הרכישה  למערך  כה  עד 
יוזמות ואפיקים נוספים להגברת רכישת תושבים 
מהעיר ומחוצה לה מבתי העסק שבתחומי העיר, 
ייבחנו הקלות בנושאי הוצאת סחורה תוך שימת 
השייכת  הרבים  ברשות  לפגוע  שלא  ברורה  לב 

לתושבים ולהולכי הרגל.
בסיום הפגישה, אמר רובינשטיין למשתתפים 

כי "כראש הרשות הראשון שהזדרז להכריז על 
מתן פטור מיידי מתשלום ארנונה לבעלי העסקים 
בזיכוי  עיכוב  כל  ללא  חודשים  שלושה  למשך 
אוטומטי ומהיר, אני שמח על פגישה חשובה זו. 

כשאנו נבחן כל בקשה להקלה במסגרת החוק. 
בו  יום  "אין  כי  הנוכחים  בפני  הצהיר  רה"ע 
שולחני,  על  עולה  אינו  בעיר  העסקים  העצמת 
היא  ושלי  העיר  הנהלת  של  המרכזית  המטרה 
בעיר  העסקים  לבעלי  מתמיד  באופן  לסייע 
קורא  אני  הקורונה.  משבר  את  יחד  ולצלוח 
לתושבי העיר: צאו והתפרנסו זה מזה. חזקו נא 
לעשות  נמשיך  כשאנו  בעיר,  העסקים  בעלי  את 

הכל למענם דווקא בתקופה זו, עוד יותר".
עסקים  בעלי  של  רבות  פניות  לאחר  כזכור, 
ופגע  עליהם  פסח  הקרונה  משבר  אשר  בעיר 
שירכז  עסקים'  בעלי  'איגוד  הוקם  קשות  בהם 
לגורמים  אותם  ויציג  השונות  הבעיות  את 

הרלוונטיים עם המלצות לפעולה.
המטרה של האיגוד היא שבעלי עסקים יחזרו 

כמה שיותר מהר למסלול. האינטרס של העירייה 
למסלולם  ישובו  שהחיים  זהה,  הינו  והמדינה 
לשתף  מצפים  הם  כי  הודיעו  האיגוד  וראשי 

פעולה עם כלל הגורמים.
באיגוד חברים מספר בעלי עסקים מתחומים 
)קוריץ  קוריץ  מנדי  בהם  ומגוונים,  שונים 
מערכות(, עזרא ויצמן )רשת חניות ביגוד ועוד(, 
רפאלי  משה  בנדל"ן(,  )יזמות  פרידמן  מנחם 
)קינדר טויס(, חנה בן סימון )בגדי נשים(, חיים 
איציק  הימיש(,  הסלולר  חניות  )רשת  הרטמן 
)מכבסת  איזנברג  נחמן  ספרים(,  )אלתר  אלתר 

רובין( ועוד.



מן העתונות

בצל הקורונה כשמטה לחמם של רבים ובפרט בני התורה 
'אשפר' - אשר בהשגחת  נשבר, הורה מרן הגר"ש לראשי 
על  יכולתם  ככל  לעשות   – נשיאותו  תחת  ציון  נווה  בד"ץ 
מנת להוזיל את המחירים • באשפר נשמעו להוראה והוזילו 
משמועתית את המחירים • מרן הגר"ש כהן הוסיף: מוצרי 

אשפר בכשרות בד"צ נוה ציון - "הם בתכלית ההידור"

חנוך צוקרמן | ה' אייר תש"פ

קרטון עוף

קבלנו הוראת מרן!

קרטון ירכיים/
שוקיים

בשר טחון

כבד עוף
מארז כ-3 ק"ג

קרטון 
פילה מושט

קפוא
קפוא

טחינה
במקום

קפוא

קפוא, כ-10 ק"ג, גודל 5-7
כל דג בוואקום 1790

2490
2390

119

1390

2390 לק"ג

לק"ג

3 ק"ג ב-

לק"ג

לק"ג

אשפרישיר

טל: 03-6718300
משלוחים בבני ברק ואלעד

סניפי אשפר - ב"ב: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיון רכסים טל: 04-8436969

שלוחה 3 
מהשעה 10:00 

בראשות מרן ראש הישיבהעד 18:00
הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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לשבועיים בלבד! מיום רביעי י"ב אייר עד יום שישי כ"ח אייר )22.5 - 6.5(

המעוניינים להקים מוקדי מכירות נא לפנות בטל: 050-4141013 

למען בני התורה

כהן  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן 
לראשי אשפר: תוזילו את מחירי

הבשר והעוף



י"ב אייר תש"פ 666/5/20 בני ברק

מכבי הציבה במרכז בני ברק עמדות 
חדשניות וסטריליות לבדיקת קורונה

העירייה מאפשרת הוצאת סחורה לרחובה של עיר

שימו לב: אכיפת החניה בעיר חוזרת

מאת: מנחם הירשמן

מכבי שירותי בריאות השיקה עמדות חדשניות, 
קורונה  דגימות  ללקיחת  מסוגן,  ראשוניות 
ברחוב רבי עקיבא 86 שמרכז בני ברק. העמדה, 
פרי פיתוחה של מכבי, מאפשרת תהליך סטרילי 
של נטילת דגימה מרגע זיהוי הנבדק ועד העברת 
במהלך  מכבי.  של  המרכזית  למעבדה  הדגימה 
לחלוטין  מבודד  בתא  שוהה  הדוגם  הבדיקה, 
הסביבה  מן  ובהפרדה  הנבדק  עם  מגע  ללא 
מיגון  ציוד  בלבישת  צורך  אין  כך  החיצונית. 
מתבצע  הדגימה  לקיחת  בסיום  הדוגם.  ידי  על 
מידי  באופן  לעמדה  המחובר  הציוד  של  חיטוי 
ובטוח  מהיר  מעבר  מתאפשר  ובכך  ואוטומטי 

לביצוע בדיקה של הנבדק הבא. 
בהפניית  מכבי  חברי  מתקבלים  בעמדות 
עד  מהבוקר  היום,  שעות  אורך  לכל  רופא, 
הבדיקות  תוצאות  המאוחרות.  הצהריים  שעות 

מתקבלות תוך יממה ועד שתי יממות.  
המרכז  מחוז  ראש  יזמה  העמדה  פיתוח  את 
דבורה חסיד ותכנן המהנדס איתמר פדה, מנהל 
הנכסים והלוגיסטיקה במחוז המרכז של מכבי, 
המנהל  קון  דניאל  ד«ר  של  מקצועי  ליווי  תוך 
מהיר  בתהליך  במכבי.  יפו  מרחב  של  הרפואי 
במפעל  העמדה  פותחה  בלבד,  כשבוע  שארך 
»אי אם שגב תעשיות« בשיתוף עם התאחדות 
עניין  הביע  אף  הביטחון  משרד  התעשיינים. 

בבחינת האפשרות לייצר עמדות מסוג זה בקנה 
התכנון  צוות  עם  במגעים  ונמצא  רחב  מידה 
עניין  מעוררת  העמדה  בנוסף,  העמדה.  של 
בינלאומי נרחב, כשלא מעט כלי תקשורת זרים 
ומפורסמים הגיעו לתעד את פעולתה. בעקבות 
הפרסום פנו למכבי יזמים מרחבי העולם וביקשו 
היתר להשתמש בתוכניות לייצור עמדות דומות, 
מלוס אנג‹לס, איטליה, ארגנטינה, פנמה, ברזיל 

ועוד.
מוכיח  החדש  סער: »המתקן  רן  מכבי,  מנכ«ל 
שהפיתוח  נשמח  ואנו  ויעיל  כבטוח  עצמו  את 
מאבק  זהו  בנגיף.  העולמי  למאבק  יתרום  הזה 

של כל העולם במשותף. 
דבורה חסיד:  הגב‹  ראש מחוז המרכז במכבי, 
לצורך  ויעיל  מהיר  מענה  נותנות  »העמדות 
בהיקף  קורונה  בדיקות  לבצע  לפנינו  שניצב 
ביותר.  ובטוחה  זריזה  יעילה,  בצורה  רחב, 
בנגיף.  במלחמה  שיסייע  דרך  פורץ  פיתוח  זהו 
אחריות  לקח  מכבי,  של  המרכז  מחוז  בנוסף, 
בבני  מכבי  חברי  של  הבדיקות  כלל  לביצוע 
נערכות  הבדיקות  הקורונה.  נגיף  לאיתור  ברק, 
או  החדשניות  הבדיקה  בעמדות  לעיל  כמפורט 

בביתם של החברים בהתאם למצבם הרפואי
הרב ברוך שטרן, מנהל מרחב בני ברק: "מכבי 
וחדשני  מהיר  יעיל,  בדיקות  מערך  מפעילה 
ומתאמי קשרי  צוות המרחב  לתועלת החברים. 
הקהילה, ערוכים למתן שירות מסור לכל אחד 

מחברי מכבי בכל עת ובכל שעה".

מאת: עוזי ברק

רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  ראש  בהנחיית 
בעיר  בעסקים  העירונית  מהתמיכה  כחלק 
מנהלי  עם  אמש  שהתקיים  לדיון  ובהמשך 
ראש  הורה  עסקים,  לקידום  העירונית  היחידה 
העיר להקל על בעלי עסק בהוצאת סחורה עד 

לערב חג השבועות.
בגין  העירייה מאכיפה  ימנעו פקחי  אלו  בימים 
הוצאת סחורה עד ל-60 ס"מ מפתח בית העסק, 
ובתנאי שרוחב המדרכה הפנויה שנותרה למעבר 
 2 לפחות  על  עומד  הסחורה(  הוצאת  )לאחר 

מטר, על מנת שלא לפגוע בהולכי הרגל.

בנוסף, הורה ראש העיר כי האכיפה מול בעלי 
עסקים בעת הזו, תתבצע באופן מקל בכל מקרה 
שאינו כולל הפרעה קריטית לסדר הציבורי, תוך 
מאמץ למתן התראה כתובה חצי שעה לפני מתן 

הדו"ח. 
יצוין כי במקרים חריגים של הפרות חוזרות תוך 
קנסות  למתן  האפשרות  תישקל  ההקלה,  ניצול 

מידיים לאחר התראה כוללת.
אברהם  הרב  העיר,  ראש  לדברי 
עומד  העסקים  לבעלי  רובינשטיין, "הסיוע 
ראיית  מתוך  כיום  העירונית  העשייה  בליבת 
התקופה,  אתגר  עם  המורכבת  ההתמודדות 
מנת  על  הכל  ועושים  פועלים  כרשות  כשאנו 

לחזק ולהעצים את העסקים בעיר".

מאת: עוזי ברק

להנחיות  בהתאם  כי  הודיעה  ברק  בני  עיריית 
פתיחתם  את  המאפשרות  הבריאות  משרד 
בהתאם  ציבורית  תחבורה  וקווי  עסק  בתי  של 
על  לשמור  הרשות  חובת  שבה  למגבלות, 
הדרך,  ומשתמשי  הרגל  הולכי  של  בטחונם 

נתיבי התנועה והתחבורה הציבורית.

תשוב  כי  בעירייה,  בישרו  לכך,  בהתאם 
כחוק  שלא  חנייה  על  האכיפה  הדרגתי  באופן 
אגרת  גביית  ותחודש  לכך  אסורים  ובמקומות 

חנייה באזורים המסומנים.
 07:00 בשעה  )רביעי(  מהיום  החל  זה,  בשלב 
תנועה,  עבירות  בגין  האכיפה  תחודש  בבוקר, 
בכלל זה חנייה באדום לבן, ניידת אכיפה ועוד, 

וכן באזורי אכיפה מוגברת.

מאות בדיקות כבר בוצעו בעמדות החדשות של מכבי ברחוב רבי עקיבא • העמדה החדשה 
תוכננה כך שהדגימות נלקחות בהפרדה מוחלטת בין הנבדק לדוגם, והיא מחוטאת בין 

בדיקה לבדיקה • בנוסף, מכבי מבצעת בדיקות בבית לחברים חולים ומבודדים • כלי 
תקשורת מכל רחבי העולם סיקרו את העמדה החדשנית

פקחי העירייה הונחו לנהוג בהקלה אל מול בעלי העסקים בעקבות המצוקה החמורה אליה נקלעו 

העמדות החדשות של מכבי לבדיקת קורונה

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה | קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

072-259-2845 לפרטים 
והרשמה:

מסתמא אתה אֹונֹוֶרער...
לא נותן למצב לעצור אותך?

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים
  תואר ראשון .B.A במנהל עסקים בהתמחויות: נדל"ן ושמאות מקרקעין,

   חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום

  תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון 
   אפשרות השלמה ללימודי חינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר

ייעוץ טלפוני לבחירת 
מסלול לימודים מתאים

 מערכת 
למידה מרחוק

 מלגות וסיוע 
בשכר לימוד

מסלולי לימוד 
לגברים ולנשים

 הקמפוס החרדי אונו, מזמין אותך להצטרף 
 לנבחרת הבוגרים המצליחים 

ולנצל את התקופה הנוכחית ללימודי תואר 
אקדמי בתנאים מותאמים למצב.



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



י"ב אייר תש"פ 886/5/20 בני ברק

מאת: יחיאל חן

שייקרא  החדש  הבד"צ  הקמת  של  זו  בשורה 
יוסף עומד  'יחוה דעת' כשם המוסדות שהגר"ד 
בראשם, באה כמים קרים על נפש עייפה, לנוכח 
החוסר הניכר שקיים זה מספר שנים בגוף כשרות 
הנוהג על פי פסקי מרן מאור הדור הגר"ע יוסף 
בנוסף  הרבים.  והידוריו  חומרותיו  על  זצוק"ל, 
רבים  שבד"צים  השונות  ולחומרות  להקפדות 
הגידין,  צומת  בדיקת  כמו  בהם,  נוהגים  אחרים 
ועוד,  כנפיים  חיתוך  דאטמא,  בוקא  הריאות, 
בכל  יונהגו  ושבוודאי  הדין  מעיקר  אינן  שרובן 
עיקר  תהיה  דעת',  'יחוה  שבבד"צ  הרי  תוקף, 
דאורייתא  ענייני  על  הלב  ושימת  ההקפדה 
יר"ש  ו'השוחטים'  הסכינים'  כ'בדיקת  בסיסיים 
מומחים ובקיאים, השחיטה ובדיקת הריאה  על 

פי שיטת מרן 'הבית יוסף'.
יוסף מינה לנהל את מערכת הכשרות,  הגר"ד 
של  תלמידיו  מגדולי  גאונים,  חכמים  תלמידי 
יודעים, אבל בבית המדרש  מרן זצ"ל. לא רבים 
"יחוה דעת" ישנו קיבוץ גדול של גדולי ומופלגי 
בשום  כמעט  שאין  מה  זצ"ל",  מרן  "תלמידי 
עשרות  במשך  לשמש  זכו  אשר  אחר,  מקום 
בהנהגה,  הן  בהוראה,  הן  זצ"ל,  מרן  את  שנים 
זצ"ל  מרן  חלקם  על  ספריו  ועריכת  בכתיבת  הן 
על  מים  "שיצקו  מאוד:  נדיר  בביטוי  התבטא 
בחברותא  ממש  ללמוד  שזכו  מהם  יש  ידיו". 
קשות  מפורסם ששאלות  כן  כמו  זצ"ל.  מרן  עם 
מאוד בכל חלקי השולחן ערוך, היה מעביר מרן 
יוסף  הגר"ד  הלכה.  פסק  שיכתבו  אליהם  זצ"ל 
לקחת  מאשר  יותר  ונכון  טוב  לו  שאין  החליט 

מגאוני  מופלגים  חכמים  תלמידי  קבוצת 
האריות  ומגדולי  דעת"  "יחוה 

זצ"ל"  מרן  "תלמידי  שבין 
קיבלו  אשר  הוותיקים, 

ממנו את מסורת הפסיקה 
מנהגי  ואת  המדויקת, 
כפי  הוותיקים  ספרד  בני 

אלו  שהם  מרבותיו,  שקיבל 
אחת  בעצה  וינווטו  שידונו 

עמו את דרך הבד"צ.
לאחר בדיקות מעמיקות הוחלט להעמיד 

בן  יורם  ר׳  הרה״ג   את  הפיקוח  צוות  בראש 
מרן  של  האישי  השוחט  שהיה  שליט"א,  סעדון 

זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבנו  רשכבה"ג 
בעולם  הגדולים  מהמומחים 
בענייני עופות ובשר, שעסק 
השחיטה,  במלאכת  רבות 
של  הראשי  כרב  המכהן 
משחטת הוד חפר ומפקח 
הראשית,  ברבנות  בכיר 
הרבים  תפקידיו  ומכורח 
את  מכיר  הכשרות,  בעולם 

רזי התחום על בוריים.
טובול  שלמה  ר׳  הרה״ג  מונה  לצידו 
שליט"א, אשר כיהן כחבר בית הדין ורב הכשרות 
ליאון שבצרפת בראשות הגאון הגדול הרב יחיא 

משכן  כולל  בראש  עומד  כיום  שליט"א,  טובול 
תורה, מו״צ "קו ההלכה" בבני ברק ורב משחטת 
עוף הנגב, ואתמחאי בכל ענייני שחיטה וטרפות 
אצל הרב מרדכי גלאי שליט"א רב משחטת שגב 

שלום, שקנה את שמו כבודק סכינים מומחה.
הרב טובול שליט"א יעמוד בראש צוות המונה 

22 רבנים, שוחטים ומפקחים.
הבד"צ,  הנהלת  חברי  הרבנים  דברי  פי  על 
יתירה של רבנים  והקפדה  תהיה משנה חשיבות 
שיהיו  עצמם  השוחטים  איכות  על  ומומחים 
ברמה האיכותית ביותר שניתן, הן במובן הטכני 
ויראי  יראי שמיים  - אברכים  והן במובן הרוחני 
תכופות  סכינים  בדיקות  תהיינה  כן  כמו  חטא. 
קצוב  זמן  פרק  שבכל  כך  ונשנה,  חוזר  באופן 

ייעצר קו השחיטה לצורך כך.
הגר"ד יוסף שליט"א ציין בפני מנהלי וראשי 
שחיטות  ינוהלו  בה  ירושלים'  'עוף  משחטת 
אלה  עניינים  כי  הבד"צ,  מטעם  והעופות  הבקר 
הם יסודות הלכה עיקריים. "מי שמבין ויודע, שני 
הדברים הללו הם הסוגיות המרכזיות והעיקריות 
בשחיטת בקר ועופות והם לעיכובא. לכן הבד"צ 
יניח את עיקר הדגש על נושאים אלו, זאת מלבד 
שנהוגים  כפי  השונים  וההידורים  החומרות  יתר 

בכל גוף כשרות ראוי לשמו".
דעת',  'יחוה  בד"ץ  בהשגחת  העופות  מוצרי 
מהודרת  בכשרות  הקרובים  בשבועות  יסופקו 
ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות, הפרושים 
מקרב  העליה  ובני  התורה  בני  ובריכוזי  בערי 
אלו  בימים  כאשר  הארץ,  ברחבי  המזרח  עדות 
נבחרו ונבררו תלמידי חכמים יראי שמיים לקראת 

שחיטת הבקר שתחל בתקופה הקרובה.

מערכת כשרות חדשה: בד"צ יחווה דעת

נשיא מערכת הכשרות החדשה הגר"ד יוסף עם אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אם כבר תואר...

רון בקבלה לעבודה!
ית

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

w w w . m i v c h a r . o r g . i l
03-5726120 קמפוס ראשי:

רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

ייעוץ והכוונה אישית למקצוע המתאים לכם!

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

תואר ראשון

אח 
אקדמי

גברים

מדעי
המחשב

גברים

תואר ראשון

שירותי אנוש
ורב-תחומי

תואר ראשון

נשיםגברים

מיפוי וגיאו
אינפורמציה

תואר ראשון

גברים

הטכניון

*מלגות קיום
מוגדלות במיוחד 

למסלול זה!

ריפוי
בעיסוק

תואר ראשון

נשים

בחינוך מיוחד 
/ גננות

השלמה לתואר ראשון

נשים

סיעוד
אחיות

נשים

תואר ראשון / שניתואר ראשון / שני

הפרעות
בתקשורת

נשים

תואר ראשון / שני

נשיםגברים

עבודה
סוציאלית

ייעוץ
חינוכי

תואר שני

נשיםנשיםגבריםנשיםגברים

פסיכו-
דרמה

טיפול
באמנות

תואר אקדמי במכללת מבחר החרדית, יאפשר לכם להתפרנס בשפע ובכבוד תואר שניתואר שני
וליהנות מרוגע כלכלי במקצועות שתמיד יהיו רלוונטיים וחיוניים במשק!

המכינה המקוצרת ללימודי אח אקדמי / עבודה סוציאלית
יוצאת לדרך בקרוב אי"ה וחוסכת לכם זמן בדרך לתואר!

זהחיוני!
ללמוד לתואר,

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

זה כן משנה
באיזו מכללה!

להרשמה ובירורים התקשרו:

בחודש מרץ קיבלו תלמידי מסלול 
 6,000$'אח אקדמי' מלגות קיום בשווי עד -



9 בני ברקי"ב אייר תש"פ 6/5/20

מאת: חיים רייך

השבוע  שהוקדש  הכנסת  במליאת  בדיון 
ל'יום הרצל', במלאת 160 שנה להולדתו, ביקש 
אחרים"  "דברים  להזכיר  אבוטבול  משה  ח”כ 

בביוגרפיה של חוזה המדינה.
הח"כ מש"ס אמר בדבריו: "אני רוצה שגם כן 
נדע את הכול, נדע גם דברים אחרים, דברים שגם 

אנחנו  אותנו.  מצערים 
חשוב  שבאמת  כיהודים 
של  היהודית  הדמות  לנו 
תהיה  רק  שלא  המדינה, 
אלא  היהודים  מדינת 
מדינה יהודית לפי תפיסת 

עולמנו.
להתעלם  "אי-אפשר 
מכך  האלה,  מהדברים 
בנו,  ב-1891  שכשנולד 
אחרי  אותו  מל  לא  הוא 
שמאוד  דבר   – לידתו 

שבשנת  הנקודה  גם  כמו  אותנו.  מצער  מאוד 
ההתבוללות  רעיון  על  דיבר  הוא   1893-1894
הרצל  העלה  במכתבו  התנצרות.  באמצעות 
המונית  התנצרות  תנועת  לארגן  הרעיון  את  גם 
יהודי  של  הקולקטיבית  להטבלתם  שתדאג 

אוסטריה.
העם  כן,  אנחנו,  שאנחנו,  להגיד  רוצה  "אני 
הציונים  באמת  אנחנו  החרדי,  העם  התורני, 
במשך  יהודי  כל  של  השאיפה  בלי  האמיתיים. 
אלפיים שנה לחזור לציון, לא היה לו, להרצל, 
אחרות,  ובמילים  שלו.  החזון  את  להנחיל  למי 

היא  היא  נגדה,  יצא  הוא  שבעצם  יהדות  אותה 
שאפשרה לו את החזון הציוני".

ח”כ עודד פורר, שדיבר אחרי ח”כ אבוטבול, 
יהודי  לכל  מציע  "אני  ואמר:  דבריו  את  תקף 
כיהודי שהשפיע  לראות בהרצל,  ישראלי  ולכל 
על העם היהודי השפעה דרמטית, יותר מהרבה 
מניין  לו להשלים  נותנים  היו  לא  כאלה שאולי 
התיבה.  לפני  לבוא  או 
ואני מציע לכל מי שמנסה 
לדרג כל יהודי – אף אחד 
מאתנו,  אחד  אף  מכם, 
לתת  היכולת  את  לו  אין 
ולכל  אחד  לכל  ציונים 
יהודי  יותר  מיהו  יהודי, 
גם  יהודי.  פחות  ומיהו 
חושב,  אני  הזה,  בעניין 
תשאירו לקדוש ברוך הוא 
כל  לדרג  המשימה  את 
אחד. בינתיים אנחנו ניבחן ביכולת שלנו לבנות 
את הארץ הזאת, להילחם עליה ולהגשים בה את 

חזון הנביאים".
ח"כ  של  לדבריו  הגיב  גולן  יאיר  ח"כ  גם 
משה אבוטבול: "הרי אתה מכיר את יחסי החם 
והאוהב לחברה החרדית. אני שמח שהארת את 
עינינו בדבר צדדים אחרים בדמותו של הרצל. 
הייתה  ישראל  תקומת  לומר שלו  יש  זאת,  ועם 
תלויה בציבור החרדי בלבד, כנראה לא הייתה 

מדינה".

ח"כ אבוטבול הזכיר לכנסת: 
מי באמת היה הרצל

מליאת הכנסת התכנסה לזכור את יום הולדתו של חוזה המדינה בו מתפארת הציונות לדורותיה, 
בינימין זאב הרצל • ח"כ משה אבוטבול הזכיר לחברי המליאה כמה היה רחוק הרצל מן היהדות

ח''כ משה אבוטבול )צילום: דוברות הכנסת(

פיצה 
מונטלה

פיצה איטלקית משובחת 

03-6704444 להזמנות: 
24:00 11:30 עד  92 בני ברק | פתוח מ  ז'בוטינסקי 
ניתן גם לאיסוף עצמי מהמקום | יש חניה בשפע | צמוד למסעדת צנעני

3 דיל 
3 מגשי L + תוספות

+ פפסי קולה גדול

כולל משלוח

₪  100 רק  

1 דיל 
2 מגשי L + תוספות

+ פפסי קולה גדול

כולל משלוח

₪  79 רק  

2 דיל 
מגש XL + תוספות

+פסטה פנה/פטוצ'יני

3+ לחם שום

+פפסי קולה גדול

כולל משלוח

₪  89 רק  

פיצה איטלקית 
משובחת 

100% גבינה

מבחר פיצות, מאפים, פסטות וסלטים

בס"ד

כבר לא יוצאים בחוץ...
ואנחנו דואגים לשלוח לכם מבצעים חמים עד הבית

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אם כבר תואר...

רון בקבלה לעבודה!
ית

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

w w w . m i v c h a r . o r g . i l
03-5726120 קמפוס ראשי:

רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

ייעוץ והכוונה אישית למקצוע המתאים לכם!

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

תואר ראשון

אח 
אקדמי

גברים

מדעי
המחשב

גברים

תואר ראשון

שירותי אנוש
ורב-תחומי

תואר ראשון

נשיםגברים

מיפוי וגיאו
אינפורמציה

תואר ראשון

גברים

הטכניון

*מלגות קיום
מוגדלות במיוחד 

למסלול זה!

ריפוי
בעיסוק

תואר ראשון

נשים

בחינוך מיוחד 
/ גננות

השלמה לתואר ראשון

נשים

סיעוד
אחיות

נשים

תואר ראשון / שניתואר ראשון / שני

הפרעות
בתקשורת

נשים

תואר ראשון / שני

נשיםגברים

עבודה
סוציאלית

ייעוץ
חינוכי

תואר שני

נשיםנשיםגבריםנשיםגברים

פסיכו-
דרמה

טיפול
באמנות

תואר אקדמי במכללת מבחר החרדית, יאפשר לכם להתפרנס בשפע ובכבוד תואר שניתואר שני
וליהנות מרוגע כלכלי במקצועות שתמיד יהיו רלוונטיים וחיוניים במשק!

המכינה המקוצרת ללימודי אח אקדמי / עבודה סוציאלית
יוצאת לדרך בקרוב אי"ה וחוסכת לכם זמן בדרך לתואר!

זהחיוני!
ללמוד לתואר,

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

זה כן משנה
באיזו מכללה!

להרשמה ובירורים התקשרו:

בחודש מרץ קיבלו תלמידי מסלול 
 6,000$'אח אקדמי' מלגות קיום בשווי עד -





י"ב אייר תש"פ 10106/5/20 בני ברק

מאת: משה טולידנו
צילומים: משה אשכנזי וארכיון ת"ת "שתילי זיתים"

אבל כבד בעיר בני ברק עם הישמע הבשורה 
הקשה על הסתלקותו לשמי מרומים של הרה"צ 
תלמוד  ומייסד  מקים  זצ"ל  זיאת  יהודה  רבי 
תורה 'שתילי זיתים' וישיבות 'משכנות הרועים' 
חמישי  ביום  עולמו  לבית  שהלך  ו'יסודות' 

האחרון והוא בן 85 בהסתלקותו.
ברע  זצ"ל  הרב  חש  שעבר  שבוע  בתחילת 
ואושפז בבית החולים שיבא בתל השומר. לקראת 
סוף השבוע חלה הידרדרות במצבו כאשר גדולי 
שהקים  מי  עבור  ותפילה  לזעקה  קראו  ישראל 
דור של תורה בארה"ק, אך ביום חמישי האחרון 
למגינת בני משפחתו ואלפי תלמידיו, השיב את 
בניו  נשמתו לבוראו כאשר סביב מיטתו שוהים 

וחתניו הרבנים שליט"א.
השמועה על הסתלקותו התפשטה כאש בשדה 
קוצים לאלפי תלמידיו אשר זכו לינוק ממנו תורה 
זיתים  שתילי  תורה  תלמוד  במוסדותיו  ויראה 
נגיף  והתפשטות  המצב  לנוכח  אך  ברק,  בבני 
הלוויה  למסע  להאזין  תלמידיו  נאלצו  הקורנה 

דרך כלי התקשורת.
בארץ  מוסדות  ראשי  תורה,  גדולי  רבנים 
מהפכה  שחולל  מי  של  לכתו  את  ביכו  ובעולם 
קרוב  מלפני  הספרדי  בציבור  וחסד  תורה  של 

לחמישים שנה.
נכתב:  ש"ס  תנועת  שפרסמה  אבל  בהודעת 
"תנועת ש"ס ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי 
הישיבה  ראש  מרן  הדור  גדול  בראשות  התורה 
חכם שלום כהן שליט"א, יו"ר התנועה הרב אריה 
דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את פטירתו 
של האי גברא רבא, מקים עולה של תורה בבני 
ברק, איש החינוך החזון והמעש, שייסד מוסדות 
וגידל  התורני  הספרדי  הציבור  לבני  מפוארים 
והיראה  התורה  מבועי  על  תלמידים  של  דורות 
בדרך הסלולה. מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס 
בית  וכל  ובוגריו  יחד עם אלפי תלמידיו  אבלים 
ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה והחינוך, 
המעטירה  למשפחתו  כנים  תנחומים  ומשגרים 

ומן השמיים ננוחם אכי"ר".
גם ביהדות התורה ראו ברב זצ"ל כמי שהרים 
ברק  בני  ובעיר  בכלל  בארץ  תורה  של  קרנה 
ספד:  אשר,  יעקב  ח"כ  שכתב  בהודעה  בפרט, 
ההוד  מדמויות  היה  זצ"ל,  זיאת  יהודה  "הרב 

על  הקרין  שבדמותו  ברק  בני  העיר  של  וההדר 
כל סביבתו, איש ירא ה' וישר דרך ממקימי עולם 
התורה והחינוך של בני הישיבות מעדות המזרח. 
זכרון דמותו האצילה המאירה והנבונה ומסירות 
נפשו הם מופת ודוגמה לרבים שצועדים בדרכו".

מסע הלווייתו של הגר"י זיאת נערכה בשעות 
שתילי  מוסדות  מבניין  חמישי  יום  של  הצהרים 
זיתים בבני ברק, שם ספדו לו בניו וחתניו הרבנים 
הגדולה,  האבדה  על  שביכו  בדרכו,  הממשיכים 
המנוחות  הר  לכיוון  הלוויה  מסע  המשיך  משם 

שם נטמן.
זיאת זצ"ל הקים אימפריה  הגאון הרב יהודה 
המובחר  הספרדי  תורה  תלמוד   - תורה  של 
ביותר בבני ברק, 'שתילי זיתים', המונה למעלה 
'משכנות הרועים'  ישיבת  וכן את  ילדים;  מאלף 
לצעירים והישיבה הגדולה יסודות אשר זכו לשם 

ולתהילה בעולם התורה.
הרב  הקים  שנה  לחמישים  קרוב  לפני  עוד 
תורה  התלמוד  שהיה  תורה  התלמוד  את  זצ"ל 
הספרדי הראשון בארה"ק והיה מכתת את רגליו 
ממקום למקום לגייס כספים להחזקת המוסדות 

המפוארים שהקים. 
המנוח זצ"ל נמנה על מקורביו של הגאון רבי 
וביאורים',  ה'חידושים  בעל  זצ"ל  גריינמן  חיים 
אליו היה מקושר מאוד והיה נחשב כאיש אמונו, 
בהסתלקותו של הגר"ח גריינמן לפני  חמש שנים 
עצום  וחש חלל  ולילות  ימים  זצ"ל  בכה המנוח 

בהסתלקותו.
סבח  מימון  הרב  הגאון  זצ"ל,  הרב  של  חתנו 
הגר"ח  כי  מספר  זיתים"  "שתילי  כולל  ראש 
עוד  המנוח  על  פעמים  מספר  התבטא  גריינמן 
עשרה  יש  אם  יודע  "איני  שנה  ארבעים  מלפני 

כמוהו בכל בעולם".
בדברים שנשא הרב מימון סבח במסע ההלוויה 
ציין מהנהגותיו של המנוח, "כל חיו היה צבירה 
של תורה וחסד, לא שבע אף פעם ממה שעשה. 
לבית  כשנכנסתי  ועוד.  עוד  לחטוף  חיפש  תמיד 
אחרי החתונה הוא הקים לי כולל ואמר לי, "אל 
תדאג על הכסף שב תלמד, אני ידאג לך", ראיתי 

את האהבה ואת ההערכה שלו לתורה.
הרבני  המלבוש  את  לובש  היה  לא  בתחילה 
פראק,  אשתו הרבנית ע"ה הפצירה בו שילבש, 
בפעם הראשונה שלבש פראק, ראיתי אותו בבית, 
עם  חמור  לראות  רוצה  'אתה  לי  אומר  הוא  אז 

פראק". ספד הרב סבח לחמיו זצ"ל.
נסתרים  חסד  במעשה  ידוע  היה  זצ"ל  המנוח 

ואלמנות  יתומים  רבות,  משפחות  עבור  שעשה 
שהיה להם כאבא ממש ודאג להם לכל צורכיהם, 
פעם שמע המנוח זצ"ל כי במוסד בית עולות 
אמא  עם  לארץ  שבאו  בנות  שתי  יש  בירושלים 
שלהם, והאבא של המשפחה נשאר בפרס מקום 
שלו  הרכב  את  מעמיס  היה  חודש  מידי  לידתם, 
נוסע אליהם ומביא להם כל מה  והיה  בכל טוב 
בפי  מכונה  היה  שכבר  כדי  עד  צריכים,  שהיו 

רבים כדוד זיאת. 
אחרי  בסתר.  עושה  היה  מעשיו  כל  את 
מכל  אנשים  המשפחה  בני  את  פוקדים  פטירתו 
שלהם  הקשר  את  לספר  שבאים  הקשת  קצוות 
אחד  וחסד.  לתורה  נפשו  ומסירות  זצ"ל  לגאון 
לפרנסתו  העוסק  יהודי  ע"י  סופר  הסיפורים  מן 
לי חנות,  בחנות ביגוד וחליפות בבני ברק, "יש 
והיה לי הסכם עם הרב זצ"ל שכל פעם שולח אלי 
אומרים  והיו  וכדומה  יתומים  מסכנים,  אנשים 
את  להם  נותן  והייתי  אותי,  שלח  זיאת  הרב 
החליפה ברבע מחיר והוא היה כל פעם משלים 
ממש  היה  ידע.  אחד  שאף  בלי  השאר,  את  לי 

כאבא של המסכנים, דואג לכולם במסירות".
שלמות  לכל,  ידועה  הייתה  בחינוך  גישתו 
עבור  נפשו  מסר  בגשמיות,  והן  ברוחניות  הן 
המוסדות שהקים ודאג לצרכיהם של התלמידים 

כבניו ממש.
באחת הפעמים ראה ילד יתום שהגיע לתלמוד 
תורה עם מכנסיים קרועים, שלח מישהו שיבדוק 
מה קורה בבית שם. חשכו עיניו, לא היה כלום 
לא  יום,  באותו  עוד  זאת  ששמע  מיד  בבית. 
דחה את זה למחר, הגיע לבית ומילא את הבית 
לכל  לבוש  אוכל,  כל,  מכל  בכל  הכל  טוב,  בכל 
האלה  היתומים  את  חיתן  בסוף  וגם  הילדים, 

כשהגיעו לפרקם.
שלו  שמיים  היראת  כי  מציינים  משפחתו  בני 
יוצא  ניכרת בכל מקום, כשהיה  וצדקותו הייתה 
מהבית היה שם ידו על המזוזה והיה מתפלל 'יהי 
הזה'.  ביום  רצונך  על  יעבור  שלא  מלפניך  רצון 
הוא חי את הקב"ה בכל רגע". מציינים בני הבית. 
אנשים  עם  וקשריו  שהקים  המוסדות  למרות 
היה  מוסדותיו,  למען  רתם  אותם  ובעולם  בארץ 
בכלל  יודע  היה  ולא  עיתונים,  מחדשות,  מתנזר 

שמות של עיתונים, מעולם לא החזיק עיתון.
מספרים  בקרבו  שבערה  היוקדת  האמונה  על 
מצפה  היה  עת  בכל  כי  משפחתו  ובני  מכריו 
לו  "הייתה  המשיח.  ביאת  על  ומדבר  לגאולה 
היא  אותה,  לבש  לא  שמעולם  מיוחדת  חליפה 

הייתה מונחת בארון ותמיד היה אומר זה חליפה 
ילבש אותה, היה ממש  של משיח, כשיבוא אני 

חש את זה בכל רגע".
תפילותיו  על  מספרים  לקחו  שומעי  תלמידיו 
אותו  לראות  ניתן  היה  תפילה  בכל  המיוחדות, 
כבוד  ועל  ממש,  רבו  לפני  כעבד  ומתחנן  בוכה 
רואה  "כשהיה  מאד.  מקפיד  היה  הכנסת  בית 
לאסוף  תפילה  באמצע  נכנסים  נדבות  מקבצי 
כסף היה שואל אותו, כמה כסף אתה עושה בבית 
כנסת, מאה שקל, קח מאתיים שקל ואל תאסוף, 
רק אל תפריע בתפילה, התפילה זה היה בשבילו 

דבר קדוש.
של  במסדרון  אפילו  ידברו  שלא  מקפיד  היה 
בית הכנסת בחוץ מחשש שתוך כדי שיחה מישהו 
בטעות ייכנס לבית הכנסת וימשיך בדיבורו בתוך 

בית הכנסת. 
גדולי  וכל  המנוח  זכה  מוסדותיו  הקמת  עם 
במיוחד  הגיעו  יוסף  פורת  ישיבת  ראשי  התורה 
שם  המוסדות  בחנוכת  להשתתף  ברק  בני  לעיר 
נשאו דברים מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, מרן 
הגר"מ בן שמעון זצ"ל, מרן הגר"י כדורי, הגר"י 

עדס שליט"א ר"י קול יעקב, ועוד.
יצוין כי בימים האחרונים עולים רבים מגדולי 
האבדה  על  המשפחה  בני  את  לנחם  ישראל 
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  כך  בתוך  הגדולה, 
ניחומים  דברי  נשא  שליט"א  כהן  הגר"ש  מרן 
הגדולה,  האבידה  את  וביכה  הטלפון,  דרך 
התלמוד  את  לפתוח  "כשרצה  סיפר,  בדבריו 
שם  לא  הוא  אבל  לו,  שהתנגדו  רבים  היו  תורה 
על לב. ועשה הכל כדי להגדיל את קרנם של בני 
התורה הספרדים. כמה אלפי תלמידים זכה שיש 
טובה  החזיק  לא  בשקט.  בהצנע,  הכל  עשה  לו. 
הגדולה  הזכות  על  חלקו  ואשרי  אשריו  לעצמו, 

שלו בשמיים".
זכה המנוח והותיר אחריו דור ישרים מבורך: 
הממשיכים  ויראה  תורה  מרביצי  וחתנים  בנים 
את מפעל חייו הגדול שהקים בעשר אצבעותיו. 
ישעיהו  אברהם  והרב  זיאת  שמעון  הרב  בניו: 
זיאת. חתניו הרב מימון סבח ראש כולל שתילי 
זיתים, הרב חנניה קדוש ר"מ ישיבת אוהל יוסף, 
הרב  הרועים,  משכנות  ר"י  אללוף  יהושע  הרב 
נתן תעסה והרב אפרים עמרם מחשובי האברכים 
בעיר בני ברק. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.  
)סייע בהכנת הכתבה הרב יהודה חזן מקורבם של גדו"י(

מחולל המהפכה 
הספרדית בבני ברק

הלך לעולמו מקים ומייסד מוסדות תורה לבני התורה הספרדים הגאון רבי יהודה זיאת זצ"ל • תלמידיו 
נפרדים מדמות המופת שחולל את המהפכה הספרדית לפני קרוב ליובל שנים

מסע ההלוויה

הרה"ג יהודה זיאת נושא דברים בתלמוד תורה

 מרן הגרב"צ אבא שאול, הגר"מ בן שמעון והגר"י עדס 
והגר"ש בן שמעון בחנוכת המוסדות

הגר"מ בן שמעון בוחן את התלמידים

הגר"י כדורי בבקור בתלמוד תורה

 מרן הגראי"ל שטיינמן בביקור במוסדות

היכל ביהמ"ד
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מאת: יוסי לוז

ד"ר דוד ששה מנהל תחום מחלות זיהומיות ב'מאוחדת' שופך 
אור על דרכי ההתנהלות הרצויה לקראת התקופה הקרובה, שבה 

המשק חוזר לתפקוד כמעט מלא לשגרה בצל הקורונה:
חשיבות יישום הוראות משרד הבריאות

"ראשית, בכל שלב צריך להיצמד להוראות של משרד הבריאות, 
גם לגבי יציאה למקומות עבודה, גם לגבי יציאת הילדים למוסדות 
החינוך וגם לגבי שהייה במקומות ציבוריים. הנהלים מתעדכנים 
־כל כמה ימים וחשוב לעקוב ולהיצמד אליהם. כל ההחלטות מת

קבלות לאחר בדיקה מעמיקה של הנתונים".

הקפדה על כללי הריחוק החברתי
כללי  על  להקפיד  להמשיך  חשוב  מהבית  יציאה  בכל  "שנית, 
כל  טיפתית,  בצורה  ועובר  מדבק  שהנגיף  בגלל  חברתי.  ריחוק 
אחוזי  את  מחדש  ולהעלות  להדביק  יכולה  מהכללים,  חריגה 
התחלואה. כל שיעול, כל התעטשות, הם פוטנציאל הדבקה. לכן 
החשיבות בעטיית מסכה על הפנים היא כפולה: גם כדי להגן על 
עצמך מלהידבק וגם כדי שאם חלילה אתה נושא את הנגיף שלא 
לבית  כניסה  כל  ולאחר  מהבית  יציאה  כל  ולפני  אחרים.  תדביק 

מהמרחב הציבורי, חשובה השמירה על היגיינת הידיים".

שמירה על היגיינה
למניעת  תורמת  לא  כפפות  עם  הליכה  כי  מדגיש,  ששה  ד"ר 
הפצת הנגיף. "הרבה אנשים מסתובבים עם כפפות אבל הם לא 
יודעים שהנגיף לא חודר דרך העור. רק כאשר נוגעים במשטחים 
מזוהמים ולאחמ"כ נוגעים בפנים או במזון שאותו אנחנו אוכלים, 
קיימת סכנת הדבקה. מהבחינה הזאת, אין הבדל בין כפפה לכף 
היד. הכפפות יוצרות תחושת אשליה של הגנה שלא קיימת. מה 
כל  ולפני  הסביבה  עם  מגע  כל  אחרי  ידיים  שטיפת  זה  שחשוב 

אכילה".

הימנעות מהתקהלויות 
דגש נוסף עליו מבקש ד"ר ששה לשים אליו לב הוא "לא להגיע 
למקומות הומי אדם כי כל התכנסות המונית היא פוטנציאל הדבקה 
שיכול לסכן כל אחד ואחד מאיתנו. גם כשהולכים להתפלל, לפי 
וחובת  שהותר  מהמספר  לחרוג  אסור  הנהלים,  ולפי  הכללים 

שמירת המרחק היא קריטית למניעת המשך התחלואה".

ילדים - משנה זהירות
לגבי המיתוס שרווח לאחרונה באשר לילדים קטנים שכביכול 
אינם נדבקים או אינם מדביקים, אומר ד"ר ששה: "המחקר בנושא 
הזה טרם הושלם. יש עדויות שילדים פחות חולים אבל הם יכולים 
לשאת את הווירוס ולפתח מחלה א-סימפטומטית. אבל אין ספק 
זו  הגדולה.  הסכנה  וזו  למבוגרים  הווירוס  את  שילדים מעבירים 
הסבים  את  ילדים  של  מביקור  להימנע  ממליצים  שאנו  הסיבה 
הסביבה  את  מסכנים  ילדים  החולים.  או  המבוגרים  והסבתות 
בקרב  הכרחי.  הוא  הריחוק  ולכן  עצמם  את  מאשר  יותר  שלהם 

מבוגרים - ככל שהגיל עולה הסיכון למחלה קשה עולה, בייחוד 
באנשים עם מחלות רקע. אני מקווה שבטווח הנראה לעין יאפשרו 
למבוגרים לפגוש את הנכדים במקום פתוח, תחת שמירת מרחק 

של 2 מטרים כאשר כולם עוטים על פניהם מסכות".
חזרה ההדרגתית לשגרה

"חשוב לזכור", אומר ד"ר ששה, "הקורונה לא נעלמה. אנחנו 
נכנסים לתקופה של שגרה בעידן הקורונה. אמנם אפשר להבין את 
הציבור שמתקשה לשמור על ההנחיות לאורך הזמן כי קשה לאדם 
לשנות את אורח החיים בצורה כ"כ דרמטית. הרצון של הציבור 
ב\ על  נקפיד  לא  אם  שני,  מצד  אבל  מובן,  הוא  לשגרה  לחזור 

ריחוק חברתי אנחנו מסתכנים בהתפרצות שניה. לכן כאן בישראל 
לא הייתה ברירה אלא להחזיר את המשק לשגרה בהדרגה, חלק 
הלימוד.  מכיתות  חלק  ורק  מהחנויות  חלק  העבודה,  ממקומות 

הכל נעשה כדי שלא נראה עלייה משמעותית בתחלואה".
אחריות אישית

כל  על  היא  "האחריות  ששה,  ד"ר  אומר  דבר",  של  "בסופו 
מצד  אישית.  אחריות  לקחת  צריכים  אנשים  מאיתנו.  ואחד  אחד 
לשגרה  חזרה  אבל  לחזור,  לו  שאישרו  למי  לשגרה  לחזור  א' 
כללים  עם  הקורונה, אלא שגרה  לימים שלפני  חזרה  אומרת  לא 
מניעת  ידיים,  היגיינת  מסכה,  חברתי,  ריחוק  כלומר,   – חדשים 

התקהלויות וכו'".
התנהלות נכונה תוך שיקול דעת 

באשר לבידוד מרצון אומר ד"ר ששה כי היא לא בהכרח תורמת 
ולעיתים אף יכולה לגרום לנזקים אחרים. "צריך להתנהל נכון", 
הוא אומר ומוסיף: "חשוב לזכור שלשבת כל היום בבית זה לא 
פתוח,  באזור  ספורט  לעשות  עצמות,  לחלץ  לצאת  צריך  בריא, 

לעשות ריצה במקומות שאין בהם צפיפות".
על השאלה מדוע חלק מהדברים הותרו רק במקומות פתוחים 
ולא במקומות סגורים, מבהיר ד"ר ששה: "בדרך כלל במקום סגור 
קשה להימנע משמירת מרחק. הטיפות המדבקות יכולות לעבור 
באוויר וקשה להימנע ממגע פיזי בין בני אדם, לכן במקום סגור 
הסיכוי להידבק גדול יותר. מאידך, במקום פתוח, הסיכוי להידבק 

הרבה יותר קטן".
באשר לנסיעה בתחבורה ציבורית, הנחשב למקום סגור, מבקש 
ד"ר ששה לחדד: "בנסיעה באוטובוס צריך להיות יותר ערניים. 
בתחבורה  שנוסע  מי  לשני.  אחד  נוסע  בין  צפיפות  למנוע  חובה 
עלולים  במגע  איתם  בא  שהוא  שמשטחים  לזכור  צריך  ציבורית 
ציבורית  בתחבורה  שנוסע  אחד  לכל  מומלץ  לכן  נגועים  להיות 
יורד  או  עולה  שהוא  פעם  ובכל  חיטוי  חומר  בתיק  להחזיק 
מהאוטובוס, לחטא היטב את הידיים. מעבר לכך, מומלץ להשאיר 
חלונות פתוחים באוטובוס ובמידה ואתם רואים שהאוטובוס מלא 

מעבר למכסה המותרת, פשוט אל תעלו על האוטובוס".
אבל מסתבר שלא רק נסיעה בתחבורה ציבורית או התקהלות 
הדבקה  שפוטנציאל  מסתבר  הדבקה.  פוטנציאל  מהווה  המונית 
גבוה נמצא בכיס של כל אחד מאיתנו. "הטלפון הסלולארי יכול 
ששה.  ד"ר  אומר  לאדם",  מאדם  הנגיף  להעברת  מכשיר  להיות 
"אנשים מתעסקים בסלולארי שלהם לאורך כל היום והם לא תמיד 
שמים לב היכן הוא נמצא ועל איזה משטח הנחנו אותו. הטלפון 
הסלולארי שלנו יכול להיות מזוהם ולכן מומלץ לחטא גם אותו 

מעת לעת ובעיקר לשטוף ידיים לאחר שימוש בטלפון".

ממשיכים ללמוד את הנגיף בכל יום
"אנחנו ממשיכים ללמוד את הנגיף בכל יום", אומר ד"ר ששה. 
"בכל יום אנחנו לומדים המון דברים. הקורונה הוא זיהום יוצא 

דופן שמתבטא בתחלואה יוצאת דופן. זו לא סתם מחלה נשימתית 
כמו שפעת. לקורונה יש ביטויים לא רגילים ביחס למחלה ויראלית. 
אצל חלק מהחולים מצאנו שהתלווה לכך גם אירוע מוחי, קרישי 
נמצאים  שלכאורה  צעירים,  חולים  אצל  גם  נוספים,  ודברים  דם 
בקבוצת הגיל הפחות מסוכנת. היום כבר ידוע לנו שהווירוס יכול 
לגרום חלילה למחלה דלקתית, לקרישי דם בריאות, בלב ואפילו 
בשפעות  שאין  המחלה  של  ביטויים  אלה  המוח.  של  בעורקים 
אחרות שעולם הרפואה מכיר. אין ספק שמדובר בווירוס לא רגיל 

שאנחנו ממשיכים ללמוד אותו בכל יום".

שבב של אופטימיות
מוסיף  הזה",  המשבר  בכל  אופטימיות  של  שבב  רוצים  "ואם 
ד"ר ששה, "צריך לזכור ש-80 אחוז מהמקרים שהתגלו בישראל 
הם מאד קלים. גם אחוזי ההחלמה גבוהים. הסיבות לכך מגוונות 
ומערכת  צעירה  אוכלוסייה  של  בשילוב  מדובר  להערכתי  אבל 
רפואית טובה. בגלל שהגיל הממוצע בישראל נמוך בשל ילודה 
הצליחה  ישראל  מוקדם  בשלב  גבוהה  מוכנות  עם  יחד  גבוהה, 
לשלוט בהיקפי התחלואה. בנוסף, אין ספק שננקטו צעדים מרחקי 
לכת כבר בהתחלה, וזו הסיבה שהצלחנו להוריד את מס' המקרים 

הכולל ואת מספר המונשמים הנמוך יחסית". 
חשיבות ההיערכות המוקדמת שלנו 

המערכת  ב'מאוחדת',  "אצלנו  ששה:  ד"ר  אומר  לסיום, 
בחולים.  מיטבי  ולטיפול  בקהילה  לאשפוז  מועד  מבעוד  נערכה 
ואיפשר  האירוע  כל  את  שתכלל  ניהול  מרכז  הוקם  במאוחדת 
בקשר  נמצא  ואחיות  רופאים  של  צוות  חולה.  לכל  מיידי  מענה 
יום יומי עם המאושפזים בבית, כאשר לכל חולה קורונה, הונפקה 
הפניה מוקדמת למיון למקרה של הידרדרות עתידית. ההערכות 
ושל  קשה  חולים  של  נמוך  מספר  על  לשמור  לנו  אפשרה  הזו 

מונשמים".

"אין ספק שמדובר בווירוס לא רגיל 
שאנחנו ממשיכים ללמוד אותו בכל יום"

ד"ר דוד ששה מנהל תחום מחלות זיהומיות ב'מאוחדת' ורופא בכיר ביחידה למחלות זיהומיות באיכילוב, שופך אור על דרכי ההתנהלות בשגרה 
החדשה בצל הקורונה, מנפץ את המיתוס לפיו ילדים אינם נדבקים בנגיף, מסביר מדוע הריחוק החברתי הוא קריטי למניעת המשך התחלואה, 

מתריע מפני הטלפון הסלולארי של כל אחד מאיתנו המהווה פוטנציאל נפיץ להדבקה, מזהיר כיצד להימנע מהדבקה בתחבורה הציבורית, ומזכיר 
לכולנו שלמרות החזרת המשק לפעילות, הקורונה ממש לא מאחורינו

ד"ר ששה

ד״ר דוד ששה, מומחה למחלות זיהומיות מנהל תחום מחלות זיהומיות במאוחדת
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החדשות  ההקלות  שורת  פרסום  למחרת 
שנוצרו  הבריאות  משרד  הגבלות  במסגרת 
ימים  ובתום  הקורונה  נגיף  התפשטות  בעקבות 
הישיבות  עולם  קדחתניים,  דיונים  של  ארוכים 
טובה  בשעה  קיץ  זמן  את  בחלקו  מתחיל 

ומוצלחת.
משרד  בין  ומתמשך  ארוך  ומתן  משא  לאחר 
הבריאות לבין ראשי הישיבות ושליחם של גדולי 
הגאון  סולוביצ'יק  ברוך  רבי  הגאונים  ישראל 
רבי יגאל רוזן, הגאון רבי שלום בער סורוצקין, 
ואיש אמונם של גדולי ישראל ר' שמואל ליטוב 

- אושר המתווה בצו בריאות.
ישיבות  של  בקשות   20 כ-  הוגשו  כה  עד 

המבקשות לפתוח את זמן קיץ על פי המתווה.
לקראת הערב של יום שלישי שבו בני ישיבת 
לציון  בראשון  הישיבה  בקרית  שלמה'  'עטרת 
הקפסולות  מתווה  במסגרת  הלימודים  לספסל 
המאפשר לחלק מהבחורים לחזור לאחר שחתמו 

על כל הפרטים.
של  כניסה  אושרו  שלמה'  'עטרת  בישיבת 
ומחמת  )בקפסולות(  חמש מאות בחורים בלבד 
שהגיעו פניות של למעלה מחמש מאות בחורים 
רצו לחזור לישיבה ישבו המשגיחים על המדוכה 
לחזור  יוכלו  בחורים  אלו  שיעור  מכל  והחליטו 

כבר במצב הנוכחי ואלו בחורים רק בהמשך.
הקרובים  בשבועיים  ייעשה  בישיבה  הלימוד 
למבצעים  דאגו  בישיבה  צוות  אנשי  ללא 
פעיל  באופן  שישתתפו  לבחורים  ותגמולים 
בסדרים ובמקביל עובדים בישיבה לארגן שביל 
אחר  לעקוב  הצוות  אנשי  יוכלו  שבו  מיוחד 
האלו  הימים  במהלך  הלימודים.  התקדמות 
בבית  יחליפו  הפתוח  בשטח  יעשה  הלימוד 
מדרש את כל הספריות לספריה גדולה ומכובדת. 
ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקווה פותחת את 

לבחורים  התירה  וההנהלה  רביעי  ביום  הישיבה 
להביא באופן חד פעמי פלאפונים, אך השימוש 
בהם יותר רק למשך שבועיים שבו יהיו הבחורים 

בקפסולות.
לאחר שבועיים, כשהבחורים יתאחדו, יופקדו 
רוזן  הגר"י  הישיבה  ראש  בידי  הטלפונים  כל 
הצוות  ישראל  אור  בישיבת  גם  הזמן.  סוף  עד 
לא יהיה חלק מהקפסולות למעט ראש הישיבה 

שישהה בשבועיים הקרובים בדירתו בישיבה. 
בישיבת חברון בגבעת מרדכי נעשים מאמצים 
לפתוח כבר השבוע, שם נרשמה הרשמה דלילה 
מיועד  להם  ב'  א'  שיעור  מבני  בחורים  של 
ממאה  למעלה  על  מדברים  בישיבה  המתווה, 

בחורים מתוך למעלה מ-300 שנרשמו כבר. 
ההיערכות  את  השלימו  יעקב'  'באר  בישיבת 
גוזלן  ניסים  המקומית  המועצה  ראש  עם  יחד 
והמשגיח הגאון רבי אריה שפירא. בסוף השבוע 
או בראשון יתחיל הזמן עם שלוש קפסולות של 

78 בחורים ביחד מתוך 240 בחורים. 
שפירא  יצחק  דוד  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
 - אביו  של  מחדרו  כללי  השיעור  את  ימסור 
המחובר  זצ"ל  שפירא  הגרמ"ש  הישיבה  ראש 
 5000 לבית המדרש, הבחורים הפקידו שיק של 
במשך  מהישיבה  לצאת  לא  אותם  שיחייב  שקל 

חודשיים. 
מטעם  שנבחר  כהן  בנימין  הרב  הפרוייקטור 
נפגש  לישיבות,  הגורמים  בין  לקשר  הישיבות 
להשלמת  בעניין  המעורבים  המקצוע  גורמי  עם 
מעולם  גדול  אצל  שעדיין  הישיבות  פתיחת 
ישים  הוא  האם  בספק  מוטל  המתווה  התורה 

בכלל.
יצויין כי גדולי ישראל, מרן שר התורה הגר"ח 
אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  ומרן  קניבסקי 
שמינו את הגאון רבי שרגא שטיינמן והגאון רבי 
ברוך דב דיסקין יחד עם ד"ר משולם הרט לבדוק 
התורה  בתלמודי  הגבוהות  הכיתות  פתיחת  את 

לגבי  הנחיות  שורת  פרסמו  הקטנות,  והישיבות 
ובישיבות  הגבוהות  בכיתות  ללימודים  החזרה 

הקטנות. 
במכתב שהתפרסם נכתב כי "בסייעתא דשמיא 
רפואה  ואנשי  מומחים  עם  התייעצות  לאחר 
לימודים  מסגרת  לקיים  ניתן  הרשויות  ובאישור 
ולתלמידי  בתתי"ם  ח'  ז'  לכיתות  מוגבלת 
הישיבות הקטנות. ברור שאין לקיים סדרי לימוד 
וההוראות  הרשויות  הוראות  קיום  ללא  במוסד 
משולם  הרב  הד"ר  בהמלצת  להלן  שיפורסמו 
לעמוד  באפשרותו  שאין  מוסד  הי"ו.  הרט 
וחמירא  שעריו  את  לפתוח  לו  אין  אלו  בתנאים 
סכנתא מאיסורא, כמו"כ כל מוסד צריך להעמיד 
על  לפקח  אחראי  שיהיה  מטעמו  ממונה  אדם 

שמירת כל ההוראות".
מגיעים  התלמידים  כי  מופיע  ההנחיות,  בין 
מסכות  עם  בוקר  וארוחת  שחרית  תפילת  לאחר 
במסגרת  רק  הלימודים  עתה  לעת  וכפפות. 
התלמידים  כאשר  בחברותות,  ולא  השיעורים 
]רצוי עם מסכה[  כ-2 מטר  יושבים במרחק של 
בהפסקות  או  בדרך  דהיינו  לשיעורים  ומחוץ 

חבישת המסכה חובה.
יותר  יהיו  לא  לימוד  חדר  בכל  ועוד,  זאת 
ללמוד  ]ניתן  קבועות  בקבוצות  תלמידים  מ-17 
על  יונחו  לא  וחליפות  כובעים  במשמרות[. 
התפילות  לידו,  יניח  אחד  כל  אלא  המתלים 

]מנחה ומעריב[ יתקיימו בחדרי השיעורים.
על  להקפיד  הוא  אף  נדרש  החינוכי  הצוות 
במרחק  יעמוד  המג"ש  או  המלמד  וכך  ריחוק, 
של לפחות 2 מטר, רצוי שתהיה מחיצה שקופה 

בגובה 2 מטר בין המלמד לתלמידים.
הנהלת  כי  הרבנים  מוסיפים  במכתבם 
כגון  היגיינה  לאביזרי  לדאוג  צריכה  המוסד 
ניקוי  פעמיות,  חד  כוסות  ידיים,  לשטיפת  סבון 
חיטוי  חומר  עם  מטלית  ע"י  וכסאות  שולחנות 
אלכוהולי וכיו"ב, ניקוי השירותים באופן קבוע.

הפיקוח  את  להגביר  ההנהלה  נדרשת  כן  כמו 
על התלמידים בעת ההפסקות והיציאה מהמוסד 
וכמו"כ  המסכות,  וחבישת  המרחק  שמירת  על 

הסברה לתלמידים על חובת הזהירות.
אצל  יבררו  הצוות  ואנשי  המלמדים  בנוסף, 
ומספק  סיכון,  בדרגת  אינם  אם  האישי  הרופא 

יישארו בביתם.
לגבי התלמידים, מופיע במכתב כי כל תלמיד 
צריך להביא אישור מהוריו שהוא בקו הבריאות. 
המשפחה  מבני  אחד  בביתו  שנמצא  תלמיד 
החולה בנגיף אסור לו להגיע למוסד ועל ההנהלה 
לוודא שתלמידים אלו לא יגיעו. תלמיד שנמצא 
בביתו אחד מבני המשפחה בדרגת סיכון ]עפ"י 

דעת רופאים ומומחים[ אסור לו להגיע למוסד.
השיעורים  כי  גם  מציינים  ההוראות  בין 
כמו"כ  הטלפון,  דרך  ימשיכו  והשיחות  כללים 

להמשיך  השיעורים  ומגידי  המלמדים  על 
להעביר  ]רצוי  התלמידים  עם  בטלפון  בקשר 
התלמידים  עבור  בטלפון  גם  השיעורים  את 
על המשך  לדאוג  וכן  להגיע[  שאין באפשרותם 

החבורתות בטלפון.
לברר  "יש  במכתב,  הוסיפו  להסעות,  בקשר 
באשר  הנדרשים".  התנאים  את  הרשויות  אצל 
אחוז  יש  בהם  באזורים  המתגוררים  לתלמידים 
גבוה של חולים בנגיף, הודגש כי "יש להתייעץ 

עם רופאים כיצד לנהוג".

עולם התורה הספרדי

ולאחר  קיץ,  זמן  תחילת  לאחר  ספורים  ימים 
והצוות  הרפואה  גורמי  מול  מדוקדקת  בחינה 
המקצועי והתורני שנתמנה על ידי נשיא מועצת 
לבני  החזרה  סוגיית  לבחינת  התורה  חכמי 
הישיבה  ראש  מרן  הכריע  הקטנות,  הישיבות 
הישיבות  להיכלי  חזרה  על  כהן  שלום  חכם 
שעות  שלוש  של  מצומצמת  במתכונת  לצעירים 
בקבוצות  הצהריים,  אחר  שעות  ושלוש  בבוקר 
קבוצה  לכל  שיוחדו  שיעורים  ובחדרי  קטנות 
בהם יתקיימו שיעורים, לימוד בחברותות, לימוד 

מוסר, ותפילות מנחה וערבית. 
במסגרת ההוראות אותם מביא בנו, הגאון רבי 
יעקב כהן, ראש הישיבה לצעירים ׳נזר התלמוד׳ 
בשם אביו נשיא מועצת חכמי התורה, נאמר כי 
עדיפות היא לקיים את סדרי הישיבה במקומות 
פתוחים אם הדבר מתאפשר, ואם לאו יפעלו כפי 
שהוגדרו  השעות  ובמסגרת  שנכתבו  ההוראות 

תוך שמירה על הנחיות גורמי הבריאות. 
כמו כן, במסגרת ההוראות, מורה מרן הגר״ש 
כהן לבני הישיבות להקפיד הקפדה יתירה שלא 
להיקהל בשטח הישיבה, לא להביא דברי מאכל, 
לא להשתמש במתקני המים הציבוריים ולבדוק 
חום עצמם מידי יום לפני שיוצאים מביתם, וכן 
וללא  קבוצות  ללא  יחידים  ילכו  לבית  בחזרה 
התקהלויות. עוד הורה מרן כי השיעורים שימסרו 
הטלפוניות  במערכות  מועברים  להיות  ימשיכו 
עבור התלמידים שאינם יכולים להגיע לישיבה. 

ראשי  אל  המופנה  ההוראות  מכתב  את 
הישיבות חותם מרן בכתב ידו: ״ידוע מ״ש רז״ל 
וכמה  מצלה,  ואצולי  מגנא  אגוני  תורה  תורה 
חשוב קמיה קוב״ה אם מתאמצים להקים שעורי 
תורה ובפרט לתלמידים שהעולם עומד על הבל 
נושאים  ויבורכו בכל הברכות אלה אשר  פיהם, 
שקב״ה  ושנזכה  כאן  שנאמר  מה  לקיים  בעול 
יצילנו ויעקור את המגפה מארצינו ומעל כל עמו 
ישראל בכל מקום שהם, ויעזרנו ויזכנו שנעסוק 
בתורה כמה שאפשר עד כל שעות היום אכי״ר".

עולם התורה נפתח תחת הגבלות

מרן רה"י חכם שלום כהן חותם על מכתבו

ישיבת עטרת שלמה מגודרת

הגר''ש שטיינמן לצד חמיו מרן שר התורה



המבצע מתקיים בין התאריכים י"א–י"ט אייר תש"פ )5-13.5.2020(
התמונות להמחשה בלבד, בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

התקשרו
03-3739000

שחקו עם צ׳יטוס
בחידון ל״ג בעומר

 ותוכלו לזכות
במארז חטיפים מפנק

 ובמתנה מיוחדת
לכל המשפחה

עם



בני ברק י"ב אייר תש"פ 12146/5/20

ממתינים להחלטת בג"צ
דריכות במערכת הפוליטית לקראת הכרעת השופטים בעתירות נגד נתניהו וההסכם שנחתם מול כחול לבן • 

החשש: התערבות בג"צ בסעיפים רגישים וביטולם, תוביל לבחירות רביעיות

מאת: מנחם הירשמן

צפויים  העליון  שופטי  עשר  אחד 
בעתירות  הדין  פסק  את  למסור 
חמישי  יום  לפני  עוד  עסקו  שבהן 
שניתן  המנדט  של  האחרון  היום   -
בכחול  קואליציה.  להרכיב  לכנסת 
למנוע  עלול  הדבר  כי  חוששים  לבן 

דבר.  של  בסופו  לקום  מהממשלה 
ברגע  ייסוג  שהליכוד  חשש  "קיים 
 61 לגיוס  יפעל  ונתניהו   - האחרון 

ממליצים מהכנסת", נטען במפלגה.
להקמת  המאמצים  במסגרת 
על  במו"מ  קשיים  התעוררו  ממשלה 
תיק הבריאות. בליכוד טוענים שכחול 
בתמורה  מדי  מעט  לתת  מוכנה  לבן 

לקבלת התיק שהפך לנחשק. בליכוד 
על  תוותר  לבן  שכחול  מעוניינים 
שיהיה  כדי  זאת  משמעותיים,  תיקים 

עם מה לעבוד מול מפלגת ימינה.
בבית  דיונים  של  יומיים  לאחר 
בין  ההסכמים  סביב  העליון  המשפט 
להכניס  הסכימו  לבן  וכחול  הליכוד 
הקואליציוני  בהסכם  שינויים  כמה 

בדיון  בג"ץ  שופטי  שהשמיעו  הביקורת  בעקבות 
שנמשך תשע שעות. סעיף הקפאת המינויים יקוצר 
מחצי שנה לכשלושה חודשים )מאה ימים(. כמו כן, 

תבוטל הקפאת החקיקה. 
לוחות  בשל  כי  החליטו  לבן  כחול  במפלגת 
הבא  לשבוע  תידחה  הממשלה  השבעת  הזמנים, 
ביום  יחתמו  הסיעה  של  הכנסת  חברי  כך,  ועקב 
המנדט  את  שיקבל  כדי  נתניהו  לבנימין  חמישי 

להרכבת הממשלה.
הצדדים  בהסכם,  שנערכו  השינויים  במסגרת 
הוסכם  אבל  חקיקה,  לכנסת  תובא  כי  הסכימו 
שתינתן קדימות לחקיקת קורונה. בנוסף, הוסכם כי 

תקופת החירום לא תוארך מעבר לחצי שנה. 
בהסכם המקורי הוחלט שלא לקדם חקיקה בכלל, 
הקורונה.  במשבר  שקשורות  חוק  הצעות  אלא 
נשיאת בית המשפט העליון  בעקבות הביקורת של 
כן,  אסתר חיות הוחלט שלא להקפיא חקיקה. כמו 

נוסח החוק הנורבגי המדלג ישונה.
ראש  של  מטעמם  שנמסרה  העדכון  בהודעת 
כי  נכתב  לבן  וכחול  הליכוד  סיעות  הממשלה, 
מדיניותה  של  היסוד  קווי  על  תודיע  "הממשלה 
בחוק  לקבוע  בהתאם  כהונתה  תקופת  לכל  ביחס 

יסוד: הממשלה".
הליכוד וכחול לבן התבקשו להגיש עדכון לבג"ץ 
וכעת צפוי בג"ץ לאפשר לעותרים להגיב לשינויים 
ולאחר מכן יכתבו השופטים את פסק הדין. שופטי 
הקואליציוני,  מההסכם  הסתייגויות  העלו  העליון 
הקפאת  בכנסת,  החקיקה  הקפאת  בסעיפי  בעיקר 

מינויי בכירים והחוק הנורבגי המדלג. 
שעסקה  לעתירה  להתייחס  סירבו  השופטים 
מקום  שאין  וטענו  שופטים  לבחירת  בוועדה 
אך  הוקמה,  לא  היא  עוד  כל  שיפוטית  לביקורת 
הנציגים של נתניהו והליכוד ביקשו - באופן מפתיע 

- מהשופטים להכריע בכל זאת בנושא.
בצדדים  הפצירו  השופטים  הדיונים,  במהלך 
האופוזיציה  גם  שלפיו  המקובל  הנוהג  על  לשמור 
לבן  ובכחול  בליכוד  אך   - בראשותה  ועדות  תקבל 
וכי  הכנסת,  בתקנון  עומד  שהדבר  והבהירו  סירבו 
החזיקה  לא  האופוזיציה  בעבר  אחדות  בממשלות 

בוועדות.
להתגמש  כבר  הסכימו  לבן  ובכחול  בליכוד 
הגדרת  בהן  העתירות,  בעקבות  מהנושאים  בחלק 
וכי  שנה,  חצי  למשך  הקורונה  של  החירום  תקופת 
השבעתה.  טרם  יוצגו  הממשלה  של  היסוד  קווי 
הנורבגי  החוק  על  השופטים  מצד  הביקורת  לאור 
וכחול  הליכוד  חברי  מרבית  יוכלו  שלפיו  המדלג, 
לבן )שיכהנו כשרים( להתפטר בשביל להכניס חברי 

כנסת נוספים, בליכוד החליטו לוותר על החוק.
ראש הממשלה  פנה  העיתונאים שערך,  במסיבת 
בנימין נתניהו במסר לשופטי העליון, "בדמוקרטיה 
אמר  העם",  את  מוביל  הוא  הרוב  את  שמקבל  מי 
בעם  עצום  רוב  יש  קולות,  ברוב  "נבחרתי  נתניהו. 
שרוצה שאוביל את הממשלה שאנו עמלים להקים 
אותה. לא מן הראוי שגורם כלשהו, לא פקידות ולא 
שופטים בבית המשפט, יתערבו בדבר הבסיסי הזה 

של הדמוקרטיה".
את  להוציא  "חשוב  כי  ואמר  הוסיף  נתניהו 
הממשלה הזאת לפועל מיד. אנו עוד לא יודעים מה 
צפוי לנו, ואנחנו יודעים שניתקל עוד בהרבה קשיים 
בקפידה  נבנה  לבן  כחול  עם  ההסכם  ואתגרים. 
ובזהירות רבה מאוד, ולערער אותו על-ידי משיכת 
חלקים יכול לערער אותו. אם תהיה התערבות - זה 
מגדיל את הסיכוי שניגרר לבחירות בפעם הרביעית, 
דבר שיהיה אסון למדינת ישראל. אני מקווה שבג"ץ 

לא יעשה את זה".

הדיון בבג''צ )צילום מסך: לע"מ(

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

תשווה, תחסוך. באחריות שיא.

עד

36
תשלומים

מבחר עצום
של מזגנים

מכל החברות
במחירים מטורפים

1 כ"ס
החל מ- 

₪ 990

1.25 כ"ס
החל מ- 

₪ 1,190

2 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,190

אפשרות להתקנה מקצועית
ע״י מתקיני שיא החשמל

2.5 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,890



פותחים את עונת המזגנים בגדול

לדוגמא מבין עשרות המוצרים שבמבצע:

*מבצעי המזגנים אינם משתתפים 
במבצע השני בשקל

03-5045000 לייעוץ וקניה טלפונית, חייגו: 

שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  רחוב  ירושלים:   |  12 פרוש  מנחם  רחוב  שמש:  בית  חדש!  
בן  יונתן  אלעד:   |  26 הנס  בעל  רבי מאיר  אשדוד:  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני 
94 | ביתר עילית: המגיד ממעזריטש   19 | מודיעין עילית: יהודה הנשיא   32 עוזיאל 

מקרר נו פרוסט
NO -FROST

450 ליטר,
כולל התקן

משמרת השבת

מבחר
מקררי סמסונג

יבואן מקורי סמליין
עם הכשר הרב הלפרין

463

תנור 
משולב
חד תאי

מבחר ענק של 
תנורים
דו תאי

כולל מאוורר טורבו
ולהבת טורבו

דלת דופן כפולה
קל לניקוי

טורבו + גריל
כולל טיימר

תנור
בנוי

מגוון
מכונות
כביסה

מגוון
מכונות
כביסה

מייבש 
כביסה

בוש / סימנס
קונסרוקטה

קונדסנור 
ללא צינור

החל מ-

החל מ-

החל מ-

החל מ-
החל מ-

החל מ-

₪ 31 36
סה״כ 1,116 ₪

₪ 52 36
סה״כ 1,872 ₪

₪ 64 36
סה״כ 2,304 ₪

₪ 75 36
סה״כ 2,700 ₪

₪ 108 36
סה״כ 3,890 ₪

₪ 47 36
סה״כ 1,692 ₪

₪ 28 36
סה״כ 1,008 ₪

₪ 36 36
סה״כ 1,290 ₪

₪ 25 36
סה״כ 900 ₪

החל מ-החל מ-

אופציונאלי
DF מקרר
450 ליטר,

מדפים מתכווננים,
מייצר קוביות קרח

החל מ-

₪ 47 36
סה״כ 1,692 ₪

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר בלומברג 
הפוך

מטחנת בשר
מולינקס
ME306832 דגם

690

שואב אבק 
בוש

BGS05A220 דגם

790

מגהץ קיטור 
טפאל
מילוי רציף

699

צ׳יפסר מקצועי

990

מיקסר בוש
דגם  4405

690

מערכת
סטריאו שרווד

599

קנו מוצר חשמלי 
מהמבצע וקבלו מוצר 
נוסף לבחירתכם 

בשקל 
אחד 
בלבד! 

כשכולם מעלים מחירים

Mc860 דגם כולל בלוטוס
 mf-tn8001 דגם ללא שמן

מיקסר
מקצועי

ועוצמתי

890

מיקרוגל
+ אפייה

 LVMAC925 דגם
+ גריל + בישול

890

אנחנו ממשיכים עם מבצע
השני בשקל



אברהם רובינשטיין
ראש העיר

אנו שמחים לעדכן כי בעקבות משבר הקורונה והאתגרים הכלכליים,
אגף הכנסות פועל באופן מיידי לקידום ויישום החלטת שר הפנים ומעניקה

פטור מלא מארנונה
ל-3 חודשים!

מרץ-אפריל-מאי
לעסקים העומדים בקריטריונים

ההנחות לזכאים יתבצעו עד 15.5.20

אגף ההכנסות שלכם ובשבילכם

אגף הכנסות עובד למענכם
במהירות וביעילות

טלפוני
הפרשת חלה

מרגש! עם הרבנית קנייבסקי 

הרב יגאל כהן
הרצאה חדשה

מאירה רפאלי
קטעי שמע חדשים

מיכל לויטין
10 קטעים חדשים

חדוות הילדים
האמנית חדווה לוי בסיפורים מרתקים

אישי

הרב יצחק פנגר

שיינדי בסגר
ביילי דויטש

צבי סילבר
הרב שמעון פרץסדנת כלכלה לכל המשפחה

מחזק ומטלטל

תרגילי התעמלות
חיים כהלכהמבית ספורטצ'

הרב אסחייק

הרב ליאור גלזר

הרב חיים ולדר
בסיפור אישי

בזכות התורה
קטעי שמע מיוחדים

סיפורים
מעצימים

קטעים
מטלטלים

טיפים
לחיים

מופעים

הרצאות
מחזקות

מחלקת תרבות קהילתית
 מגישה: מחייגים ונהנים!

04-3760600
לנשים ונערות בלבד! 

בהקשת ת.ז

תרבות קהילתית

רגע

אפרת ברזל
בתוכנית חדשה

השפית אביגל מייזליק
בטיפים מיוחדים

הסופרת טובי ברון
בסיפורים נוגעים ומרגשים

מדפקט לאפקט 2
לאה אייזנבאך

בברכה
אברהם רובינשטיין

ראש העיר

חוה פרומה השדכנית
אילנית לנסקי

יעקב זכריהו
מחזיק תיק תרבות

ְפִריָּה   ָהִעירֹוִנית   קֹוֵראת ֶאְתֶכם ַלֵסֶפרַהּסִ
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 sifriya@bbm.org.il באמצעות הטלפון שמספרו  03-6157605  או באמצעות דוא"ל

מלאי הספרים מוגבל, על כן ההשאלה תתאפשר לתושבים מגיל 65 ומעלה בלבד, בכפוף לאימות פרטים.
שינוע הספרים באמצעות מתנדבי 'ידידים' למען התושבים הוותיקים

פרויקט השאלת ספרים
לתושבי העיר הוותיקים )+  65(

יוצא לדרך!
 השאלת ספרים מבית לבית

  באמצעות שליחים
 תוך שמירה על הכללים!

ספרו,שתפו, ידעו הורים,שכנים, מכרים!
 קטלוג הספרייה והנחיות באשר לאופן ההשאלה 

אצלכם בתיבת הדואר!

בס"ד
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שלושה קרבות ניהל ראש הממשלה בנימין נתניהו בשבוע האחרון. 
 - הדרך  במחצית  ניצב  עדיין  הוא  בשני  מלא,  ניצחון  נרשם  באחד 
האם  לדעת  כדי  השבוע,  לסוף  במתח  לחכות  ייאלץ  הוא  ובשלישי 
מדינת ישראל נחלצה סוף סוף מקפסולת ממשלת המעבר, אחרי כשנה 

וחצי של אי ודאות שלטונית.
כיצד  נתניהו צפה בהנאה  בזירה הפוליטית,  הקרב הראשון התנהל 
הסכסוך בין הצמד גנץ-אשכנזי לשותפיהם לשעבר בוגי ולפיד מתרחב 
סיעת  של  מלאה  כמעט  קווים  ולחציית  פעורה  לתהום  פוליטי  מקרע 

'כחול לבן' לעבר גוש הימין-חרדים.
כי  ושוב(  שוב  דבריו  את  להסביר  )ונאלץ  הכריז  לפיד  אחד,  מצד 
הוא   – וחצי  שנה  בעוד  גנץ  עם  ההסכם  את  להפר  ירצה  נתניהו  אם 
על  גוברת  גנץ  כששנאת  החלופי,  רוה"מ  נגד  ברוה"מ  יתמכו  וסיעתו 
שנאת נתניהו. מצד שני, סיעת כחול לבן הגישה את עמדותיה בעתירות 
שהוגשו לבג"ץ נגד נתניהו וההסכם הקואליציוני, כשאפילו המשפטנים 

הממולחים של הליכוד לא היו מנסחים זאת טוב יותר. 
נזכיר, מדובר באותה מפלגה שאך לפני חודשיים הכריזה מעל כל 
במה שאסור לנתניהו לכהן אפילו יום אחד נוסף כרוה"מ – וכעת היא 
הקדנציה  מחצית  את  להשלים  החוקית  זכותו  על  בציפורניים  נאבקת 

הקרובה בבלפור. אין ספק, מדובר בניצחון מוחץ.
נגיף הקורונה, תוך שהוא מסיים  נתניהו מול  ניהל  את הקרב השני 
ישראל  כי  בוודאות  לקבוע  כבר  אפשר  בהצלחה.  הראשון  השלב  את 
צלחה את הנגיף – ולכל הפחות את הגל הראשון - במצב הטוב ביותר 
בעולם המערבי. אם נתעלם מנתונים מפוקפקים של מדינות כמו ערב 
המוות  מקרי  בין  וביחס  המתים  במספרי  ונתמקד  וסוריה,  הסעודית 
לתחלואה במדינות בעלות שירותי רפואה מתקדמים – נמצא כי ישראל 
היה  והיבשתי  האווירי  הסגר  העולמיים.  הדירוגים  את  בגאון  מובילה 
יעיל במיוחד, ההוראות השוטפות )תרתי משמע(, הצעדים המחמירים 
וניהול המשבר רשמו כמעט מאה אחוזי הצלחה. יש לנו במה להתגאות.

הנה קצת נתונים למי שרוצה להבין את גודל ההישג: שווייץ, מדינה 
)כל  רשמה  בעולם,  מהמתקדמים  רפואה  שירותי  ועם  מישראל  קטנה 
 1,784 ומתוכם  חולים   29,981 השורות(  כתיבת  לשעת  נכון  הנתונים 
המאובחנים  החולים  מכלל   5.95%  – לאחוזים  בתרגום  מוות,  מקרי 

נפטרו.
לאחת  והנחשבת  במעט  מישראל  גדולה  שאוכלוסייתה  שבדיה, 
המדינות המפותחות בעולם מבחינת איכות שירותי הסיעוד והבריאות, 
יותר, במה שעלה לה עד כה ב22,721 חולים  נקטה בגישה משחררת 
החולים המשוער  כי מספר  להדגיש  מתים. חשוב  פחות מ2,769  ולא 
לאתר  מיוחד  מאמץ  נעשה  שלא  משום  משולש,  ואף  כפול  במדינה 
מכל  אחד  כלומר  מוות,   12.2% על  מדובר  האחוזים,  בשפת  אותם. 

שמונה חולים שבדים איבד את חייו.
מערכות.  לקריסת  מובהקת  דוגמה  היא  יותר,  גדולה  מעט  בלגיה, 
50,267 חולים, 7,924 מקרי מוות באחוז מפחיד של 15.8% תמותה. 
שלא לדבר על בריטניה הגדולה, עם 190,548 חולים עד כה ו28,734 
בשבועיים  יממה  בכל  המחשה,  לשם  תמותה(.   15%( מוות  מקרי 
האחרונים מתו בבריטניה יותר בני אדם, ולעיתים כפול - מאשר נפטרו 

בישראל לכל אורך משבר הקורונה.
כבר  מהם  שליש  שכשני  חולים,   16,246 בישראל?  אצלנו,  ומה 
מוות,  מקרי  ו235  העולמי(  בממוצע  משליש  פחות  )לעומת  הבריאו 
בין  היא  ישראל  מכל,  והחשוב   )!( תמותה  וחצי  מאחוז  פחות  שהם 
המדינות הבודדות בעולם שהגיעו למצב של אחוז הדבקה מינורי עד 
בלתי קיים ושליטה בהתפשטות המגפה. אז כן, צריך לומר בפה מלא 
שחווינו נס אמיתי, ועם חידוש התפילות בבתי הכנסת – יש סיבה טובה 

לעשות 'קידוש' גדול.

נטולי עצמאות

של  השני  החלק  סיים,  לא  עדיין  נתניהו  הזה  הקרב  שאת  אלא 
המערכה מורכב לא פחות מהראשון – חילוץ כלכלת ישראל מהבוץ 
יותר ממיליון עובדים יצאו לחל"ת,  בו שקעה בחודשיים האחרונים. 
מאות אלפי בעלי עסקים עצמאיים נקלעו למשבר קיומי ואפילו חלק 

מהרשתות הגדולות במשק זועקות מרה.
כיהן  עת  מהעבר,  המוכחות  יכולותיו  כל  את  לגייס  ייאלץ  נתניהו 
כשר האוצר, כדי לנווט בהצלחה את הספינה הכלכלית לחוף מבטחים. 
לעת עתה, תוכניות הסיוע והשיקום נראות מצוין – על הנייר. בפועל, 
עבורם  והחיוני  המובטח  הכסף  את  לקבל  מתקשים  עסקים  רבבות 
דווקא  המושבת,  המשק  לשאר  בניגוד  כי  מתברר  לנשימה.  כאוויר 

הביורוקרטיה הממשלתית עובדת שעות נוספות.
שרובם  לשכירים,  בניגוד  העצמאיים.  בזירת  תהיה  המבחן  נקודת 
)זרזיף  לשגרה  החזרה  עם  מיד  העבודה  למקומות  ישוב  המוחלט 
ראשון של ביטולי חל"ת כבר החל השבוע(, אצל העצמאיים הבעיה 
מורכבת פי כמה וכמה. חודשי ההשבתה גרמו להם נזק בל יתואר, בין 
אם מדובר בכאלו שה'פיק' המשמעותי בהכנסותיהם מבוסס על קניות 
חודש ניסן, ובין אם בכאלו שנאלצו לשלם על העסק המושבת ארנונה 

ועלויות נוספות – כולם ניצבים בפני שוקת שבורה.
הוא  האחד   – היבטים  בשני  דחוף  לסיוע  זקוקים  הללו  העסקים 
הן  הממשלה,  ידי  על  להם  הובטח  שכבר  הכסף  של  בפועל  הזרמה 
במענק הישרדות לחיי היומיום והן בשיפוי של אחוז מסוים מההפסדים 
שנרשמו בחודשי מרץ-אפריל 2020. ההיבט השני והחשוב לא פחות, 
להוביל  על הממשלה  גזרה אפשרית.  בכל  הוא התחשבות מערכתית 
קו נחרץ של ביטול ארנונה, הנחות במיסוי והקלות רגולטוריות אחרות 
לעסקים הקטנים. אחרת, הם יסגרו את תריסיהם בזה אחר זה ורבבות 

יצטרפו למעגל האבטלה.

תכלית העתירה

של  בשוונג  המשפטית,  בזירה  מתנהל  נתניהו  של  השלישי  הקרב 
עתירות חסרות פשר שבג"ץ בגרסתו האקטיביסטית בחר שלא לדחות 
על הסף, ואדרבה, קיים במשך יומיים דיון מעמיק בהרכב מורחב של 
אם  המצלמות.  לעיני   – בהיסטוריה  ולראשונה  שופטים  עשר  אחד 
להתבטא בעדינות, כבוד גדול לא נוסף למגדל השן המשפטי בעקבות 

השקיפות הבלתי צפויה.
ומשונים  שונים  כלים  המשפט  מערכת  אימצה  ברק,  אהרן  בעידן 
הללו  הכלים  אחד  כרצונה.  החוק  את  ולעקם  לעוות  לה  שיאפשרו 
הוא בחינת "תכלית החקיקה", לאמור, כבוד השופטים לבטח יורדים 
לעומק דעתו של המחוקק ומסוגלים להוציא את דבריו מהקשרם, גם 
אם הוא עצמו התבטא במפורש אחרת... מוטב היה לו התמקדו בבג"ץ 
ב"תכלית העתירה" של גופים ואישים מהשמאל, שמתקשים להפסיד 
בכבוד ומחפשים כל דרך אפשרית להחליף את השלטון שלא באמצעות 

הקלפי.
המסלול המשפטי נחלק לשניים: ביום ראשון עסק בג"ץ בעתירות 

חזית משולשת

אבי גרינצייג / על סדר היום

מיישר את האופוזיציה, יו"ר הועדה המסדרת 
ח"כ אבי ניסנקורן | צילום: דוברות הכנסת

בניגוד לשכירים, שרובם 
המוחלט ישוב למקומות 
העבודה מיד עם החזרה 
לשגרה, אצל העצמאיים 
הבעיה מורכבת פי כמה. 

חודשי ההשבתה גרמו 
להם נזק בל יתואר, 

בין אם מדובר בכאלו 
שה'פיק' המשמעותי 
בהכנסותיהם מבוסס 
על קניות חודש ניסן, 

ובין אם בכאלו שנאלצו 
לשלם על העסק 

המושבת ארנונה ועלויות 
נוספות – כולם ניצבים 

בפני שוקת שבורה



17 בני ברק י"ב אייר תש"פ 6/5/20

על  ולהטיל  להמליץ  והנשיא  הכנסת  חברי  על  לאסור  שדרשו 
נתניהו את הרכבת הממשלה, מאחר והוגשו נגדו כתבי אישום. 
מיותר לציין שבחוק נכתב במפורש כי ראש ממשלה יכול לכהן 
עד פסק דין חלוט )לאחר ערעור(, וכי גם מועמד לתפקיד יכול 

להישפט במקביל, ללא כל מניעה.
במדינה מתוקנת, היה בית המשפט משליך את העותרים מכל 
כאמור,  האחד,  טעמים.  משני  בהוצאות,  חיוב  פלוס  המדרגות, 
נוסח מפורש של החוק שאינו מותיר מקום לדיון, והשני, עיקרון 
כי מערכת המשפט לא תתערב בשדה  הפרדת הרשויות הקובע 
הפוליטי ובהכרעתו של הבוחר הישראלי. במדינת בג"ץ, לעומת 
זאת, נערך דיון מקיף ועם ישראל ייאלץ לכסוס ציפורניים במתח 

עד לסוף השבוע, בתקווה שהכרעת בג"ץ תינתן במועדה.
אבל זה היה רק המתאבן. למחרת, חזרו השופטים על הסצנה, 
כשהפעם הם בוחרים לעסוק בשורה של עתירות מפוקפקות נגד 
סעיפים בהסכם הקואליציוני שנחתם בין כחול לבן והליכוד. בלי 
בושה, הפעילו שופטי בג"ץ לחץ פיזי בלתי מתון על עורכי הדין 
של שתי המפלגות להצהיר – לפחות על חלק מהסעיפים – כי 
כך  כל  לא  באופן  אותם.  לתקן  או  עליהם  לוותר  מתכוונים  הם 
מפתיע, אחד הסעיפים שזכו להתייחסות מעמיקה של 'כבודם', 
היה הסעיף שקובע כי שני חברי הכנסת בועדה למינוי שופטים 
היה  וניכר  מכליהם,  יצאו  כמעט  השופטים  מהקואליציה.  יהיו 

שהנושא ממש בנפשם...
נשאר רק להזכיר לקוראת אסתר חיות, שבפעם האחרונה בה 
יולי  לשעבר  הכנסת  יו"ר  על  כשציווה  מדי,  רחוק  הלך  בג"ץ 
אדלשטיין להעלות להצבעה את נושא מינוי מחליפו, היא 'יצאה 
הוביל  עצמו  הבחירה  והליך  להתפטר  בחר  כשהאחרון  פיתה' 

לפירוק כחול לבן וקידום ממשלת נתניהו החמישית. 

נפרדים מהוולוו

בינתיים, בעודם מצפים להכרעת בג"ץ, ממשיכים חברי הכנסת 
ובהובלתם  הקיטור,  במלוא  הרוטציה  חוקי  חקיקת  בהליכי 
בתחילה  עשתה  הטריה  האופוזיציה  גנץ.  אנשי  של  המובהקת 
קולות של הפרעה והגישה לא פחות מ9,000 הסתייגויות. בכחול 
הועדה  ויו"ר  שניים  או  טריק  למדו  כבר  הם  שגם  הראו  לבן 
נוטים  בו   ,98 בסעיף  לאיים  מיהר  ניסנקורן  אבי  ח"כ  המסדרת 

אפשריות  בהפרעות  דרסטית  לקצץ  והמיועד  בשימוש,  למעט 
ולהגביל את משך הדיונים בהצעות החוק.

דווקא  שתאפשר  כזו  הסכמה,  הושגה  דבר  של  בסופו 
לאופוזיציה לשחרר קיטור, אבל לא למנוע או לעכב משמעותית 
את החקיקה. לפי המסוכם, תיערך הצבעה רק על אלף הסתייגויות, 
הדיון יסתיים בשעה 16:00 אחר הצהריים ביום רביעי וההצבעות 
עוד  יסתיים  החקיקה  והליך  יתכן  הצפי,  לפי  כך,  מיידית.  יחלו 

בטרם יספיק בג"ץ לפרסם את החלטותיו.
בחמישי, צפוי כבר נשיא המדינה לקבל את המלצותיהם של 
הרכבת  מלאכת  את  להטיל  כנסת  חברי  ואחד  שישים  לפחות 
הממשלה מחדש על נתניהו, ואם הכל יתנהל כמתוכנן, תושבע 

הממשלה כבר במהלך השבוע הבא.
עם  בגבורה  הטריים  הח"כים  מתמודדים  לבן  בכחול  ובעוד 
אתגר  עם  להתמודד  יצטרך  נתניהו  הפרלמנטריים,  האתגרים 
שונה באגף הימני של המפה הפוליטית. תחילה, ימינה על ששת 

ח"כיה, ארבעת ראשיה ואוסף אינסופי של דרישותיה.
צריך לומר בצדק, יש לפחות שלושה שרים מצוינים במפלגת 
ראויים  שלושתם  וסמוטריץ'(,  שקד  )בנט,  הסרוגות  הכיפות 
לכהן בתיקים מיניסטריאליים נכבדים, ועדיין, אין תסריט בעולם 
חברי   36 מתוך  שרים  ממניין  פחות  למנות  לרוה"מ  שיאפשר 
הכנסת של הליכוד - ולחלק תיקים כלאחר יד למפלגה שגודלה 
של  המקסימום  הם  בינוניים  בתיקים  שרים  שני  בדיוק.  שישית 
הסרוג  בקוקפיט  המאוכזבים  ושני  תקבל,  שימינה  המקסימום 
ראשות  או  שר  סגנות  בדמות  ניחומים,  בפרס  להסתפק  יצטרכו 

ועדה.
הליכוד. מצד אחד  יצטרך להתמודד עם מאוכזבי  גם  נתניהו 
או  לוין  אוחנה,  כמו  שרים  ולתגמל  לנאמניו  לדאוג  צריך  הוא 
אמסלם על שעמדו בקו האש עבורו. מצד שני, הוא יתקשה לדלג 
ללא  אותם  ולהותיר  וגלנט  ברקת  סער,  כמו  הליכוד  בכירי  על 
תיקים בכלל. בל נשכח, מרבית התיקים הבכירים כבר משוריינים, 
כמו תיק האוצר לישראל כץ )שמייעד לתפקיד המנכ"ל את איש 
אמונו רם בלינקוב(, וכמו גם גלעד ארדן ומירי רגב שבונים על 

קידום משמעותי )למשל משרדי החינוך ובטחון פנים(.
להיפרד  ייאלץ  שחלקם  הפוטנציאליים,  המאוכזבים  רשימת 
בכנסת  האפרורי  החדר  לטובת  המשרדית  והלשכה  מהוולוו 
)או במקרה הטוב, מינוי כשגרירים – מאוסטרליה ועד ארה"ב( 
אבי  זאב אלקין,  ציפי חוטובלי,  גמליאל,  גילה  ונוצצת:  ארוכה 
ויובל  אקוניס  אופיר  הנגבי,  צחי  כהן,  אלי  כץ,  חיים  דיכטר, 

של  גורלו  נודע  טרם  עוד  וזה  מכהנים,  שרים  כולם  שטייניץ, 
בלתי  כמעט  משימה  אכן,  אדלשטיין.  יולי  המודח  הכנסת  יו"ר 

אפשרית.

שמן משחת קודש

אבל מי סופר אכזבה גשמית נחותה כל כך לעומת אכזבתם של 
רבבות אלפי עמך בית ישראל, שלא יזכו השנה לפקוד את ציונו 
של רשב"י במירון בל"ג בעומר, הבא עלינו לטובה בשבוע הבא.

הדלקות  שלוש  של  קיומן  על  הדתות  משרד  הודיע  רשמית, 
מהן  אחת  בכל  לאומית.  ודתית  ספרדית  חסידית,   - בהר  בלבד 
תותר השתתפות של עד ארבעים איש בלבד )ותרשו לנו לנחש, 
על כל משתתף 'ברשות', יהיו לפחות עשרה פונקציונרים נוספים 
ושאר  אח"מים  תקשורת,  ולוגיסטיקה,  ארגון  אבטחה,  אנשי   –

ירקות(.
כל השאר יסתפקו בהשתתפות מרחוק, אם באמצעות פרויקט 
רכישת השמן להדלקה של באיאן או על ידי משלוח קוויטלאך 
להזכרה בעת רצון. לפחות זוגות צעירים שמועד נישואיהם נקבע 
להילולת רשב"י - ייהנו מההנחיות החדשות ויוכלו להרחיב מעט 

את מעגל המוזמנים ולשתף חמישים אורחים באירוע.
למסלולם,  לשוב  החלו  שהחיים  בידיעה  להתנחם  רק  ניתן 
ולחבוש  לשוב  התורה  עמלי  צפויים  הקרובים  בשבועיים  וכבר 
את ספסלי הישיבות והכוללים, וקול התורה יישמע ברמה – גם 

אם דרך המסכה.

נ.ב.

בין  המלחמה  את  שכחנו  לא  הפוליטית,  ההמולה  רקע  על 
שר המשפטים אמיר אוחנה והיועמ"ש )ולעת עתה גם פרקליט 
עוזה.  במלוא  השבוע  שנמשכה  מנדלבליט,  אביחי  המדינה( 
את  לבלום  לנסות  חריג  מניעה  בצו  התגייס  אמנם  מזוז  השופט 
הארכת כהונתו של אלדד כפרקליט המדינה. אבל מניסיון העבר, 
כדאי לעקוב אחרי הנעשה במשרד המשפטים, שכן כבוד השר 

הוכיח עד כה כי הוא לא נוהג להשאיר חשבון פתוח.

ניצחון אחרי ניצחון, ראש הממשלה מודיע על אסטרטגיית היציאה | צילום: חיים צח, לע"מ

בלי בושה, הפעילו שופטי 
בג"ץ לחץ פיזי בלתי מתון על 
עורכי הדין של שתי המפלגות 
להצהיר – לפחות על חלק 
מהסעיפים – כי הם מתכוונים 
לוותר עליהם או לתקן אותם. 
באופן לא כל כך מפתיע, אחד 
הסעיפים שזכו להתייחסות 
מעמיקה של 'כבודם', היה 
הסעיף שקובע כי שני חברי 
הכנסת בועדה למינוי שופטים 
יהיו מהקואליציה. השופטים 
כמעט יצאו מכליהם, וניכר היה 
שהנושא ממש בנפשם...
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ב"שיא החשמל והמיזוג" 
פותחים את עונת המזגנים

מאת: יחיאל חן
משבר  בעקבות  שנוצר  הכלכלי  המצב 
רבים,  של  בפרנסתם  קשות  פוגע  הקורונה, 
ובוודאי כשמדובר במשפחות בני התורה, כאשר 
לקצץ  נאלצו  התורה  והיכלי  מהכוללים  ברבים 
במלגות, בעקבות הפסקת התרומות. מצבם של 
הישיבה  ראש  מרן  של  בליבו  נגע  התורה  בני 
חכם שלום כהן שליט"א, אשר כאב רחום נושא 
הדור  משא  את  שכמו  על  ועומס  לבו  לוח  על 

בכלל ועולם התורה בפרט. 
ובני  לאברכים  הרבה  דאגתו  מתוך 
הוראה  הישיבה  ראש  מרן  שיגר  משפחותיהם, 
מיוחדת לראשי חברת הבשר 'אשפר', הנמצאת 
של  שבנשיאותו  ציון  נווה  בד"ץ  השגחת  תחת 
מרן חכם שלום כהן, ואשר ראשי החברה נוהגים 
בכל הליכותיהם בהתייעצות ובהכוונתו של מרן 

ראש הישיבה. 
הישיבה  ראש  מרן  ביקש  המיוחדת  בהוראה 
על  שביכולתם  כל  לעשות  'אשפר',  מראשי 
שתחת  והבשר  העופות  מחירי  את  להוזיל  מנת 
השגחת בד"ץ נווה ציון, וזאת על מנת לאפשר 
לרכוש  הילדים  ברוכות  והמשפחות  לאברכים 
השווה  במחיר  צורכיהם  כפי  אשפר  מוצרי  את 
להם  יהיה  ולא  בו,  לעמוד  שיוכלו  נפש  לכל 

חלילה מחסור בכך. 
שכאמור  'אשפר',  הבשר  חברת  ראשי 
של  ובדרכו  לאורו  צועדת  הקמתה  מראשית 
לבקשה  מיידי  באופן  נענו  הישיבה,  ראש  מרן 
שורת  על  והכריזו  הגזית  מלשכת  שהגיעה 

מבצעים והנחות ייחודים וחסרי תקדים. 
"חברת 'אשפר' היא חלק בלתי נפרד מעולם 
"'אשפר'  החברה.  ראשי  אומרים  התורה", 
והמדקדקים  מנת שציבור המהדרין  על  הוקמה 

בכשרות  ומשובח  איכותי  בשר  לרכוש  יוכלו 
שכחלק  וכמובן  ביותר.  והמוקפדת  המהודרת 
כל  לאורך  מאמץ  עושים  אנו  מכך,  נפרד  בלתי 
שווים  שיהיו  כך  המחירים  את  להוזיל  השנה 
התורה  בני  של  ידם  בהישג  ויהיו  נפש  לכל 
והמשפחות ברוכות הילדים. בעת הזו, שהיוקר 
מאמיר והקושי הכלכלי גובר, בהוראת מרן ראש 
כעת  גם  לתת  דווקא  פועלים  אנחנו  הישיבה, 
מטרה  מתוך  כיס,  לכל  ושווים  נמוכים  מחירים 
שכולם יוכלו להמשיך ולרכוש את מוצרי אשפר 

האיכותיים, לענג בהם את שלחן השבת". 
מגיעה  כזו  שהוראה  הראשונה  הפעם  זו  אין 
היישר ממרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, אל 
חברת 'אשפר'. כבר לפני מספר שנים, בפרוס חג 
'אשפר'  הפסח, קרא מרן ראש הישיבה לראשי 
מחירי  להורדת  ולפעול  להקפיד  וביקשם 
העופות והבשר, דבר שבוצע במהירות על הצד 
הטוב ביותר, והביא לרווחה רבה בקרב הציבור 

ומשפחות האברכים. 
ב'אשפר' רואים בכך חלק משלושת העקרונות 
עליהם מושתת החברה: כשרות, איכות ומחיר. 
הכשרות היא בהשגחת בד"ץ נווה ציון, שנוסד 
מרן  נשיאות  תחת  ועומד  ישראל  גדולי  ידי  על 
ראש הישיבה ובהשגחת גאב"ד נווה ציון הגאון 
הגדול רבי שלמה בן שמעון והגאון הגדול הרב 
מסעוד בן שמעון. וכידוע שמרן חכם שלום כהן 
משחיטה  רק  אוכל  "אני  קודשו:  בפה  התבטא 

זו". 
האיכות ידועה ומוכרת בקרב ציבור הצרכנים, 
כאשר ב'אשפר' שמים דגש על שימוש בעגלים 
והאיכותיים  המשובחים  מהסוגים  בשר  ונתחי 
וייצור  תהליכי שחיטה  על  הקפדה  תוך  ביותר, 
תמיד  והמחיר,  ביותר.  והגבוהה  הטובה  ברמה 

שווה לכל כיס, ועכשיו אפילו עוד יותר.

מאת:  יחיאל חן
והמיזוג"  החשמל  "שיא  וברשת  מגיע  הקיץ 
מבחר  עם  ובגדול,  המזגנים  עונת  את  פותחים 
עצום של מזגנים מכל החברות ובמחירים חסרי 
תקדים, כולל אפשרות להתקנה מקצועית על ידי 
מתקיני "שיא החשמל". כל סניפי הרשת ברחבי 
ופועלים  כרגיל  אלו  בימים  פתוחים  הארץ 
בהתאם ל"תו הסגול" והנחיות משרד הבריאות, 
לצד תגבור מאסיבי של מוקדי הייעוץ המקצועי 

והמכירות הטלפוניות.
כיוון שבשל משבר הקורונה התקשו  בנוסף, 
הפסח  חג  בערב  הרשת  לחנויות  להגיע  רבים 
"השני  האטרקטיבי  המתנות  מבצע  את  ולנצל 
המבצע  את  להאריך  ברשת  החליטו   – בשקל" 
חשמלי  מוצר  קנו  עובד?  זה  איך  מוגבל.  לזמן 

בשקל  לבחירתכם  נוסף  מוצר  וקבלו  מהמבצע 
והמיזוג" תרוויחו  אחד בלבד. ב"שיא החשמל 
פעמיים – גם מחיר זול על המוצר הראשון וגם 
שקל אחד בלבד על המוצר השני, מבין עשרות 
המוצרים המשתתפים במבצע. מבצעי המזגנים 

אינם משתתפים במבצע השני בשקל.
מאות  תמצאו  והמיזוג"  החשמל  ב"שיא 
מוצרים במחירים הזולים ביותר מכל המותגים 
המובילים במחירים מפתיעים למוצרים חדשים, 
התחייבות  עם  מתצוגה,  ולא  מהיבואן  ישר 
והמיזוג"  החשמל  ב"שיא  ביותר.  הזול  למחיר 
 36 עד  של  נוחים  תשלום  מתנאי  גם  תיהנו 
תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית או עד 12 
תשלומי צ'קים. שיא החשמל והמיזוג, תשווה, 
גם  בתוקף  המבצעים  שיא!  באחריות  תחסוך. 

לרוכשים במוקד הטלפוני.

"לעשות הכל כדי שמחירי העופות 
והבשר יהיו בהישג ידם של בני התורה"

בעקבות המצב הכלכלי הקשה שנוצר במשבר הקורונה כשמטה לחמם של רבים ובפרט 
בני התורה נשבר, הורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א לראשי חברת הבשר 
'אשפר' שבהשגת בד"ץ נווה ציון שתחת נשיאותו – לעשות ככל יכולתם על מנת להוזיל 

את מחירי הבשר לבני התורה

לחזור  האם  ההחלטה  עברה  רבות  טלטלות 
וטלטלה  מי ומתי. סחרחרה  כן  ואם  ללימודים, 
וזה  בכה  אומר  זה  שונים.  ותכנונים  חישובים 
מנכ"ל  הבריאות,  מנכ"ל  משרד  בכה.  אומר 
משרד האוצר, משרד החינוך המל"ל ועוד, כל 
אחד מושך לדעתו ולאינטרס שלו ובעיקר מנסה 
לרכוש נקודות פופולריות בציבור. היה מי שרצה 
מי  היה  האחראי.  המבוגר  הוא  כמה  להדגיש 
שרצה להדגיש כמה הוא מרגיע ופרגמטי. אבל 
רק דעה אחת נאמרה באופן עקבי ובבהירות. כך 

היא דרכה ודעתה של תורה!
"תורה  יותר מתמיד",  תורה  צריך  הזו  "בעת 
דרכים  למצוא  צריך  אכן,  ומצלא!".  מגנא 
מדין  הנצרך  לפי  המותר  דרך  על  שיהיה 
"ונשמרתם" וכפי הוראות משרד הבריאות, אבל 
חייבים לדחוק בהם לראות למצוא דרך. דבריו 
שיבור  ישרה  דרך  איזוהי  אומר  "רבי  בבחינת 
ותפארת  לעושיה  תפארת  שהיא  כל  האדם  לו 
לולי ההפגנות של  כי  ולמד  לו מן האדם". צא 
ת"א, וזעקות השבר שגרמו הפגנות אלו לבקוע 
שיעמדו  ייתכן  היאך  היראים,  כל  של  מגרונם 
באישור גורמי הבריאות והאכיפה מאות ואלפים 
ואילו  וכמדרשה(,  )כפשוטה  אחת  בכנופייה 
אפשר?  אי  ובריחוק  פתוח  במקום  אחד  מנין 
היתה  הזעקה  לשמים,  זעקה  התמיהה  ובאמת 
כי  החרדית,  ביהדות  החלקים  כל  אצל  אחידה 
היא פרצה מההרגשה שזה באמת לא ייתכן, עד 
שלא נותרה ברירה ופסקו כולם פה אחד, מותר 
התנאים  פי  על  כמובן  פתוח,  בשטח  מניינים 

המתבקשים.
קודשו  וברוח  תורתו  בדעת  התורה  שר  מרן 
לפתוח  שצריך  ובקול  יחד  נזעק  לא  שאם  ראה 
את מוסדות התורה, הרי שהממשלה לא תאפשר 
לפתוח אותם גם אחרי שייפתחו להבדיל את כל 
התורה  הבילוי.  ומקומות  והשווקים  הקניונים 
להבדיל מכוונת חז"ל תהיה חלילה מונחת בקרן 
זווית. וכי התורה דחופה להם? וכי הם מבינים 
החשיבות,  את  להבין  מרן,  דרש  מה  ערכה? 
לכאוב, לחפש דרכים לפתוח בדרך המותר. כן 
דווקא הוא המחמיר תמיד כהחזון איש מחפש 
היינו  כולנו  וכולנו  התורה!  למען  היתירים 
חייבים כבני תורה וכיראים להתעורר מקריאתו 
עמי  היו  התורה.  כבוד  את  אחד  בקול  ולזעוק 
והקשו.  ושאלו  דעתו  לסוף  ירדו  שלא  ארצים 
אדם  שאין  חז"ל  דברי  את  הכירו  שלא  בוודאי 
גם  כי  שנה.  ארבעים  עד  רבו  דעת  על  עומד 
אבל  בסבלנותם.  היה  לא  יום  ארבעים  לחכות 
מרן מכיר רק דבר אחד, דעת התורה! כך כתוב! 
העולם  "אין  חז"ל  אמרו  כך  דורש!  אני  מקרא 

מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תשב"ר".
תורה מגנא ומצלא! אבל ובלבד שיהיה בדרך 

המותר. זה בלא זה אי אפשר, אבל גם זה בלא 
זה אי אפשר. והנה ראו זה פלא, פתאום מוצאים 
אפילו  כיתות.   2 אפילו  ללמוד  אפשר  דרכים, 
זה  הלא  מסוים,  במתווה  מסוימות  ישיבות  רק 
אלפים של תלמידים. מיליוני זכויות של לימוד 

תורה!
פרופסור  שענה  התשובה  את  מכירים  כולם 
גבי ברבש כשנשאל אם בבני ברק היתה הדבקה 
התמותה  שמקרי  ייתכן  איך  גבוהה,  כך  כל 
והחולים הקשים היו פחותים בבני ברק מאשר 
הלשון  על  לי  "עומד  ענה:  הוא  מקום?  בכל 
זאת  בכל  יודעים  אתם  דישמיא,  סייעתא  לומר 

בני ברק". 
מגנא  "תורה  שלנו  בלשון  קוראים  לזה 
ולא  יבושו  לא  קוויך  "להודיע שכל  ומצלא!". 
יכלמו לנצח כל החוסים בך". כמובן שאם היו 
גלויים  המופתים  היו  ונשמרתם  על  מקפידים 
אני  ערוך!  לאין  היה  ה'  והקידוש  לעין,  יותר 
מרן  הוראת  פי  על  שלמד  מוסד  מכיר  אישית 
אבל  מותר,  שהיה  עוד  כל  הסוף  עד  הגר"ח 
פלא  זה  וראו  הזהירות,  ענייני  כל  פי  על  נהגו 
לא  אף  נדבק,  התלמידים  ממאות  אחד  לא  אף 
לא אחד מכל  ואף  הרבים,  הצוות  אחד מאנשי 
מגנא  "תורה  קוראים  לזה  משפחותיהם!  בני 

ומצלא".
באמונת  איתכם  להתחזק  רוצה  אני  וכאן 
שלא  הסיפור  את  לכם  ולספר  חכמים 
החינוך  בין  החילוק  את  יודעים  סופר: כולנו 
הכיתות  דווקא  ללמוד  החלו  ששם  הכללי 
הכיתות  דווקא  החרדי  בחינוך  ואילו  הנמוכות, 
מרן  שדווקא  יודעים  כולם  לא  אבל,  הגדולות. 
וטעמו  בתחילה  לכך  התרצה  לא  התורה  שר 
ונימוקו עימו. הבוגרים דווקא לומדים גם בבית, 
הבל  הקטנים  אבל  לומדים.  אבל  פחות  אמנם 
כדבעי  לומדים  לא  והם  פחות  לא  פיהם חשוב 
עד  בידם  עלה  לא  לשכנעו  שניסו  וכמה  בבית. 
שמאן דהוא העלה שאולי בעקבות זה שיתחילו 
קטנות,  הישיבות  את  לפתוח  יאפשרו  הגדולים 
והגם שכולם ביטלו מיד דעה זו כעפרא דארעא 
שאמרו  ומנוסים  נכבדים  ציבור  אישי  וכולל 
אורו  דווקא מרן  סיכוי שיהיה",  גרם  לזה  "אין 
פניו ונתרצה. ואכן הפלא ופלא! נגד כל סיכוי 
לפתוח  וח'  ז'  כתות  עם  יחד  ומחשבה הסכימו 
את הישיבות קטנות. לזה קוראים כאמור "דעת 

תורה!"
מתווה  וכו'  על  תמה  תהה  לא  מי  ולסיום 
הקפסולות, שהתקבל על דעת גדולי ישראל. לא 
ליטאיות,  ישיבות  כמה  וראו  מאז  יומיים  עברו 
זה  המתווה.  את  מאמצים  וחסידיות  ספרדיות 

נקרא "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל!"

הנוטל עצה מן הזקנים
 - הסיפור שלא סופר

הרב יצחק דוד קוריץ

 הרב יצחק עובדיה עם מרן רה"י חכם שלום כהן

אבל, לא כולם יודעים שדווקא מרן שר התורה לא התרצה לכך בתחילה 
וטעמו ונימוקו עימו. הבוגרים דווקא לומדים גם בבית, אמנם פחות אבל 
לומדים. אבל הקטנים הבל פיהם חשוב לא פחות והם לא לומדים כדבעי 
בבית. וכמה שניסו לשכנעו לא עלה בידם עד שמאן דהוא העלה שאולי 
בעקבות זה שיתחילו הגדולים יאפשרו לפתוח את הישיבות קטנות, והגם 
שכולם ביטלו מיד דעה זו כעפרא דארעא וכולל אישי ציבור נכבדים ומנוסים 
שאמרו "אין לזה גרם סיכוי שיהיה", דווקא מרן אורו פניו ונתרצה

"





4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

יב’ באייר - יד’ באייר תשע”ט
06/05-08/05/2020  

בני ברק

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)44-44(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

העיר, מהסלון יש נוף 
לגינה גדולה ומטופחת, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501)08-08(_____________________________________________

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

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שמושכרים 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

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

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

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

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

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

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

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

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

הרואה רמת גן מול יהודה 
הנשיא )קרוב לרחוב 

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

הרב קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ברחוב שטרסר 3.5 
חדרים גדולים, קומה 

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

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

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

 בשיכון ג' 2 יחידות 
בטאבו משותף מושכרות 

ב- 5,300 ש"ח, 
משופצות, קומה ג', 

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

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

חשמונאים
 בחשמונאים "גני 

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

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

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

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

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

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

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

גבעת שמואל

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה! ברח'ירושלים 
קרוב לאהרונסון 3 חדרים, 
ק"ג עורפית, ללא מעלית, 
גג רעפים, מצב טוב, עם 

הסכמת שכנים לבניה 
על הגג 1,450,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)29-29(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,300,000 גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב
054-6506501
03-5797756)01-01(_____________________________________________

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

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה והגג 

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

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

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

לעיסקה מהירה 
1,800,000 ש"ח, בלעדי 

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)03-03(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)17-20ש(058-3228320

 שאול המלך, דירה מחולקת 
ל-2 יחידות, ברמת בית מלון, 

מושכרת 5,100 ש"ח, אבן יסוד 
_____________________________________________)19-19(050-4545603 משה

 אברהם אבינו, דירה  
מחולקת ל-3 יחידות דיור, 7%, 

קומת קרקע, מחיר מציאה, 
דרך מצדה, קומה 1, מחולקת 

ל-2 יחידות דיור, מושכרת 
4,800 שח .אבן יסוד
_____________________________________________)19-19(050-4545603 משה

 שאול המלך, קומה 4, 
מחולקת ל-2 יחידות דיור, 

מחיר שלא יחזור, 675 אלף 
ש"ח, אבן יסוד 050-4545603 

_____________________________________________)19-19(משה

 אבן יסוד, חברת ניהול 
נכסים בבאר שבע ,דימונה, 

ירוחם, מתקשה להשכיר 
_____________________________________________)19-19(התקשר? 050-4545603 משה 

 מבחר דירות מחולקות 
ולחלוקה. על קנית דירה ניהול 
הנכס כוללת בעמלת התיווך.

_____________________________________________)19-19(משה 050-4545603

 שיכון ג, 6 חד', 
ק"א, חדשה, 140 

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

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

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

להרחבה של 30 מ"ר  
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, 

1,150,000 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, 1,150,000 ש"ח. 

א"א לקחת משכנתא, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

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

ש"ח, א.א. לקחת 
משכנתא,. תיווך ש. 

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

באר שבע

 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 באזור סוקולוב, 
3.5 חד', 1,650,000 ש"ח, 6 

חד' + חצר גדולה, 2,700,000 
 ,BDA ש"ח. תיווך

054-8449423)19-19(_____________________________________________

 בלעדי באפשטיין, 
75 מ"ר, מחולקת ל-3 
יחידות דיור מרוהטות, 

ק"א, 1,520,000 
ש"ח גמיש, מתאימה 

להשקעה. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ פנטהאוז 
180 מ"ר ק"ד + מעלית + 

חניה נוף מרהיב מרפסת 
גדולה ניתן גם לקנות קומה ג' 
מחולק ל 2 דירות 140 מ"ר א. 

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

 באזור שיכון ג', דירה 120 
מ"ר עם חצר 40 מ"ר, חדשה 

ויפה, 2,600,000 ש"ח.
 BDA 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

 בלעדי! באזור הרב שך 
/ס. אזר דופלקס 5 חד' + 

יחידה מושכרת + מ. גג 
משופצת כחדשה ק"ג חזית 
2,450,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

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

חזית 2,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

 במכבים, בבלעדיות, 6 
חד', משופצת כחדשה, 2 

שירותים ומקלחות, ק"א + 
מרפסת שמש, 130 מ"ר. "לב 

_____________________________________________)18-18(הנדל"ן" 03-5757829

 באזור גבעת סוקולוב, 
5.5 חד', 140 מ"ר + יחידת 

דיור, מושכרת ב- 2,500 ש"ח, 
משופצת כחדשה, חזית, 

2,900,000 ש"ח.
 BDA 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאת השנה! באיזור 
עזרא, פרויקט באישורים 

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

במשרד! הראשון בתיווך
054-3050561)19-19(_____________________________________________

 ירד המחיר!!! בבלעדיות. 
בגוטליב 4חד' ק"ב ואחרונה, 

מרווחת ומשופצת. מחיר 
מעולה. תיווך-אנג'ן

02-80-000-80)19-19(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשבטי ישראל, 
4 חדרים, 100 מטר, קומה א 
חזית, במצב טוב, 1,750,000 

גמיש ת.מ.א. נכסים
054-8479063)19-19(_____________________________________________

 מציאה באהרונסון!! 
כ-4 חד', 3 מרפסות, 

100 מ"ר, 3 כ"א, ק"ג-
אחרונה, אופציה לבנייה 

בגג בבלעדיות מ.כהן 
_____________________________________________)19-19(נכסים 052-7684074

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

מ. מהיסוד,"-2 חד' - 
בטאבו" א.להרחבה 

1,475,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 באזור הרב שך 4 חד' 90 
מ"ר משופצת כחדשה ק"ג 
3 כ"א 1,870,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

 ברב שך 4 חד' ענקית  
113 מ"ר ק"א חזית משופצת 
כחדשה 2+ סוכות + יחידת 

הורים + חניה 2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)19-19(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 4 חד' + 2 יחידות 

מושכרות בקומה נפרדת 
משופצת כחדשה מושקעת 
_____________________________________________)19-19(ק"ג א. פנחסי 03-5799308

 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 

_____________________________________________)19-19(א. פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

הגג 1,550,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

אופציה להרחבה ולמרפסת. 
_____________________________________________)19-19(ד.ג.תיווך-050-4122744 

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

מעלית, ממ"ד וחניה ד.ג.תיווך 
  050-4122744)19-19(_____________________________________________

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

סוכה, ק"ק, כניסה מיידי. 
_____________________________________________)19-19(ד.ג.תיווך 050-4122744

 בלעדי! בפ"כ החרדי, 3 
חד', קומה 2.5 ואחרונה, סלון 
ענק, 1,350,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הנביאים, 3.5 
חד', משופצת כחדשה, חזית 

+ ריהוט חדיש + מחסן, 
 ,BDA 1,990,000 ש"ח. תיווך

054-8449423)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט. 3.5 
חד' מרווחת ומושקעת, ק"ב, 

חזית. 1,650,000 גמיש.
_____________________________________________)19-19(תיווך-אנג'ן 02-80-000-80

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

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

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

 בלעדי, מציאה!! ברבי 
עקיבא/דובק, בבניין 

חדש, כ- 90 מ"ר, 3 חד' 
+ מרפסת שמש + סוכה 

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

נכסים והשקעות"
054-4290600)19-19(_____________________________________________

 א.הבנים, 3חד', 73 
מ"ר, ק"ב, מ.מהיסוד 

א.בגג-רעפים 1,440,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 פרדס-כץ"החדשה" 
3.5 חד' כ-92 מ"ר 

הכנה ל-5 חד' + מעלית 
1,780,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

 מיידי!! א.דנגור כ-3.5 
חד' כ-70 מ"ר קומה-א' 

א.להרחבה 30מ"ר, 
)ז.לשיפוץ( 1,250,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)19-19(_____________________________________________

 באזור השלושה 3 חד' 
מרווחת + מרפסות ק"ג חזית 
משופצת חלקית 1,750,000 
_____________________________________________)19-19(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

1,650,000 ש"ח גמיש  א. 
_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי! בתנאים 2.5 
חד' 70 מ"ר ק"ב אחרונה א. 
בגג משופצת בניין מטופח 
1,530,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

מסודרת 1,530,000 ש"ח 
_____________________________________________)19-19(א.פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות  בטבריה 2.5 
חד' 60 מ"ר 2 כ"א קומה 1.5 

+ אופציה. טובה למגורים/
השקעה ד.ג.תיווך

050-4122744)19-19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)19-19(מיידי. ד.ג.תיווך 050-4122744

 מציאה!!! במנחם, 
2.5חד' חזית, קומה-

נוחה, מטופחת ומהממת 
ב1,330,000 גמיש.

_____________________________________________)19-19(תיווך-אנג'ן 02-80-000-80

 הזדמנות בביאליק!! 
2.5 חד', ק"א, 60מ"ר, 

אופציה להרחבה 
1,225,000 מ.כהן-נכסים 

052-7684074)19-19(_____________________________________________

 בדוד-המלך בבלעדיות, 
2.5 חד' 62 מ"ר, בסמוך חצר 

+ זכויות בניה "מאגדים"-משה 
_____________________________________________)19-19(דסקל 050-5926021



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

יב’ באייר - יד’ באייר תשע”ט  06/05-08/05/2020

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

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה 
לחנות, משרד, מרפאה 

10,000 ש"ח ש. 
מאירוביץ הע"מ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

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

משרדים

חנויות

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

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

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

בני ברק 

דירות 
להשכרה

 בחברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים! 

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

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

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

פתח תקווה

פתח תקווה

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

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

_____________________________________________)11-18א(050-6770150

ירושלים

4-4.5 חדרים

השקעות

2-2.5 חדרים

דופלקסים

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

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

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
 למכירה ברחוב ר"ע _____________________________________________)52-52(050-5308742

אולם 280 מ"ר עם גישה 
לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

3,700,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

ב- 2 מפלסים, מושכרת 
ב- 20,000 ש"ח עם חוזה 

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)48-48(בני ברק 054-6506501

קריית אתא

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

נדל”ן 
מסחרי

מחסנים

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

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-25/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!!
לצימרים ודירות נופש 

מכל הסוגים. שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

בר יוחאי
 בפוריה, צימרים

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

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

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

יבניאל

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

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

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

ירושלים והסביבה

 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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 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

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

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

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

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

2,290,000 גמיש
_____________________________________________)19-19(050-6610501 סתיו

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

ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)19-19(050-6610501 סתיו

 פינת מציאות! 
להשקעה/מגורים 

למגזר החרדי. 27 שנות 
מצויינות ומקצועיות!! 

תיווך ליאנה
050-5409240 חיים

050-8554104)19-19(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 מציאה! יהודה 

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

880,000 ש"ח, מיידי!! 
תיווך ליאנה

050-5409240 חיים
050-8554104)19-19(_____________________________________________

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

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

 מבחר חנויות
להשכרה ברחבי העיר 

במחיר של המשבר
זריזים לתפוס הזדמנויות 

תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)19-19(0544980-159 דורון

מגרשים

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

בהזדמנות מאיר
052-4792888)19-19(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)19-19(_____________________________________________

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

052-4792888)19-19(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות, 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)19-19(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשיקיעים, בהזדמנות, 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)19-19(_____________________________________________

 מחסנים בכל רחבי 
העיר ב"ב, בגדלים שונים 

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

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

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

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

כחדשה, לל"ת,
כ- 60 מ"ר, 4,000 ש"ח

_____________________________________________)18-19ל(050-8658378

ביקוש
דירות

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

_____________________________________________)18-21(ריהוט. 051-2231130

נתיבות

 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 
_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)19-19(_____________________________________________

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

בולנשטיין, מרפסת )12 מ"ר(, 
ק"א, מעלית, 2,200,000 

ש"ח )גמיש(! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)19-19(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 5 חד' משופצת, ברב עמי, 

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

_____________________________________________)18-19ל(054-6687466

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

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

_____________________________________________)18-19ל(054-4944799

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

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)17-20(_____________________________________________

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

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

עמנואל

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

ש"ח, רק 1,090,000 ש"ח 
_____________________________________________)19-19(050-4811122 סימון

בי˙�מאפה

במי˜ום�מעוֹלה�בפ"˙
ֹלפרטים:054-6595009

ֹלמכירה

ני˙ן�ֹלה˘איר�הוִדעה

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(_____________________________________________

 הזדמנות! בחיים עוזר 
מחולקת ל-2, 70 מ"ר, 

מושכרת ב- 5,500 ש"ח. 
1,050,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)19-19(נכסים 052-7684074

לפרסום
03-6162228

 בהיבנר האיכותי!
3.5 חד' גדולה, משופצת,

3 כ"א, מעלית, חניה בטאבו, 
1,590,000 ש"ח. "רם נכסים". 

 054-5566145)19-19(_____________________________________________

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

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

 4 חד', מרווחת ויפה, 
בכהנמן 57, ק"א חזית,

_____________________________________________)19-20ל(053-7265992

 באזור צפניה/זכריה 
4.5 חד', ק"א ע"ע, חזית, 
משופצת, מיידית, "תיווך 

_____________________________________________)19-19(אריה" 053-3172172

 בלעדי 3 חד' בפרדו + 
גג 60 מ"ר + מעלית, 4,000 

ש"ח. תיווך אלטרנטיב
054-5500263)19-19(_____________________________________________

 בנועם אלימלך, 3 חד', 
חדשה, דוד"ש, ממוזגת 

ומסורגת, ק"ד + מעלית, 
_____________________________________________)19-20ל(4,300 ש"ח. 052-7126692

 3 חדרים כ 60 מ"ר חדשה 
מרוהטת 4,200 ש"ח 

052-7610171)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
באבוחצירא )הצמוד 

לב"ב( 3 חד', 85 מ"ר, 
ק"ג, משופצת, ממוזגת, 

3,900 ש"ח תווך 
053-3121640)19-19(_____________________________________________

 מציאה! 3 חד', גדולה 
ויפיפיה, מאווררת וממוזגת, 

סלון ענק, מתוכננת במיוחד, 
כחדשה, במשולם ראט, מיידי, 

_____________________________________________)19-20(3,650 ש"ח. 050-5677030

 ברח' ירושלים אזור 
העיריה  3 חד'+ מרפסות  

100 מ"ר ק"ב שמורה 3,700 
_____________________________________________)19-19(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באהרון דב, 2.5 
חדרים, מסודרת, 70 מ"ר, 

חזית, ק"ג )ללא(, כניסה 
מיידית, 3,500 ש"ח. 

054-4290600
_____________________________________________)19-19()ללא תיווך(

 2 חדרים, כ-30 מ"ר, 
חדשה, מרוהטת, 2,600 ש"ח

052-7610171)19-19(_____________________________________________

 3 חד', ברח' חזני, קומה 
שניה, ללא ריהוט, מחיר גמיש, 

058-4148780)19-19(_____________________________________________

 רוטשילד/קק"ל, 3 חד', 
גדולה, קומה 1 ללא מעלית 

וחנייה, 3,750 ש"ח.
050-3528252)19-19(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)19-19(שמעון 052-2457617

 בבני ברק, מחסנים 
בגדלים שונים בכל רחבי 

העיר, להשכרה במחירים 
_____________________________________________)19-19(טובים. תווך 03-8050080

 מציאה! ברבנו אשר, 
משרד מטופח, ק. כניסה, 

ממוזג, כ- 20 מ"ר, מיידי לכל 
_____________________________________________)19-20(מטרה. 054-8484999

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

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

צפון

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

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

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

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

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

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

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

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

ריהוט

צבע
 מבצע סיוד דירת 3 חד', 

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

_____________________________________________)17-20ל(050-4176916

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

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

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

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

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

 זוג שידות מעץ מלא, 
איכותיות, מרווחות וחזקות, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ארונית ויטרינה לתליית 
דברי נוי, 80 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(050-9089110

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

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

_____________________________________________)17-18ח(052-7126106

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

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

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

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

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

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

תינוקות

 למכירה כסא תינוק 
קדמי לאופניים, מצב חדש, 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(050-6907470

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

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-8491154

 בהזדמנות, נדנדת תינוק 
+ מנגינות + טרמפולינה, 95 

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

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי, מצב מצויין 150 

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

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

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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)18-19(גמיש. 054-8499882

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

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

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

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

 אבדו טבעת נישואין 
וטבעת יהלום לפני פורים, 

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

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

_____________________________________________)18-19ח(03-5784641

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

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

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

 מכונת ברד קטנה 
כחדשה, 80 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(03-6180510

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

_____________________________________________)18-19ח(058-3287846

 מצלמת קנון 185, 
נקנתה לפני 4 חודשים, 350 

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

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

 מגהץ קיטור "מרפי 
ריצ'רד" 300 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(053-3364930

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

_____________________________________________)18-19ח(054-8540687

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

_____________________________________________)18-19ח(052-7180828

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

_____________________________________________)18-19ח(052-7157077

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

_____________________________________________)18-19ח(055-9765406

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

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

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

 שולחן לפינת אוכל + 
כסאות 300 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-7126106

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

_____________________________________________)18-19ח(052-7619209

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

_____________________________________________)18-19ח(052-7619209

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

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

עגלה אמבטיה +טיולון 
צבע אפור אנגלזינה 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8475855

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה", )מרעישה( 

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

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

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

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

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

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

 עגלת תינוק אמבטיה 
+ טיולון מדגם "פג פיקלו 

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

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

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

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וניור לעגלות, צבע שחור, 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(053-3364930

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

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

 מיטת פעוט שילב, 
כחדשה + מזרן עמינח לבן, 

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

 עגלת תינוק אנגלזינה 
אמבטיה + טיולון בצבע אפור, 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 120 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

 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 

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 "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

קוממיות 
 לשבת וחול, צימר 

מטופח, מאובזר, נקי וממוזג, 
חצר + משחקים

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

לפרסום
03-6162228

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 או במחיר סמלי, 

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר", במצב חדש, 

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

 מיקרוגל דיגיטלי דייהו 
קוריאה, במצב מצויין, 280 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 054-2819921

 קומקום חשמלי, בשימוש 
כשבועיים לפני כשנה, 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 058-3287846

 מגהץ מלפני כשנה, 3 
שבועות בשימוש, 60 ש"ח. 

_____________________________________________)19-20ח(058-3287846

 רדיודיסק מקורי לרכב, 
I30 2010 + פלסטיקה 

תואמת, )חדש באריזה(, 200 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 052-3463482

 מיחם לשבת, 40 כוסות 
)BENATON( כחדש, 100 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי, דגם 
EF-183, תוצרת זק"ש, 100 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 052-3463482

DVD  במצב מצויין )ב"ב(, 
100 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)19-20ח(054-7216671

 רמקולים למחשב, 
סבוופר ענק + 2 רמקולים 

+ שלט, חברת לוג'יטק, 250 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 052-2437292

 אורגנית קסיו + מעמד 
+ מזוודה + חוברת למידה 

+ כיסוי + שנאי, 449 ש"ח. 
_____________________________________________)19-20ח(052-7621238

 מצנם 2 פרוסות )בלק 
אנד דקר(, תקין, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 מזגן 2 כ"ס, במצב טוב, 
תדיראן, 500 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(050-3337530 אבנר

 מקפיא 4 מגירות 
"סימנס", 500 ש"ח.
_____________________________________________)19-20ח(050-3337530 אבנר

 אוזניות אפל סופר קופי, 
איכות גבוהה, חדש, ירושלים, 

_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח. 058-3279070

 מכשיר פופקורן חדש, 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 052-7188017

 ,ALFAH מצלמת 
תפריט בעברית, 200 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בלבד. 052-7619209

 שולחן זכוכית מעוצבת + 
6 כסאות, מיוחד, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)19-20ח(052-7188017

 ספה בצורת שאזלונג, 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח, ב"ב. 052-3662700

 מזנון לסלון, עץ מלא, 
_____________________________________________)19-20ח(400 ש"ח. 052-3662700

 ריפוד וניילון לכסאות, 
7 שנות נסיון,

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

 כורסת יחיד, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)19-20ח(050-3337530

 זוג שידות מעץ מלא, 
איכותיות, מרווחות וחזקות, 

390 ש"ח כ"א 2 מגירות, 
_____________________________________________)19-20ח(050-6907470

 ספת עור שחור, מצב 
מצויין, 330 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 מיטת יחיד, 260 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(בלבד. 052-5737813

 עמודון עץ מלא + 
מגירות, 260 ש"ח בלבד, חזק 

_____________________________________________)19-20ח(ויציב. 052-5737813

 ארון 3 דלתות, מפורק 
ומוכן להרכבה, 230 ש"ח 
בלבד. אפשרי הובלה + 

הרכבה ב- 160 ש"ח.
_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

 נברשת שנצליה, מפואר, 
קריסטל אמיתי, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)19-20ח(052-8916104

 כסא לנגן גיטרה, עם 
כוונים, חדש, 50 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 שמיכה לילד/תינוק  35 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3155415

 ספר ילדים מספרים על 
עצמם מס 12 45ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 הליכון כחדש + משחקים, 
_____________________________________________)19-20ח(100 ש"ח. 052-7188017

 מובייל לתינוקות, מנגן + 
משחקים, כחדש, 100 ש"ח. 

_____________________________________________)19-20ח(052-7188017

 למכירה אמבטיה לעגלת 
אינפניטי, צבע ג'ינס אפור 

כהה, כחדשה, רק 250 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(בירושלים 050-4120286

 תיק איכותי לעגלת תינוק
_____________________________________________)19-20ח(40 ש"ח 050-6907470

 למכירה כיסא תינוק 
לאוטו עם 3 מצבי ישיבה 

מרופד ברמה במצב חדש ב 
_____________________________________________)19-20ח(250 ש"ח 052-7773526

 למכירה אמבטיה לתינוק 
עם מעמד החתלה במצב חדש 

_____________________________________________)19-20ח(ב 250 ש"ח 052-7773526

 ,GRACO כסא אוכל 
מתקפל, שולחן וריפוד נשלפים 

לכביסה, 100 ש"ח )נקנה ב- 
_____________________________________________)19-20ח(280( 052-7169771

 טרמפיסט לעגלת "בוגבו" 
B5, מצב חדש ממש + הגה, 

_____________________________________________)19-20ח(250 ש"ח 054-7921893

 כסא תינוק קדמי 
לאופניים, מצב חדש, 90 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(גמיש, 054-8464909

 בהזדמנות, עגלת טיולון 
"איזי בייבי" במצב מצויין, 200 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 050-4160459

 מיטת תינוק + מזרן, 190 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 052-5737813

 לול עץ חזק ואיכותי
כולל מזרן וגלגלים

_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח 050-6907470

 טיולון ג'וי, איכותי, קל ונוח
_____________________________________________)19-20ח(230 ש"ח 050-6907470



יב’ באייר - יד’ באייר תשע”ט  406/05-08/05/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)11-18א(03-9094566 053-3197448

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

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

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

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

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

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
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 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

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

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

כללי
 מציאה!!! פאה 

חדשה מקופסה של גלית 
איטליה משיער 100% 

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

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

חדש באריזה!! )נקנה ב- 300 
ש"ח(, 150 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

למכירה/השכרה, חדשה 
_____________________________________________)01-04ש(ממש 054-6337121 

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

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

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

 למשרד רואי חשבון 
בקרבת מרכז עזריאלי  ת"א, 

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

מנוסה ועצמאי/ת
שליטה מלאה בחשבשבת 

חלונות ובמיכפל שכר- חובה 
,יחסי אנוש טובים, יכולת 

עבודה בצוות. משרה מאתגרת 
עם אפשרויות לקידום. 

קורות חיים לפקס:
03-7604646

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

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

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

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

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

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

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

 דרושות נשים רציניות, 
לעבודה מהבית, הדרכות 

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

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

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

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

 תוקון וציפור אהבה + 
אוכל + מתקן מים ואוכל + 

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

 טלפון בזק + מזכירה 
אלקטרונית + עגלת שוק, 40 

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

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

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

 עלוני משפחה באנגלית, 
כולל לילדים, בשקל 1 בלבד. 

_____________________________________________)17-18ח(052-5573461

 ספרי לימוד חשבות שכר, 
מעודכנים לשנה הנוכחית, 380 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 הוברבורד יד שניה + 
בלוטוס + נרתיק + מטען, 

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

 אופני הרים, מתאים גם 
למבוגרים וגם לנוער, במצב 

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

 סט של 6 סירים "חדשים" 
מנירוסטה איכותית מאוד + 

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

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

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

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

_____________________________________________)17-18ח(052-7130053

 למסירה גליונות קראט, 
קטיפה ומרווה לצמא, באזור 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(052-7195616

 קורקינט 3 גלגלים, 2 
רגליים מאחורה, כחדש, 130 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-8561294

 מזוודה לפאה, חדשה, 
הייתה בשימוש חודש, 70 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-8474176

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

_____________________________________________)17-18ח(050-4157763

 כרית תמיכה לצוואר 
לטיסות ונסיעות, חדשה, 30 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

ירושלים 52 ב”ב )ע"י העיריה(

מכנסי 
ילדים 

4 ב-100 &

שמלות 
מפסח 

החל מ-50 &

054-7212985

מנקים הכל
”אצל בתיה“

הנחה

פתוח רצוף

70%עד

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

משרה, שנתיים נסיון בהנבלת 
חשבונות ובמשכורות, מיידי. 

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

 למעון בגבעת שמואל 
סייעת לתינוקות/פעוטות, 

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

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

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

 מחבת לפנקיק יציקה 
נעמן  6 עגולים 85 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-31554152

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

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415 

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL 50 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 כוס לקידוש ציפוי כסף 
של הרב איפרגן 150שח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 סט כיסוי מצעים למיטה 
זוגית 3חלקים 160 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

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

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

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

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

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

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

 עגלת קניות כחדשה 
)גלגלי סיליקון( במחיר מציאה 

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

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

_____________________________________________)18-19ח(058-3287846

 אופני ספורט מידה 24, 
גוף אלומיניום, 21 הילוכים, 

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

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

_____________________________________________)18-19ח(050-4147729

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 

למתאימים/ות. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 

052-6580906)18-22(_____________________________________________

 למפעל בעטרות י-ם 
דרוש קונדיטור למאפים 

+ עוזר לקונדיטור. קו"ח: 
drushim350@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 למחסן מוצרי חשמל 
קטנים באזור ק. אריה 

פ"ת, עובד, ימים א'-ה', 
מ.מלאה, תנאים טובים 
למתאים. קו"ח לפקס 

03-9221485)19-20(_____________________________________________

 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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 למכירה פלאפון גלאקסי 
6310 כשר, במצב מעולה, 

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

 נוקיה C2 רגיל כולל 
מטען, 150 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(053-3161169

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

 למכירה נוקיה 230, 
כחדש, 2 סימים, 250 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בלבד, 052-7558801

 למכירה 2 תרנגולות 
ואווזה, 400 ש"ח. דני

_____________________________________________)19-20ח(050-5291073

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7154392

 אוזניות מגן לרעש של 
מכונות, לא שמע, 40 ש"ח. 

_____________________________________________)19-20ח(058-3287846

 קורקינט 3 גלגלים, 2 
רגליים מאחורה, כחדש, 130 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 054-8561294

 אופני הרים לנערים, 24" 
בצבע כסף - אלומיניום, 320 
ש"ח. קורקינט לילדים בצבע 
ירוק/צהוב. 100 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)19-20ח(054-2819921

 אופניים חשמליים, 
תקינים, בצבע שחור, בפ"ת, 

מחיר מציאה - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(סופי! 052-4349538 דוד

 אופני ילדים לגילאי 3/4/6 
שנים, כמעט חדשות, 150 
ש"ח. 054-2819921 בערב 

_____________________________________________)19-20ח(פ"ת

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7130053

 מחבת לפנקיק 85 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 שתי סירים של סולתם 
ידית מנירוסטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 עגלת קניות מברזל 4 
_____________________________________________)19-20ח(גלגלים 150שח053-3155415

 נעל סניקרס לילד מידה 
28 חברת קסטרו חדש 40 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3155415

 שולחן קטן נמוך לילדים 
_____________________________________________)19-20ח(40 ש"ח 052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)19-20ח(20 ש"ח 052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(052-7126106

 כספת 450 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(052-7126106

 פאזל 96 חלקים חדש 45 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7126106

 גביע לקידוש צפוי כסף 
של הרב איפרגן 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)19-20ח(200 ש"ח 052-7126106

 מעמד לדיסקים 30 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(052-7126106 

 פן מקצועי של איתמר, 
_____________________________________________)19-20ח(200 ש"ח. 053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה, 
מידה XL, שחור, 60 ש"ח. 

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 מצלמת פילים + פלש, 
חברת מינולטה, לאספנים, 

_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח. 03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
)מקשים( לאספנים, שמורה 

_____________________________________________)19-20ח(מאוד, 300 ש"ח. 03-6199806

 מטאטא הפלא כחדש, 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 052-7188017

 עיתוני מרווה לצמא שנת 
_____________________________________________)19-20ח(ע"ז ע"ח ע"ט. 053-3155415

 תיק לסמינר לפי תכנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 מעמד למגירות כתר 
צבע כחול אדום 25 ש"ח ללא 

_____________________________________________)19-20ח(מגירות 053-3155415

 תבנית חדשה עגולה 
לפיצה +גלגלת חברת גולף 

_____________________________________________)19-20ח(50 ש"ח 053-3155415

 מייקאפ רבלון, 45 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(בבני ברק 050-4191418

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט", 150 ש"ח.
_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 חליפה לבנים 3 חלקים, 
מידה 3, 60 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(052-7600336 ב"ב

 אגרטל קרמיקה + 
פרחים, 80 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(052-7600336 ב"ב

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

מקוצרת ו' כרכים - 150 ש"ח.
_____________________________________________)18-19ח(050-4135002

 מייק אפ "לנקום", כמעט 
_____________________________________________)18-19ח(חדש, 50 ש"ח. 052-7157077

 בשמים מקוריים 
משומשים, 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)18-19ח(052-7157077

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

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

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

_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

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

_____________________________________________)18-19ח(050-4188171

 אופני ילדים 16 אינץ 5 
שקל עם פנצר, אופני ילדים 

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

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

 כסא תינוק  לאופניים  20 
שקל, גלגל קידמי 24 אינץ 10 

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

 חוברת "סימנא", סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות - 

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

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

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



בסופר מבצעים
סופרים את העומר

ניתן להשיג
את כל מוצרי 

על האש
מנגלים,
פחמים...

מסכות בד
שחור-מותגים/

צבעוני-נשים/גברים/
ילדים מקבלים

תווי שי למורה
 ו'מזון ומחיה'

שני-רביעי
 4-6.5.20
י'-י"ב באייר

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
רח’   |  24 מלצר  הרב  רח’   |  11 קוק  הרב  רח’   |  15 רשב’’ם  רח’   | הרצוג  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |   15 נויפלד  רח’   | הרצוג   קריית   23
 |  8 הורקנוס  | אשדוד:   1 הריף  רח’   | יוסף’’  ’’מרכז   19 רח’ שמעיה  אלעד:    |  17 קלישר    |  1 חיים   תורת   |  25 חבקוק   רח’   |  2 פרדו 
 1 סופר  חתם  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל   |  22 הורקנוס 

 

לחזרה
ללימודים

1.6 ליטר
טאצ'

1 ליטר

תפוח עץ זהובפלפל אדום/צהובקולרביבצל/תפו"א אדום ארוזגזר ארוז

24 שעות
'מעולה'

1 ק"ג

רטבי 'מעולה'

תרכיז תפוחים/שמן זית כתית
תפוזים

דג מושט

סוגים שונים
500-600 מ"ל

750 מ"ל
1.2 ליטר'מעולה'

פרי קטיף

בלדי

פתיתים 500 גר'/
קוסקוס 350 גר'

גבינה צהובה 
מגורדת נועם

משקאות חלב וופל עלמה

ספרינג/
שוופס מוגז עדין

שלוקים

1.5 ליטר
'מעולה'

נר נשמה כוסות קרטון 10 אונז 
אלסקה/'מעולה'

צלחות עבות

ארטיק קרח בירה לבנה
גולדסטאר

קוקטייל פירות 
אריזות י-ם 900 גר'/
לפתן אפרסק 

825 גר' 'מעולה'

ריאו
כולל פיקדון

500 מ"ל

500 גר''מעולה'
טרה

קמח מנופה

שמן קנולה/
חמניות

1 ק"ג
'מעולה'

880 מ"ל

נסטלה

1 ליטר | תנובה/
שמיניית מעדן מוו

טרה

150 גר'

קוד: 48260
אלסקה

72 שעות
קוד: 48277

אלסקה

נר נשמה

נר נשמה 
שבועי 'מעולה' 3*290 גר'

'מעולה'

תירס גמדישלישיית פטריות

להילולת
רשב"י

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
 4-8.5.20

י'-י"ד באייר

שלישי-רביעי
5-6.5.20

י"א-י"ב באייר

חמישי-שישי
7-8.5.20 י"ג-י"ד באייר

לק"ג
290

קפה רד מאג
200 גר'

גלידה לה קרמריה

8 ב-
10

לק"ג
790

לק"ג
590

לק"ג
390

לק"ג
390

17901990

10

1790 2790

1490

4 ב-3 ב-

2 ב-

זוג ב-

3 ב-

2 ב-

1190890

1090

2990

1790

1090

990

ליח'לק"ג

17901690 3 ב-
20

שמן למאור
1 ליטר

'מעולה'

מיץ ענביםמיקס שוקולדשקדי מרק 
400 גר'
'מעולה'

390 גר'
עלית

כולל פיקדון
1 ליטר

'מעולה'

2 ב-
1290

2 ב-

4 ב-3 ב- 12 ב-

10

1020 10

ליח'ליח'

1290

690

890 2 ב-10
10

2 ב-

9901990

מפות ניילון עבה
שישייה/שמיניה 

'מעולה'

2 ב-
10

כביס
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