
בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בהר בחוקותי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:54
19:11
18:51

20:10
20:12
20:12

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון המרכזי של בית שמש מבית רשת 'קו עיתונות' • יום חמישי כ' אייר תש"פ 14/5/20 • גיליון מס' 532

מחר תושבע הממשלה הגדולה בתולדות ישראל עם 36 שרים

ממשלת 
נתניהו 

החמישית

 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 

 משביעים ממשלה. נתניהו וגנץ בחתימת ההסכם | צילום: דוברות הליכוד 

דרעי מציג: תפקיד לכל ח"כ

 אדריכל האחדות. נתניהו ודרעי | צילום: חיים צח, לע"מ 

עמותת חסד "ברכת ישרים" )ע"ר(

קיבלת דו"ח
קורונה?

ת! ש מה לעשו י

חייג עכשיו
055-7228018

לקבלת סיוע משפטי
מקצועי ומהיר

טובא - קרן כלכלית חרדית

רוצה אקסטרה 
משכורת?

500 - 1,500 ₪ לחודש
לשנתיים בלבד כנגד פיקדון
בליווי משרד עו"ד דוד שוב

077-957-7717

לכבוד רשב"י: משאיות השמחה הסתובבו, 
התושבים יצאו למרפסות

התהלוכות של חב"ד נערכו במתכונת מותאמת למצב בישראל • הזמרים דובלה פרידמן, שמעון דוידוביץ, איציק אשל, ילד הפלא בנימין אצרף 
הביאו את אווירת ל"ג בעומר עד לבתים ושימחו את הקהל | עמ' 4

בעקבות הקורונה: 
חתונות ובר מצוות 

ייערכו במגרש הספורט
במידת הצורך ולפי ההיענות, יפתחו נקודות 

נוספות במרחב הפתוח בהם תתאפשר עריכת 
אירועים | עמ' 4



₪1,490 ₪ במקום 1,690

מיקסר שף  
XL עוצמתי 

כסוף
KVL4102S

₪1,690 ₪ במקום 2,290

מיקסר מקצועי 
קיצ�נאייד

קערת נירוסטה
5KSM175IWH

CT641

נוטרי שייקר 
חכם מקצועי 

NINJA

₪599 ₪ במקום  999

SV-7030

₪699 ₪ במקום  799

מגהץ קיטור 
לחץ קיטור 5.5 בארטפאל

₪ ₪1,890במקום 2,240
ROBOROCK S6

שואב אבק 
רובוטי חכם 

₪רובורוק ₪399במקום 498 MS23K3513AK

נפח 23 ליטרמיקרוגל שף סמסונג

פיקוד אלקטרוני

44783

טוסטר לחיצה 
גריל ענק 
6 פרוסות 

מורפי ריצ'רד

₪229 במקום ₪299 ₪ במקום 139

קומקום 
חשמלי

LED תאורת
5230

₪99

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

בתוקף עד 18.5.20 או/ו עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה 
בתוקף לפחות יום | ט.ל.ח. |  מינימום 50 יחידות מכל פריט | בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות

מקרר שארפ 
4 דלתות
אינוורטר

8520

₪ ₪4,490במקום 5,290
מהדרין

10 שנות 
אחריות
בתוספת ₪99

מקרר 
מקפיא עליון 

אלקטרה
EL8601

₪849 ₪ במקום 1,390

₪ ₪2,990במקום 3,490

מקרר אלקטרה 
4 דלתות

482 ליטר
100104

מקרר סמסונג 
טריפל 3 דלתות 

652 ליטר

₪ במקום 6,990

RF230

₪5,990

מקרר הפוך 
סמסונג 

487 ליטר

₪ במקום 4,590

RL4323RBAWW

₪2,990

מקרר טושיבה
מקפיא עליון

INV מדחס ,A דרוג

₪ במקום 4,036

720/200107 554 ליטר

מכונת כביסה
7 ק�ג בוש

₪ ₪1,790במקום 1,990
WAN2406GPL 7 ק�ג

1200 סל�ד

מכונת כביסה
סמסונג

טכנולוגיית
Eco Bubble

₪ ₪1,490במקום 2,190
SJ4063

מדיח כלים 
רחב בוש

₪ במקום 2,290

₪1,790
SMS24AW00E

תנור בנוי 
בוש

HBG337BS0Y

₪2,190 ₪ במקום 3,560

מקרר מיני בר אלקטרה

EL-1065W

₪399 החל מ-

מקרר הפוך בקו 
מקפיא תחתון

415 ליטר

₪ במקום 3,560

RCNT415I00ZW

T65170AV

₪ במקום 1,790

מייבש כביסה 
7 ק"ג 

₪1,290

7 ק�ג
חיישנים

PAYNGO.CO.IL *5018

להוריד 
מחירים

שרות מהיר ממשיכים
עד הבית  

₪ במקום 2,190

₪1,790

שואב אבק 
דייסון אלחוטי

V10 ANIMAL

מחשב נייד 
�15.6 לנובו

₪ ₪1,999במקום 2,549

ideapad 33015IKB
Intel I3
RAM 4GB זיכרון
SSD 256GB אחסון
WIN 10

משטח עכבר 
מקורי מתנה

מדפסת לייזר
פאנטום 

חסכונית במיוחד
WIFI קישורית

3 שנות אחריות

₪289 ₪ במקום 359
P2500W

₪79 ₪ במקום 139

בידורית 
סנסור ''4

עם מיקרופון  
USB + כרטיס לחריץ 

זיכרון
Sk 4.5

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

₪999

רמקול נייד אלחוטי 
JBL מקצועי

PartyBox 100

₪ במקום 1,390

160W - RMS

₪ במקום 119

ATL-734

₪99

קטלן 
יתושים

UV שתי נורות
אולטרה סגולות

₪ במקום 199

HEM608

₪149

מאוורר 
3 מצבים

עומד, 
רצפה 
ותלייה

מכונת כביסה
8 ק"ג

+ מייבש כביסה 
6 ק�ג 

₪ במקום 2,990
EC100178

₪1,990
1400 סל�ד8 ק�ג

COOL AIR 28 מזגן עילי

₪ ₪2,990במקום 3,290

BTU  24,050 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 24,400

דרוג 
A

הסניפים פתוחים
PAYNGO.CO.IL

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

מיקסר 
מקצועי 

סאוטר

₪ ₪799במקום 999
KM701S

X409FA-EK203T
Intel i5-8265U
8Gb DDR4
SSD 256Gb
WIN 10

₪ ₪2,599במקום 3,099

מחשב נייד 
�14 אסוס

₪ במקום 1,190

מעבד מזון 
מג�ימיקס
C3200WB

₪888

₪ ₪1,990במקום 2,490
SPS25CW00E

מדיח כלים 
צר - בוש

תוצרת גרמניה

תוצרת גרמניה

₪1,390

מקרר אלקטרה 
מקפיא עליון

ליטר 268

₪ במקום 1,790

100107/252 NO FROST

₪ ₪5,790במקום 6,590

מקרר סמסונג 
4 דלתות

564 ליטר
RF50K5920S8

₪3,690

₪2,990

₪799
₪ במקום 999

MFCL2710DW

מדפסת  לייזר
מדפסת / סורק / מכונת צילום / פקס

מכונת כביסה
1-8 ק�ג 

סימנס

₪ ₪1,990במקום 2,690
WM12K260IL 8 ק�ג

1200 סל�ד

כיריים 
קרמיות 
אלקטרה

₪ ₪699במקום 999
MEH6025

תנור בנוי
סאוטר

SBI640

₪ ₪1,390במקום 1,890

BL682

מעבד מזון 
+נוטרי שייקר 
חכם מקצועי
NINJA 3 ב-1

₪999 ₪ במקום 1,290

₪549
1871-0068

מכונת תספורת 
נטענת מאוזר

PRO DIAMOND

₪ במקום  650

44454

טוסטר אובן טורבו 36 ליטר 
מורפי ריצ'רד

₪399 במקום ₪599

36 ליטר

PU-26

₪69 ₪ במקום 109

מאוורר עמוד 
16" פלטיניום

מכונת 
תספורת 
פנסוניק

ER-GC20

₪ ₪89במקום 119

מדיח כלים 
על השיש

טושיבה
DW 08T1/200112

₪ ₪1,890במקום 2,290
מכונת כביסה

פתח עליון
ווירפול 

₪ ₪1,990TDLR70213במקום 2,390
1200 סל�ד7 ק�ג

בהנחות 
ענק

מזגנים
להוריד מחירים

ממשיכים

החל מ- 990 ₪

התקנה מוזלת וגם ^

₪399

jbl charge 3

₪ במקום 599 ₪299 ₪ ₪1,099במקום 399

Hp 14" מחשב נייד

₪ במקום 1,399

מעבד אינטל ליבה כפולה
זכרון 4 גיגה
SSD אחסון

 קל משקל 
win 10 מ.הפעלה

מדפסת לייזר 
אלחוטית 

קומפקטית 
PANTUM

P2500

₪1,099

אוזניות 
אלחוטיות עם 
ביטול רעשים 

BOSE אקטיבי

רמקול סטריאופוני אלחוטי נטען 
עמידות בתנאי שטח ובמים

₪1,449

קונסולות 
משחקים סוני

PS4 SLIM

₪ במקום 1,499

₪ ₪1,690במקום 1,990

מיקסר מקצועי 
קיצנאייד

קערה 5 ליטר 
נירוסטה

KSM150

אוזניות ביטול הרעשים הנמכרות בעולם

₪ במקום 1,390
QC35

₪1,490

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה 

₪ במקום 1,790

373

מזגן עילי

₪ ₪990במקום 1,170

BTU  8,800 תפוקת קירור

SAGA 9 AQ

₪1,990

מקרר מקפיא 
עליון שארפ 

No frost

₪ במקום 2,190

SJ-2124

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 
9550

₪1,790 ₪ במקום 1,990

נפח 9 ק״ג

תנור בנוי 
אלקטרה
56 ליטר
צבע לבן

₪ ₪799במקום 999 1060

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

PUE611BB1E

₪ ₪1,690במקום 1,990
אינדוקציה

סיר בישול
מתנה

מדיח כלים 
נירוסטה 

13 מערכות 
כלים

SMS46JI04E

₪ ₪2,990במקום 3,190
תוצרת 
גרמניה

מקפיא בקו  
3 מגירות 

No frost
FN-1072

₪1,190 ₪ במקום 1,488

no frost

בתוקף עד 12.5.20 או/ו עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה 
בחנויות  המופיע  המבצע  לתקנון  בכפוף   | פריט  מכל  יחידות   50 מינימום   | ט.ל.ח.   | יום  לפחות  בתוקף 

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
PAYNGO.CO.IL |         *5018

מזגנים
בהנחות ענק

להוריד מחירים
ממשיכים

החל מ- 990 ₪
התקנה מוזלת וגם

משחק מתנה לבחירה

מוצרים

נוספים במוסף
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

שואב אבק 
3 ב-1  

HV300

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

₪1,550 ₪749₪899
₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,190 ₪ במקום 890

שואב אבק 
ידני נטען

WV250

₪479
₪ במקום 599

שואב אבק נטען  
IF200 IONFLEX

שואב אבק  
ROCKET

HV380

₪1,090
₪ במקום 1,290

₪399₪699
₪ ₪במקום590 במקום990

נוטרי שייקר 
חכם מקצועי

BL480

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

2 ב-1
BL642

מעבד מזון 
נינגה
3 ב-1

CT683

מעבד מזון 

₪ במקום 1,590

₪1,190

₪89
₪ במקום 119

קטלן יתושים 
מוגן מים 

מונסטר
8234

₪189
₪ במקום 219

מאוורר עמוד 20" 
מונסטר 
SUPER

BREEZE
8147

44783

טוסטר לחיצה 
גריל ענק 
6 פרוסות 

מורפי ריצ'רד

₪249
במקום ₪299

₪279
₪ במקום 319

מאוורר עמוד 16" 
מורפי ריצ'דרדס

65440

₪399
₪ במקום 449

AIR מאוורר
COOLER

מורפי 
ריצ'דרדס

65470

₪339
₪ במקום 399

מאוורר עמוד 16" 
Premium Breeze

מורפי ריצ'דרדס
65450

שלט 
אלחוטי

44454

טוסטר אובן טורבו 36 ליטר 
מורפי ריצ'רד

₪399 במקום ₪599

36 ליטר

48920

מיקסר מקצועי
1000W הספק
מורפי ריצ'רד

₪999 ₪ במקום 1,290 ₪199 ₪ במקום 249

בלנדר מוט
3 ב-1

24710-56

₪179 ₪ במקום 229

מצנם נירוסטה
טוסטר קופץ

23220-56

₪599 ₪ במקום 749

סיר טיגון 
ללא שמן 
4 ב-1

AF100

סיר לחץ 
משחים
FOODI
NINJA
OP300

₪1,390

₪ ₪169במקום 199 PG6030

מכונת 
תספורת 

גילוח וקיצוץ 
שיער 

רמינגטון
₪ במקום 239
₪199

HC7130

מכונת 
תספורת
רמינגטון

₪ במקום 639

₪549
XR1570

מכונת 
גילוח

רמינגטון

₪ במקום 339

₪299
EP7500

מסיר שיער 
נטען 5 ב-1

₪ במקום 1,590

S5525

₪ ₪279במקום 329

מחליק שיער קרמי רחב

AC9096

₪ ₪359במקום 429

מייבש שיער רמינגטון

להוריד 
מחירים

שרות מהיר ממשיכים
עד הבית   הסניפים פתוחים

PAYNGO.CO.IL

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

₪ ₪149במקום 199

מאוורר 3 מצבים 
עומד, רצפה 
ותלייה

HEM608

₪399

jbl charge 3

₪ במקום 599 ₪299 ₪ ₪1,099במקום 399

Hp 14" מחשב נייד

₪ במקום 1,399

מעבד אינטל ליבה כפולה
זכרון 4 גיגה
SSD אחסון

 קל משקל 
win 10 מ.הפעלה

מדפסת לייזר 
אלחוטית 

קומפקטית 
PANTUM

P2500

₪1,099

אוזניות 
אלחוטיות עם 
ביטול רעשים 

BOSE אקטיבי

רמקול סטריאופוני אלחוטי נטען 
עמידות בתנאי שטח ובמים

₪1,449

קונסולות 
משחקים סוני

PS4 SLIM

₪ במקום 1,499

₪ ₪1,690במקום 1,990

מיקסר מקצועי 
קיצנאייד

קערה 5 ליטר 
נירוסטה

KSM150

אוזניות ביטול הרעשים הנמכרות בעולם

₪ במקום 1,390
QC35

₪1,490

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה 

₪ במקום 1,790

373

מזגן עילי

₪ ₪990במקום 1,170

BTU  8,800 תפוקת קירור

SAGA 9 AQ

₪1,990

מקרר מקפיא 
עליון שארפ 

No frost

₪ במקום 2,190

SJ-2124

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 
9550

₪1,790 ₪ במקום 1,990

נפח 9 ק״ג

תנור בנוי 
אלקטרה
56 ליטר
צבע לבן

₪ ₪799במקום 999 1060

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

PUE611BB1E

₪ ₪1,690במקום 1,990
אינדוקציה

סיר בישול
מתנה

מדיח כלים 
נירוסטה 

13 מערכות 
כלים

SMS46JI04E

₪ ₪2,990במקום 3,190
תוצרת 
גרמניה

מקפיא בקו  
3 מגירות 

No frost
FN-1072

₪1,190 ₪ במקום 1,488

no frost

בתוקף עד 12.5.20 או/ו עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה 
בחנויות  המופיע  המבצע  לתקנון  בכפוף   | פריט  מכל  יחידות   50 מינימום   | ט.ל.ח.   | יום  לפחות  בתוקף 

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
PAYNGO.CO.IL |         *5018

מזגנים
בהנחות ענק

להוריד מחירים
ממשיכים

החל מ- 990 ₪
התקנה מוזלת וגם

משחק מתנה לבחירה

מוצרים

נוספים במוסף
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

שואב אבק 
3 ב-1  

HV300

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

₪1,550 ₪749₪899
₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,190 ₪ במקום 890

שואב אבק 
ידני נטען

WV250

₪479
₪ במקום 599

שואב אבק נטען  
IF200 IONFLEX

שואב אבק  
ROCKET

HV380

₪1,090
₪ במקום 1,290

₪399₪699
₪ ₪במקום590 במקום990

נוטרי שייקר 
חכם מקצועי

BL480

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

2 ב-1
BL642

מעבד מזון 
נינגה
3 ב-1

CT683

מעבד מזון 

₪ במקום 1,590

₪1,190

₪89
₪ במקום 119

קטלן יתושים 
מוגן מים 

מונסטר
8234

₪189
₪ במקום 219

מאוורר עמוד 20" 
מונסטר 
SUPER

BREEZE
8147

44783

טוסטר לחיצה 
גריל ענק 
6 פרוסות 

מורפי ריצ'רד

₪249
במקום ₪299

₪279
₪ במקום 319

מאוורר עמוד 16" 
מורפי ריצ'דרדס

65440

₪399
₪ במקום 449

AIR מאוורר
COOLER

מורפי 
ריצ'דרדס

65470

₪339
₪ במקום 399

מאוורר עמוד 16" 
Premium Breeze

מורפי ריצ'דרדס
65450

שלט 
אלחוטי

44454

טוסטר אובן טורבו 36 ליטר 
מורפי ריצ'רד

₪399 במקום ₪599

36 ליטר

48920

מיקסר מקצועי
1000W הספק
מורפי ריצ'רד

₪999 ₪ במקום 1,290 ₪199 ₪ במקום 249

בלנדר מוט
3 ב-1

24710-56

₪179 ₪ במקום 229

מצנם נירוסטה
טוסטר קופץ

23220-56

₪599 ₪ במקום 749

סיר טיגון 
ללא שמן 
4 ב-1

AF100

סיר לחץ 
משחים
FOODI
NINJA
OP300

₪1,390

₪ ₪169במקום 199 PG6030

מכונת 
תספורת 

גילוח וקיצוץ 
שיער 

רמינגטון
₪ במקום 239
₪199

HC7130

מכונת 
תספורת
רמינגטון

₪ במקום 639

₪549
XR1570

מכונת 
גילוח

רמינגטון

₪ במקום 339

₪299
EP7500

מסיר שיער 
נטען 5 ב-1

₪ במקום 1,590

S5525

₪ ₪279במקום 329

מחליק שיער קרמי רחב

AC9096

₪ ₪359במקום 429

מייבש שיער רמינגטון

להוריד 
מחירים

שרות מהיר ממשיכים
עד הבית   הסניפים פתוחים

PAYNGO.CO.IL

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

₪ ₪149במקום 199

מאוורר 3 מצבים 
עומד, רצפה 
ותלייה

HEM608

כיריים גז 
זכוכית 

קריסטלית 
סאוטר

₪ במקום 1,490

SHG6002B

זכוכית

₪999

₪399

jbl charge 3

₪ במקום 599 ₪299 ₪ ₪1,099במקום 399

Hp 14" מחשב נייד

₪ במקום 1,399

מעבד אינטל ליבה כפולה
זכרון 4 גיגה
SSD אחסון

 קל משקל 
win 10 מ.הפעלה

מדפסת לייזר 
אלחוטית 

קומפקטית 
PANTUM

P2500

₪1,099

אוזניות 
אלחוטיות עם 
ביטול רעשים 

BOSE אקטיבי

רמקול סטריאופוני אלחוטי נטען 
עמידות בתנאי שטח ובמים

₪1,449

קונסולות 
משחקים סוני

PS4 SLIM

₪ במקום 1,499

₪ ₪1,690במקום 1,990

מיקסר מקצועי 
קיצנאייד

קערה 5 ליטר 
נירוסטה

KSM150

אוזניות ביטול הרעשים הנמכרות בעולם

₪ במקום 1,390
QC35

₪1,490

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה 

₪ במקום 1,790

373

מזגן עילי

₪ ₪990במקום 1,170

BTU  8,800 תפוקת קירור

SAGA 9 AQ

₪1,990

מקרר מקפיא 
עליון שארפ 

No frost

₪ במקום 2,190

SJ-2124

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 
9550

₪1,790 ₪ במקום 1,990

נפח 9 ק״ג

תנור בנוי 
אלקטרה
56 ליטר
צבע לבן

₪ ₪799במקום 999 1060

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

PUE611BB1E

₪ ₪1,690במקום 1,990
אינדוקציה

סיר בישול
מתנה

מדיח כלים 
נירוסטה 

13 מערכות 
כלים

SMS46JI04E

₪ ₪2,990במקום 3,190
תוצרת 
גרמניה

מקפיא בקו  
3 מגירות 

No frost
FN-1072

₪1,190 ₪ במקום 1,488

no frost

בתוקף עד 12.5.20 או/ו עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה 
בחנויות  המופיע  המבצע  לתקנון  בכפוף   | פריט  מכל  יחידות   50 מינימום   | ט.ל.ח.   | יום  לפחות  בתוקף 

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
PAYNGO.CO.IL |         *5018

מזגנים
בהנחות ענק

להוריד מחירים
ממשיכים

החל מ- 990 ₪
התקנה מוזלת וגם

משחק מתנה לבחירה

מוצרים

נוספים במוסף
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

שואב אבק 
3 ב-1  

HV300

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

₪1,550 ₪749₪899
₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,190 ₪ במקום 890

שואב אבק 
ידני נטען

WV250

₪479
₪ במקום 599

שואב אבק נטען  
IF200 IONFLEX

שואב אבק  
ROCKET

HV380

₪1,090
₪ במקום 1,290

₪399₪699
₪ ₪במקום590 במקום990

נוטרי שייקר 
חכם מקצועי

BL480

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

2 ב-1
BL642

מעבד מזון 
נינגה
3 ב-1

CT683

מעבד מזון 

₪ במקום 1,590

₪1,190

₪89
₪ במקום 119

קטלן יתושים 
מוגן מים 

מונסטר
8234

₪189
₪ במקום 219

מאוורר עמוד 20" 
מונסטר 
SUPER

BREEZE
8147

44783

טוסטר לחיצה 
גריל ענק 
6 פרוסות 

מורפי ריצ'רד

₪249
במקום ₪299

₪279
₪ במקום 319

מאוורר עמוד 16" 
מורפי ריצ'דרדס

65440

₪399
₪ במקום 449

AIR מאוורר
COOLER

מורפי 
ריצ'דרדס

65470

₪339
₪ במקום 399

מאוורר עמוד 16" 
Premium Breeze

מורפי ריצ'דרדס
65450

שלט 
אלחוטי

44454

טוסטר אובן טורבו 36 ליטר 
מורפי ריצ'רד

₪399 במקום ₪599

36 ליטר

48920

מיקסר מקצועי
1000W הספק
מורפי ריצ'רד

₪999 ₪ במקום 1,290 ₪199 ₪ במקום 249

בלנדר מוט
3 ב-1

24710-56

₪179 ₪ במקום 229

מצנם נירוסטה
טוסטר קופץ

23220-56

₪599 ₪ במקום 749

סיר טיגון 
ללא שמן 
4 ב-1

AF100

סיר לחץ 
משחים
FOODI
NINJA
OP300

₪1,390

₪ ₪169במקום 199 PG6030

מכונת 
תספורת 

גילוח וקיצוץ 
שיער 

רמינגטון
₪ במקום 239
₪199

HC7130

מכונת 
תספורת
רמינגטון

₪ במקום 639

₪549
XR1570

מכונת 
גילוח

רמינגטון

₪ במקום 339

₪299
EP7500

מסיר שיער 
נטען 5 ב-1

₪ במקום 1,590

S5525

₪ ₪279במקום 329

מחליק שיער קרמי רחב

AC9096

₪ ₪359במקום 429

מייבש שיער רמינגטון

להוריד 
מחירים

שרות מהיר ממשיכים
עד הבית   הסניפים פתוחים

PAYNGO.CO.IL

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

₪ ₪149במקום 199

מאוורר 3 מצבים 
עומד, רצפה 
ותלייה

HEM608

₪99 ₪ במקום 149

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

אוזניות 
אלחוטיות

AIRSOUNDS x7
TWS

₪ ₪249במקום 280

נגן CD נייד

E2

₪ ₪2,390במקום 2,990

תנור דו תאי 
בלומברג 

משולב כיריים 
נירוסטה

HDWN8133X



₪1,490 ₪ במקום 1,690

מיקסר שף  
XL עוצמתי 

כסוף
KVL4102S

₪1,690 ₪ במקום 2,290

מיקסר מקצועי 
קיצ�נאייד

קערת נירוסטה
5KSM175IWH

CT641

נוטרי שייקר 
חכם מקצועי 

NINJA

₪599 ₪ במקום  999

SV-7030

₪699 ₪ במקום  799

מגהץ קיטור 
לחץ קיטור 5.5 בארטפאל

₪ ₪1,890במקום 2,240
ROBOROCK S6

שואב אבק 
רובוטי חכם 

₪רובורוק ₪399במקום 498 MS23K3513AK

נפח 23 ליטרמיקרוגל שף סמסונג

פיקוד אלקטרוני

44783

טוסטר לחיצה 
גריל ענק 
6 פרוסות 

מורפי ריצ'רד

₪229 במקום ₪299 ₪ במקום 139

קומקום 
חשמלי

LED תאורת
5230

₪99

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

בתוקף עד 18.5.20 או/ו עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה 
בתוקף לפחות יום | ט.ל.ח. |  מינימום 50 יחידות מכל פריט | בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות

מקרר שארפ 
4 דלתות
אינוורטר

8520

₪ ₪4,490במקום 5,290
מהדרין

10 שנות 
אחריות
בתוספת ₪99

מקרר 
מקפיא עליון 

אלקטרה
EL8601

₪849 ₪ במקום 1,390

₪ ₪2,990במקום 3,490

מקרר אלקטרה 
4 דלתות

482 ליטר
100104

מקרר סמסונג 
טריפל 3 דלתות 

652 ליטר

₪ במקום 6,990

RF230

₪5,990

מקרר הפוך 
סמסונג 

487 ליטר

₪ במקום 4,590

RL4323RBAWW

₪2,990

מקרר טושיבה
מקפיא עליון

INV מדחס ,A דרוג

₪ במקום 4,036

720/200107 554 ליטר

מכונת כביסה
7 ק�ג בוש

₪ ₪1,790במקום 1,990
WAN2406GPL 7 ק�ג

1200 סל�ד

מכונת כביסה
סמסונג

טכנולוגיית
Eco Bubble

₪ ₪1,490במקום 2,190
SJ4063

מדיח כלים 
רחב בוש

₪ במקום 2,290

₪1,790
SMS24AW00E

תנור בנוי 
בוש

HBG337BS0Y

₪2,190 ₪ במקום 3,560

מקרר מיני בר אלקטרה

EL-1065W

₪399 החל מ-

מקרר הפוך בקו 
מקפיא תחתון

415 ליטר

₪ במקום 3,560

RCNT415I00ZW

T65170AV

₪ במקום 1,790

מייבש כביסה 
7 ק"ג 

₪1,290

7 ק�ג
חיישנים

PAYNGO.CO.IL *5018

להוריד 
מחירים

שרות מהיר ממשיכים
עד הבית  

₪ במקום 2,190

₪1,790

שואב אבק 
דייסון אלחוטי

V10 ANIMAL

מחשב נייד 
�15.6 לנובו

₪ ₪1,999במקום 2,549

ideapad 33015IKB
Intel I3
RAM 4GB זיכרון
SSD 256GB אחסון
WIN 10

משטח עכבר 
מקורי מתנה

מדפסת לייזר
פאנטום 

חסכונית במיוחד
WIFI קישורית

3 שנות אחריות

₪289 ₪ במקום 359
P2500W

₪79 ₪ במקום 139

בידורית 
סנסור ''4

עם מיקרופון  
USB + כרטיס לחריץ 

זיכרון
Sk 4.5

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

₪999

רמקול נייד אלחוטי 
JBL מקצועי

PartyBox 100

₪ במקום 1,390

160W - RMS

₪ במקום 119

ATL-734

₪99

קטלן 
יתושים

UV שתי נורות
אולטרה סגולות

₪ במקום 199

HEM608

₪149

מאוורר 
3 מצבים

עומד, 
רצפה 
ותלייה

מכונת כביסה
8 ק"ג

+ מייבש כביסה 
6 ק�ג 

₪ במקום 2,990
EC100178

₪1,990
1400 סל�ד8 ק�ג

COOL AIR 28 מזגן עילי

₪ ₪2,990במקום 3,290

BTU  24,050 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 24,400

דרוג 
A

הסניפים פתוחים
PAYNGO.CO.IL

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

מיקסר 
מקצועי 

סאוטר

₪ ₪799במקום 999
KM701S

X409FA-EK203T
Intel i5-8265U
8Gb DDR4
SSD 256Gb
WIN 10

₪ ₪2,599במקום 3,099

מחשב נייד 
�14 אסוס

₪ במקום 1,190

מעבד מזון 
מג�ימיקס
C3200WB

₪888

₪ ₪1,990במקום 2,490
SPS25CW00E

מדיח כלים 
צר - בוש

תוצרת גרמניה

תוצרת גרמניה

₪1,390

מקרר אלקטרה 
מקפיא עליון

ליטר 268

₪ במקום 1,790

100107/252 NO FROST

₪ ₪5,790במקום 6,590

מקרר סמסונג 
4 דלתות

564 ליטר
RF50K5920S8

₪3,690

₪2,990

₪799
₪ במקום 999

MFCL2710DW

מדפסת  לייזר
מדפסת / סורק / מכונת צילום / פקס

מכונת כביסה
1-8 ק�ג 

סימנס

₪ ₪1,990במקום 2,690
WM12K260IL 8 ק�ג

1200 סל�ד

כיריים 
קרמיות 
אלקטרה

₪ ₪699במקום 999
MEH6025

תנור בנוי
סאוטר

SBI640

₪ ₪1,390במקום 1,890

BL682

מעבד מזון 
+נוטרי שייקר 
חכם מקצועי
NINJA 3 ב-1

₪999 ₪ במקום 1,290

₪549
1871-0068

מכונת תספורת 
נטענת מאוזר

PRO DIAMOND

₪ במקום  650

44454

טוסטר אובן טורבו 36 ליטר 
מורפי ריצ'רד

₪399 במקום ₪599

36 ליטר

PU-26

₪69 ₪ במקום 109

מאוורר עמוד 
16" פלטיניום

מכונת 
תספורת 
פנסוניק

ER-GC20

₪ ₪89במקום 119

מדיח כלים 
על השיש

טושיבה
DW 08T1/200112

₪ ₪1,890במקום 2,290
מכונת כביסה

פתח עליון
ווירפול 

₪ ₪1,990TDLR70213במקום 2,390
1200 סל�ד7 ק�ג

בהנחות 
ענק

מזגנים
להוריד מחירים

ממשיכים

החל מ- 990 ₪

התקנה מוזלת וגם ^

₪399

jbl charge 3

₪ במקום 599 ₪299 ₪ ₪1,099במקום 399

Hp 14" מחשב נייד

₪ במקום 1,399

מעבד אינטל ליבה כפולה
זכרון 4 גיגה
SSD אחסון

 קל משקל 
win 10 מ.הפעלה

מדפסת לייזר 
אלחוטית 

קומפקטית 
PANTUM

P2500

₪1,099

אוזניות 
אלחוטיות עם 
ביטול רעשים 

BOSE אקטיבי

רמקול סטריאופוני אלחוטי נטען 
עמידות בתנאי שטח ובמים

₪1,449

קונסולות 
משחקים סוני

PS4 SLIM

₪ במקום 1,499

₪ ₪1,690במקום 1,990

מיקסר מקצועי 
קיצנאייד

קערה 5 ליטר 
נירוסטה

KSM150

אוזניות ביטול הרעשים הנמכרות בעולם

₪ במקום 1,390
QC35

₪1,490

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה 

₪ במקום 1,790

373

מזגן עילי

₪ ₪990במקום 1,170

BTU  8,800 תפוקת קירור

SAGA 9 AQ

₪1,990

מקרר מקפיא 
עליון שארפ 

No frost

₪ במקום 2,190

SJ-2124

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 
9550

₪1,790 ₪ במקום 1,990

נפח 9 ק״ג

תנור בנוי 
אלקטרה
56 ליטר
צבע לבן

₪ ₪799במקום 999 1060

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

PUE611BB1E

₪ ₪1,690במקום 1,990
אינדוקציה

סיר בישול
מתנה

מדיח כלים 
נירוסטה 

13 מערכות 
כלים

SMS46JI04E

₪ ₪2,990במקום 3,190
תוצרת 
גרמניה

מקפיא בקו  
3 מגירות 

No frost
FN-1072

₪1,190 ₪ במקום 1,488

no frost
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מזגנים
בהנחות ענק

להוריד מחירים
ממשיכים

החל מ- 990 ₪
התקנה מוזלת וגם

משחק מתנה לבחירה

מוצרים

נוספים במוסף
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

שואב אבק 
3 ב-1  

HV300

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

₪1,550 ₪749₪899
₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,190 ₪ במקום 890

שואב אבק 
ידני נטען

WV250

₪479
₪ במקום 599

שואב אבק נטען  
IF200 IONFLEX

שואב אבק  
ROCKET

HV380

₪1,090
₪ במקום 1,290

₪399₪699
₪ ₪במקום590 במקום990

נוטרי שייקר 
חכם מקצועי

BL480

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

2 ב-1
BL642

מעבד מזון 
נינגה
3 ב-1

CT683

מעבד מזון 

₪ במקום 1,590

₪1,190

₪89
₪ במקום 119

קטלן יתושים 
מוגן מים 

מונסטר
8234

₪189
₪ במקום 219

מאוורר עמוד 20" 
מונסטר 
SUPER

BREEZE
8147

44783

טוסטר לחיצה 
גריל ענק 
6 פרוסות 

מורפי ריצ'רד

₪249
במקום ₪299

₪279
₪ במקום 319

מאוורר עמוד 16" 
מורפי ריצ'דרדס

65440

₪399
₪ במקום 449

AIR מאוורר
COOLER

מורפי 
ריצ'דרדס

65470

₪339
₪ במקום 399

מאוורר עמוד 16" 
Premium Breeze

מורפי ריצ'דרדס
65450

שלט 
אלחוטי

44454

טוסטר אובן טורבו 36 ליטר 
מורפי ריצ'רד

₪399 במקום ₪599

36 ליטר

48920

מיקסר מקצועי
1000W הספק
מורפי ריצ'רד

₪999 ₪ במקום 1,290 ₪199 ₪ במקום 249

בלנדר מוט
3 ב-1

24710-56

₪179 ₪ במקום 229

מצנם נירוסטה
טוסטר קופץ

23220-56

₪599 ₪ במקום 749

סיר טיגון 
ללא שמן 
4 ב-1

AF100

סיר לחץ 
משחים
FOODI
NINJA
OP300

₪1,390

₪ ₪169במקום 199 PG6030

מכונת 
תספורת 

גילוח וקיצוץ 
שיער 

רמינגטון
₪ במקום 239
₪199

HC7130

מכונת 
תספורת
רמינגטון

₪ במקום 639

₪549
XR1570

מכונת 
גילוח

רמינגטון

₪ במקום 339

₪299
EP7500

מסיר שיער 
נטען 5 ב-1

₪ במקום 1,590

S5525

₪ ₪279במקום 329

מחליק שיער קרמי רחב

AC9096

₪ ₪359במקום 429

מייבש שיער רמינגטון

להוריד 
מחירים

שרות מהיר ממשיכים
עד הבית   הסניפים פתוחים

PAYNGO.CO.IL

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

₪ ₪149במקום 199

מאוורר 3 מצבים 
עומד, רצפה 
ותלייה

HEM608

₪399

jbl charge 3

₪ במקום 599 ₪299 ₪ ₪1,099במקום 399

Hp 14" מחשב נייד

₪ במקום 1,399

מעבד אינטל ליבה כפולה
זכרון 4 גיגה
SSD אחסון

 קל משקל 
win 10 מ.הפעלה

מדפסת לייזר 
אלחוטית 

קומפקטית 
PANTUM

P2500

₪1,099

אוזניות 
אלחוטיות עם 
ביטול רעשים 

BOSE אקטיבי

רמקול סטריאופוני אלחוטי נטען 
עמידות בתנאי שטח ובמים

₪1,449

קונסולות 
משחקים סוני

PS4 SLIM

₪ במקום 1,499

₪ ₪1,690במקום 1,990

מיקסר מקצועי 
קיצנאייד

קערה 5 ליטר 
נירוסטה

KSM150

אוזניות ביטול הרעשים הנמכרות בעולם

₪ במקום 1,390
QC35

₪1,490

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה 

₪ במקום 1,790

373

מזגן עילי

₪ ₪990במקום 1,170

BTU  8,800 תפוקת קירור

SAGA 9 AQ

₪1,990

מקרר מקפיא 
עליון שארפ 

No frost

₪ במקום 2,190

SJ-2124

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 
9550

₪1,790 ₪ במקום 1,990

נפח 9 ק״ג

תנור בנוי 
אלקטרה
56 ליטר
צבע לבן

₪ ₪799במקום 999 1060

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

PUE611BB1E

₪ ₪1,690במקום 1,990
אינדוקציה

סיר בישול
מתנה

מדיח כלים 
נירוסטה 

13 מערכות 
כלים

SMS46JI04E

₪ ₪2,990במקום 3,190
תוצרת 
גרמניה

מקפיא בקו  
3 מגירות 

No frost
FN-1072

₪1,190 ₪ במקום 1,488

no frost
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מזגנים
בהנחות ענק

להוריד מחירים
ממשיכים

החל מ- 990 ₪
התקנה מוזלת וגם

משחק מתנה לבחירה

מוצרים

נוספים במוסף
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

שואב אבק 
3 ב-1  

HV300

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

₪1,550 ₪749₪899
₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,190 ₪ במקום 890

שואב אבק 
ידני נטען

WV250

₪479
₪ במקום 599

שואב אבק נטען  
IF200 IONFLEX

שואב אבק  
ROCKET

HV380

₪1,090
₪ במקום 1,290

₪399₪699
₪ ₪במקום590 במקום990

נוטרי שייקר 
חכם מקצועי

BL480

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

2 ב-1
BL642

מעבד מזון 
נינגה
3 ב-1

CT683

מעבד מזון 

₪ במקום 1,590

₪1,190

₪89
₪ במקום 119

קטלן יתושים 
מוגן מים 

מונסטר
8234

₪189
₪ במקום 219

מאוורר עמוד 20" 
מונסטר 
SUPER

BREEZE
8147

44783

טוסטר לחיצה 
גריל ענק 
6 פרוסות 

מורפי ריצ'רד

₪249
במקום ₪299

₪279
₪ במקום 319

מאוורר עמוד 16" 
מורפי ריצ'דרדס

65440

₪399
₪ במקום 449

AIR מאוורר
COOLER

מורפי 
ריצ'דרדס

65470

₪339
₪ במקום 399

מאוורר עמוד 16" 
Premium Breeze

מורפי ריצ'דרדס
65450

שלט 
אלחוטי

44454

טוסטר אובן טורבו 36 ליטר 
מורפי ריצ'רד

₪399 במקום ₪599

36 ליטר

48920

מיקסר מקצועי
1000W הספק
מורפי ריצ'רד

₪999 ₪ במקום 1,290 ₪199 ₪ במקום 249

בלנדר מוט
3 ב-1

24710-56

₪179 ₪ במקום 229

מצנם נירוסטה
טוסטר קופץ

23220-56

₪599 ₪ במקום 749

סיר טיגון 
ללא שמן 
4 ב-1

AF100

סיר לחץ 
משחים
FOODI
NINJA
OP300

₪1,390

₪ ₪169במקום 199 PG6030

מכונת 
תספורת 

גילוח וקיצוץ 
שיער 

רמינגטון
₪ במקום 239
₪199

HC7130

מכונת 
תספורת
רמינגטון

₪ במקום 639

₪549
XR1570

מכונת 
גילוח

רמינגטון

₪ במקום 339

₪299
EP7500

מסיר שיער 
נטען 5 ב-1

₪ במקום 1,590

S5525

₪ ₪279במקום 329

מחליק שיער קרמי רחב

AC9096

₪ ₪359במקום 429

מייבש שיער רמינגטון

להוריד 
מחירים

שרות מהיר ממשיכים
עד הבית   הסניפים פתוחים

PAYNGO.CO.IL

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

₪ ₪149במקום 199

מאוורר 3 מצבים 
עומד, רצפה 
ותלייה

HEM608

כיריים גז 
זכוכית 

קריסטלית 
סאוטר

₪ במקום 1,490

SHG6002B

זכוכית

₪999

₪399

jbl charge 3

₪ במקום 599 ₪299 ₪ ₪1,099במקום 399

Hp 14" מחשב נייד

₪ במקום 1,399

מעבד אינטל ליבה כפולה
זכרון 4 גיגה
SSD אחסון

 קל משקל 
win 10 מ.הפעלה

מדפסת לייזר 
אלחוטית 

קומפקטית 
PANTUM

P2500

₪1,099

אוזניות 
אלחוטיות עם 
ביטול רעשים 

BOSE אקטיבי

רמקול סטריאופוני אלחוטי נטען 
עמידות בתנאי שטח ובמים

₪1,449

קונסולות 
משחקים סוני

PS4 SLIM

₪ במקום 1,499

₪ ₪1,690במקום 1,990

מיקסר מקצועי 
קיצנאייד

קערה 5 ליטר 
נירוסטה

KSM150

אוזניות ביטול הרעשים הנמכרות בעולם

₪ במקום 1,390
QC35

₪1,490

מקרר הפוך 
מקפיא תחתון 

אלקטרה 

₪ במקום 1,790

373

מזגן עילי

₪ ₪990במקום 1,170

BTU  8,800 תפוקת קירור

SAGA 9 AQ

₪1,990

מקרר מקפיא 
עליון שארפ 

No frost

₪ במקום 2,190

SJ-2124

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 
9550

₪1,790 ₪ במקום 1,990

נפח 9 ק״ג

תנור בנוי 
אלקטרה
56 ליטר
צבע לבן

₪ ₪799במקום 999 1060

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

PUE611BB1E

₪ ₪1,690במקום 1,990
אינדוקציה

סיר בישול
מתנה

מדיח כלים 
נירוסטה 

13 מערכות 
כלים

SMS46JI04E

₪ ₪2,990במקום 3,190
תוצרת 
גרמניה

מקפיא בקו  
3 מגירות 

No frost
FN-1072

₪1,190 ₪ במקום 1,488

no frost

בתוקף עד 12.5.20 או/ו עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה 
בחנויות  המופיע  המבצע  לתקנון  בכפוף   | פריט  מכל  יחידות   50 מינימום   | ט.ל.ח.   | יום  לפחות  בתוקף 

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
PAYNGO.CO.IL |         *5018

מזגנים
בהנחות ענק

להוריד מחירים
ממשיכים

החל מ- 990 ₪
התקנה מוזלת וגם

משחק מתנה לבחירה

מוצרים

נוספים במוסף
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

שואב אבק 
3 ב-1  

HV300

שואב אבק נטען  
MULTIFLEX IF282

₪1,550 ₪749₪899
₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,190 ₪ במקום 890

שואב אבק 
ידני נטען

WV250

₪479
₪ במקום 599

שואב אבק נטען  
IF200 IONFLEX

שואב אבק  
ROCKET

HV380

₪1,090
₪ במקום 1,290

₪399₪699
₪ ₪במקום590 במקום990

נוטרי שייקר 
חכם מקצועי

BL480

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

2 ב-1
BL642

מעבד מזון 
נינגה
3 ב-1

CT683

מעבד מזון 

₪ במקום 1,590

₪1,190

₪89
₪ במקום 119

קטלן יתושים 
מוגן מים 

מונסטר
8234

₪189
₪ במקום 219

מאוורר עמוד 20" 
מונסטר 
SUPER

BREEZE
8147

44783

טוסטר לחיצה 
גריל ענק 
6 פרוסות 

מורפי ריצ'רד

₪249
במקום ₪299

₪279
₪ במקום 319

מאוורר עמוד 16" 
מורפי ריצ'דרדס

65440

₪399
₪ במקום 449

AIR מאוורר
COOLER

מורפי 
ריצ'דרדס

65470

₪339
₪ במקום 399

מאוורר עמוד 16" 
Premium Breeze

מורפי ריצ'דרדס
65450

שלט 
אלחוטי

44454

טוסטר אובן טורבו 36 ליטר 
מורפי ריצ'רד

₪399 במקום ₪599

36 ליטר

48920

מיקסר מקצועי
1000W הספק
מורפי ריצ'רד

₪999 ₪ במקום 1,290 ₪199 ₪ במקום 249

בלנדר מוט
3 ב-1

24710-56

₪179 ₪ במקום 229

מצנם נירוסטה
טוסטר קופץ

23220-56

₪599 ₪ במקום 749

סיר טיגון 
ללא שמן 
4 ב-1

AF100

סיר לחץ 
משחים
FOODI
NINJA
OP300

₪1,390

₪ ₪169במקום 199 PG6030

מכונת 
תספורת 

גילוח וקיצוץ 
שיער 

רמינגטון
₪ במקום 239
₪199

HC7130

מכונת 
תספורת
רמינגטון

₪ במקום 639

₪549
XR1570

מכונת 
גילוח

רמינגטון

₪ במקום 339

₪299
EP7500

מסיר שיער 
נטען 5 ב-1

₪ במקום 1,590

S5525

₪ ₪279במקום 329

מחליק שיער קרמי רחב

AC9096

₪ ₪359במקום 429

מייבש שיער רמינגטון

להוריד 
מחירים

שרות מהיר ממשיכים
עד הבית   הסניפים פתוחים

PAYNGO.CO.IL

שייקר בלנדר 
חכם מקצועי

₪ ₪149במקום 199

מאוורר 3 מצבים 
עומד, רצפה 
ותלייה

HEM608

₪99 ₪ במקום 149

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

אוזניות אלחוטיות
AIRSOUNDS X7

 מיני אוזניות אלחוטיות בעל עיצוב חדשני ומודרני, לשמיעת

 מוזיקה ושיחות, חיבור אוטומטי לפלאפון, עמידות בפני מים

   ואבק בתקן            כולל קייס טעינה בעיצוב חדשני
  
. 

  Ipx4

דגם: X7 מותג: Sensor                                     ברקוד: 6950269332432    

מפרט
ipx4 עמידות בפני מים ואבק בתקן

 חיבור והדלקה אוטומתי של המכשיר כאשר קייס הטעינה נפתח

Siri תומך ב

 זמן טעינה כ40 דקות

סוללה נטענת  לשימוש עד כ 2-3 שעות

אוזניות 
אלחוטיות

AIRSOUNDS x7
TWS

₪ ₪249במקום 280

נגן CD נייד

E2

₪ ₪2,390במקום 2,990

תנור דו תאי 
בלומברג 

משולב כיריים 
נירוסטה

HDWN8133X
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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

לכבוד רשב"י: משאיות השמחה הסתובבו, 
התושבים יצאו למרפסות

בעקבות הקורונה: חתונות ובר מצוות 
ייערכו במגרש הספורט

בלוך למשרד התחבורה: "שגרת הקורונה 
בתחבורה הציבורית מחריפה את

 המצוקה בבית שמש"
מאת: מנחם הירשמן

בלוך  עליזה  ד"ר  העיר  ראש  ביוזמת 
ברילנט  שלמה  הרב  שפ"ע  אגף  וממונה 
ובשיתוף רשת המתנ"סים, לאור ההקלות 
בעלי  על  להקל  מנת  ועל  בהגבלות 
תאפשר  שמש  בית  עיריית  השמחות, 
קיום חתונות ובר מצוות במגרש הספורט 
סמלית  ובעלות  גוונים  למתנ"ס  הסמוך 

בלבד. 
ההרשמה כבר החלה היום וניתן לפנות 
הצורך  במידת  כי  יודגש  תאריך.  לקביעת 
נוספות  נקודות  יפתחו  ההיענות  ולפי 
עריכת  תתאפשר  בהם  הפתוח  במרחב 

אירועים.
אמרה  בלוך  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 

בראש  היא  היציאה  "אסטרטגיית  כי 
לתושב.  השירות  שיפור  היא  ובראשונה 
לנו  שיש  שמחה  אני  כאלו  בימים  דווקא 
השמחות  לבעלי  לסייע  האפשרות  את 
למגרש  לבוא  אתכם  מזמינה  אני  בעיר. 
מצוות  ובר  חתונות  ולחגוג  הידיים  רחב 
במינימום עלות וליד הבית. נמשיך לשרת 
בשבילכם,  כאן  אנחנו  התושבים,  את 

בשליחותכם ולמענכם".
הרב שלמה ברילנט מסר ל'השבוע בבית 
לבעלי  כתף  לתת  כדי  "התגייסנו  שמש': 
במעט,  עליהם  להקל  ולנסות  השמחות 
ולשמוח כאן  תושבי העיר מוזמנים לבוא 
בבית שמש. זו תקופה מורכבת לכולנו וזה 
הזמן שלנו כעירייה להתגייס יותר מתמיד 

כדי להקל ולסייע לתושבים".

מאת: אלי כהן

שחרור  ולקראת  קורונה'  ל'שגרת  המעבר  עם 
כלל  הקרובים,  בימים  הציבורית  התחבורה  מכרזי 
הגורמים הרלוונטיים בעיריית בית שמש הונחו על ידי 
במיקוד  הילוך  להעלות  בלוך  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
להביא  מנת  על  התחבורה  משרד  מול  המאמצים 

פתרונות למצוקת התחבורה הציבורית בבית שמש.
ראש  ידי  על  שהוקמה  הציבורית  התחבורה  ועדת 
העיר צפויה להתכנס בחודש הקרוב במליאת מועצת 
העירייה. כמו כן, ראש העיר ד"ר עליזה בלוך, מנכ"ל 
בעירייה  המקצועי  והצוות  ברטוב  איתמר  העירייה 
על המכרז  לדיון  הנהלת משרד התחבורה  עם  נפגשו 

שצפוי להשתחרר בימים אלו.
בקריאה  יצאו  העירייה,  כחלק מהמאבק שמובילה 
שמש  בית  עיריית  של  החם  לקו  לשלוח  לתושבים 
התחבורה  בקווי  מעומסים  קצרים  וסרטונים  תמונות 
052- במספר  העומס  וממוקדי  בעיר  הציבורית 

 .3919075
ראש העיר ד"ר עליזה בלוך מסרה: "נוכח ההגבלות 
הקורונה',  ל'שגרת  הציבורית  התחבורה  על  שהוטלו 
ברקע  משמעותית  שמש  בית  על  אלו  של  ההשפעה 
המצוקה הקיימת גם כך. אני רואה בחומרה רבה את 
העובדה שהוטלו הגבלות מבלי לייצר פתרון לעומסים 

הכבדים שנוצרים בעקבות כך בתחנות. 
לעובי  להיכנס  התחבורה  למשרד  קוראת  "אני 

במידת הצורך ולפי ההיענות, יפתחו נקודות נוספות במרחב הפתוח
 בהם תתאפשר עריכת אירועים

בכירי העירייה נפגשו עם הנהלת משרד התחבורה לדיון על המכרז שצפוי להשתחרר בימים אלו

התהלוכות של חב"ד נערכו במתכונת מותאמת למצב בישראל • הזמרים דובלה פרידמן, שמעון דוידוביץ, איציק אשל, ילד הפלא 
בנימין אצרף הביאו את אווירת ל"ג בעומר עד לבתים ושימחו את הקהל

מאת: מנחם הירשמן

בצל מגפת הקורונה, החל מליל ל"ג בעומר ועד 
משאיות  העיר  רחבי  בכל  עברו  ההילולא  מוצאי 
שמחה עם בעלי המנגנים דובלה פרידמן, שמעון 
אצרף  בנימין  הפלא  ילד  אשל,  איציק  דוידוביץ, 
ושימחו  למרפסות  התושבים  את  שהוציאו  ועוד 
את הקהל לכבוד הילולת התנא האלוקי בהשקעת 
ענק של למעלה מ-100,000 ש"ח של עיריית בית 
ודיסקים  שמש. בנוסף גם חולקו אלפי קרטיבים 

לתושבי העיר.
למשאית  היממה  במהלך  נחשפו  התושבים 
מעוצבת עם מוזיקה ושירים לכבוד התנא האלוקי 
רבי שמעון בר יוחאי וכן מסכי לד ענקיים שהקרינו 
בתלת מימד שילוב של הקהל שהשתתף בשיירה 
יחד  קודמות,  משנים  התהלוכה  של  תמונות  וכן 
וידאו מרגשים של התהלוכה שנערכה  עם קטעי 
מרן  קדושת  כבוד  לפני  עוברת  יורק,  בניו  בזמנו 

הרבי מליובאוויטש זצוק"ל לפני עשרות שנים.
המנחה  בהם  תחנות  לכמה  עצרה  השיירה 
הפסוקים   12 את  רחוב  כל  של  הילדים  עם  אמר 
זצ"ל,   מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק  בחר  אותם 
להטוטן  ידי  על  אש  מופע  התקיים  ולאחריהם 
מקצועי ומיוחד ששימח את הילדים בכל רחובות 

השכונה.
ג'  שליח הרבי מליובאוויטש בשכונת רמב"ש 

הרב  הקהילה  רב  עם  יחד  מנדלסון,  בנימין  הרב 
הוקרה  תעודות  העניקו  גלוכובסקי,  אליהו  חיים 

בשם כל השכונה למסייעים לתהלוכה.
לשכונות  שירדה  בלוך  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
ל'השבוע  אמרה  הפעילות,  מוקדי  בין  וסיירה 
ובעבודה  גדולה  "בהשקעה  כי  שמש',  בבית 
מאומצת יחד עם כל השותפים, עיריית בית שמש 
ארגנה לתושבים יום שכולו שמחה לכבוד הילולת 
רבי שמעון בר יוחאי. דאגנו שכל השכונות יקבלו 
מענה ושנגיע לכולם כדי שכל תושב יוכל לקחת 
חלק בשמחה הגדולה. אני שמחה מאוד שתושבי 

העיר שמחו במרפסות ושמרו על הכללים".
ממונה  זמורה  חיים  הרב  העיר  מועצת  חבר 
פנאי חרדי, אמר: "זכות גדולה היא עבורי להיות 
שותף להביא לתושבי העיר את 'שמחת ההילולא 
כשהמגיפה  בפרט  רשב"י,  האלוקי  התנא  של 
הנוראה משתוללת בחוצות זכות גדולה לנצל את 
היום הקדוש "לג בעומר" לשמחה ותפילות שה' 

ישמע תפילותינו בזכות אדוננו בר יוחאי'".
ממונה  ויסמן  ישעיה  הרב  העיר  מועצת  חבר 
האתגרים  "למרות  כי  אמר,  קהילתית  פעילות 
והקשיים שאנו מתמודדים איתם בתקופה מורכבת 
זו, בעבודה קשה הצלחנו להפיק עבור התושבים 
התנא  לכבוד  ומחולות  תופים  יממה של שמחה, 
את  לנו  שיש  שמח  אני  זיע"א.  רשב"י  הקדוש 

הזכות לשרת את הציבור".

הקיימת  למצוקה  ולתמיד  אחת  סוף  ולשים  הקורה 
התחבורה  ממשרד  דרישתי  את  מחדשת  אני  בעיר. 
לקבל  זכאים  שמש  בית  תושבי  ישראל,  ומממשלת 
שירותי תחבורה ציבורית הולמים ומותאמים, חייבים 
לשים סוף למצוקה הבלתי נסבלת הזאת שבימי קורונה 

עלולה לגרום לסכנת חיים ממש".
למעט  בבקשה  לתושבים  פנתה  רה"ע  כך,  בתוך 
שלא  בלוך,"מי  לדברי  ציבורית.  בתחבורה  בנסיעות 
זאת.  יעשה  שלא  הציבורית  בתחבורה  לנסוע  חייב 
הנסיעה בתחבורה הציבורית יוצרת התקהלות אסורה 
התחבורה  תמונת  הבריאות.  משרד  להנחיות  בהתאם 
בהלימה  אינה  שגרה  בימי  שמש  בבית  הציבורית 
שגרת  הגבלות  תחת  ובוודאי  העיר,  תושבי  למספר 
קורונה. בסמכות משרד התחבורה לשנות את המצב. 

המצב הנוכחי לא יכול להימשך"

צילומים: רווח הפקות



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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מאת: חיים רייך

'אות  מעניקות  בעולם  רבות  ומדינות  ישראל 
אשר  לחיילים  מלחמה'  'סיכת  או  מערכה' 
האפשרות  נבחנת  כעת  צבאי.  במבצע  השתתפו 
להעניק לראשונה בישראל, אות מערכה לאזרחים 
– כ-200,000 עובדי מערכת הבריאות שנלחמים 
קופות  לצוותי  יוענק  האות  הקורונה.  בנגיף 
וההצלה.  הפינוי  ומערכי  החולים  בתי  החולים, 
ייבחנו  לאות  לזכאות  ומלאים  מפורטים  תנאים 

וייקבעו בקרוב.
דוברות  מערך  ראש  הדרי,  עדו  יזם  האות  את 
ולשעבר  בריאות  שירותי  במכבי  ממשל  וקשרי 
לגליל  החולים  ובית  הבריאות  משרד  דובר 
את  בהתנדבות  למשימה  גייס  הדרי  בנהריה. 
 Tailor  המעצב תום להט מחברת הסטארט-אפ
 Stratasys ההיי-טק  חברת  ואת   Brands

אב  של  תלת-מימד  להדפסת 
הטיפוס. בנוסף הוא יצר קשר 
הבריאות  בארגון  גורמים  עם 
העולמי אשר הביעו התלהבות 
השותפות  ומערכי  מהאות 

שהוא מסמל. 
מאוירות  האות  במרכז 
אחת  המושטות  ידיים  שתי 
עזרה,  ומסמלות הענקת  לשנייה 
כפות  בין  ישיר  מגע  ללא  אך 

הנדרש  החברתי  לריחוק  כסמל  הידיים, 
צבועות  הידיים  הנגיף.  עם  בהתמודדות 
צוותי  שעוטים  לכפפות  כסמל  בלבן 
הוא  האות  רקע  מיגון.  כציוד  הרפואה 
של  המדים  את  המסמל  צבע   – כחול 
צוותי הרפואה. שילוב הצבעים – כחול 
המשפט  ישראל.  דגל  צבעי  את  מסמל   – ולבן 

המשנה,  מן  לקוח  הישראלי  האות  על  שיופיע 
מסכת סנהדרין, פרק ד': "כל המקיים נפש אחת, 

כאילו קיים עולם מלא".
היוזמה  על  בירכו  הממשלה  ראש  בלשכת 
וביקשו לקדמה בתום עבודת מטה שתובא בפני 
הוועדה לטקסים וסמלים בראשות שרת התרבות 
והספורט מירי רגב. המהלך זוכה גם לתמיכת שר 

הבריאות.
"מערכת  ליצמן:  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
הקב"ה  מופלא.  אנשים  הרכב  היא  הבריאות 
הרפואי  והצוות  לרפא,  הרשות  את  לרופא  נותן 
בישראל עושה ברשות הזו נסים גלויים. מסירות 
הנפש היא עצומה. אות מערכה שתחולק לצוותים 
הציבור  שחש  וההוקרה  הכבוד  את  תדגיש 
בישראל למסירותם, החמלה שלהם והמקצוענות 

הבלתי מתפשרת".
מנכ"ל מכבי רן סער: "עברנו את הגל הראשון 
מקצוענות  הוכיחה  בישראל  הבריאות  ומערכת 
ואנושיות יוצאות דופן. הענקת אות מערכה היא 
עניין סמלי אך עם משמעות עמוקה.  אנו מצפים 
מ-15,000  ליותר  האות  את  לחלק  רוח  בקוצר 
עובדי קבוצת מכבי ובהם גם צוות בית החולים 

"אסותא אשדוד". 
יוזם הסיכה עדו הדרי: "המלחמה בנגיף היא 
מתאים  שעוצב  והאות  עולמית  כלל  שותפות 
לאימוץ בכל מדינה. זו הפעם הראשונה שזו לא 
מלחמה של אדם באדם. זוהי מלחמה של האנושות 
או  מחלוקות  כאן  אין  משותף.  אויב  נגד  כולה 
טריטוריות, יש אחדות מטרה ומשימה של אנשי 
הסמל  כולו.  ובעולם  בישראל  הבריאות  מערכת 
יהיה משותף לכל צוותי הבריאות אך את המלים 
תוכל כל מדינה לבחור בעצמה בהתאם לרצונה 
כלל  יהיה  הסמל  כך  שלה.  בשפה  אותן  ולכתוב 

עולמי והמשפט המוטבע עליו יהיה מקומי".

הממשלה מקדמת הענקת 'אות מערכה' 
לעובדי מערכת הבריאות על מאבקם בקורונה 

שר הבריאות יעקב ליצמן יוזמה מבורכת. עדו הדרי

הסיכה המעוצבת

מזל טוב

בורא עולם בקניין השלם זה הבניין 

מאחלים
אריאל קוניק 

ברגשי גיל ושמחה נשגר
ברכת מזל טוב חמה ולבבית 

לעמיתתנו, העיתונאית והסופרת 

הילה פלח תחי׳
לרגל נישואיה עם החתן החשוב 

הר״ר ישראל מאיר כהן שיחי׳

ומאחלים שתזכו להקים בית נאמן 
בישראל על אדני התורה והיראה 

מתוך נחת ושמחה

וצוות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מנהלת חשבונות
דרושה

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

שים וגברים
המודעה מיועדת לנ

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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מאת: מנחם הירשמן

ממשלה  שהוקמה  לאחר  בדיוק  שנים  חמש 
בישראל בפעם האחרונה, מחר )חמישי( תושבע 
ייאלץ  נתניהו החמישית, כשהפעם הוא  ממשלת 
יריבו  עם  הממשלה  ראש  תפקיד  את  לחלוק 
הפוליטי עד לא מכבר, יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ. 
ביותר  החריף  הפוליטי  לסיומו המשבר  בא  בכך 
האחרונים,  בעשורים  ישראל  מדינת  שידעה 
במסגרת שלוש מערכות בחירות נטולות הכרעה 

ברורה.
מנכ"ל הכנסת, אלברט סחרוביץ', שלח לחברי 
הכנסת הנחיות מחמירות לקראת ישיבת השבעת 
הממשלה ביום חמישי, והודיע להם כי ההשבעה 
מוזמנים  ללא  בלבד  ח"כים  בנוכחות  תתקיים 

וללא בני משפחה. 
המנכ"ל הודיע עם זאת כי מוזמנים המוגדרים 
זוג.  ובנות  בני  עם  להגיע  יוכלו  שלטון"  "סמלי 
עוד נמסר בהנחיות שפורסמו כי "מתכונת הכניסה 
הקורונה   בשגרת  הנהוגה  המתכונת  הינה  לכנסת 
כלומר תותר כניסה למשכן לשני יועצים לכל שר 

וח"כ למעט ח"כים שיוחרגו.
נגיף  התפשטות  "בשל  כי  הסביר  סחרוביץ' 
משרד  בהנחיות  האמור  ולנוכח  בארץ,  הקורונה 
הבריאות והמטה לביטחון לאומי, הוריתי לקיים 
ביום  שתתקיים  הממשלה  השבעת  ישיבת  את 

חמישי במתכונת מצומצמת".
תותר  המליאה  לאולם  להוראותיו  בהתאם 
סיעה.  מכל  לנציג  כניסה  ההשבעה  במהלך 
לחוסר  מודע  אני  כי  להדגיש  אבקש  "לסיכום 
הנוחות שהנחיות אלו גורמות לכולנו, ואני מצר 
מוצא  אני  ההנחיות  עקב  אולם  מאוד,  כך  על 
שהנחיות אלו הן בבחינת כורח המציאות", כתב 

המנכ"ל.
יצויין כי למרות הכוונה להשביע את הגדולה 
בממשלות ישראל, בכנסת הוחלט כי בשל הצורך 
לשמור על ריחוק בין שרי הממשלה שלא להגדיל 
את שולחן הממשלה באולם המליאה, באמצעות 
חלק  להושיב  אלא  פנימית,  פרסה  של  תוספת 

מהשרים בשורה הראשונה של חברי הכנסת.

קרב התפקידים
ל"ג  בליל  בבלפור  שוחררה  רווחה  אנחת 
גלעד  הפנים  לביטחון  כשהשר  זה  היה  בעומר. 
ארדן הודיע כי לאחר הפגישה עם ראש הממשלה 

הוא החליט שתפקידו הבא יהיה כשגריר ישראל 
באו"ם, שם יחליף את שר המדע לשעבר דני דנון 

שמכהן בתפקיד מאז אוקטובר 2015.
נתניהו מסר כי "הצעתי לשר גלעד ארדן לצאת 
לניו יורק ולשמש כשגרירנו באומות המאוחדות. 
במקביל הצעתי לו גם שאחר הבחירות בארה"ב, 
בתקופת  בארה"ב  ישראל  כשגריר  גם  ישמש 
כהונתי כראש ממשלה", כלומר בין נובמבר 2020 

ועד ספטמבר 2021.
"אני מכיר את גלעד שנים רבות", אמר נתניהו, 
שלו,  הניסיון  את  שלו,  הכשרון  את  מכיר  "אני 
את הנמרצות שלו ואת המחויבות שלו להגן על 
מאין  חשובות  משימות  לנו  יש  ישראל.  מדינת 
כמוהן, בשתי הזירות, הן באו"ם והן בוושינגטון, 

לכן שמחתי מאוד שגלעד נענה להצעתי".
הזכות  על  ונרגש  "גאה  הוא  כי  מסר  ארדן 
להיאבק על צדקתנו בזירה הבינלאומית ולהגן על 
הבאות".  בשנים  הצפויים  האתגרים  מול  ישראל 
עד שהממשלה החדשה תמנה את ארדן לתפקיד, 
שהשיג  הסיכום  פי  על  כשר.  לכהן  ימשיך  הוא 
ארה"ב  לנשיאות  הבחירות  אחרי  נתניהו,  מול 
יחליף ארדן גם את השגריר בוושינגטון רון דרמר 

לעשרה חודשים.
ישמש  אדלשטיין  יולי  לשעבר  הכנסת  יו"ר 
עם  אדלשטיין  סיכם  כך   - הבא  הבריאות  כשר 
דרש  אדלשטיין  נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש 
תחילה לחזור לשמש בתפקידו כיו"ר הכנסת, ואף 

איים שלא יסכים לקבל שום תפקיד אחר.
מי שסומן לתפקיד שר האוצר הוא ישראל כץ, 
התחבורה  שר  תפקיד  את  שנים  במשך  שמילא 
וזכה לשבחים אך גם לביקורת נוקבת. עליו תוטל 

כנראה המלאכה של הטיפול במשק בתקופה של 
מיליון מובטלים וגירעון מעמיק.

תיק מבוקש נוסף בליכוד הוא תיק התחבורה, 
רגב  רגב.  מירי  היא  אליו  המובילה  שהמועמדת 
ככל  אך  פנים  לביטחון  לשרה  להתמנות  רצתה 
שר  מקורבו,  את  במשרד  ישבץ  נתניהו  הנראה 
וזוכה  בליכוד  לכוכב  שהפך  אוחנה,  המשפטים 

לאהדה גדולה. 
סער,  לגדעון  יוצע  ומה  אם  ברור  לא  עדיין 
ברקת,  ניר  נתניהו.  של  הגדול  ליריבו  הנחשב 
שבקמפײן הבחירות הובטח לו להיות שר האוצר, 
צפוי לקבל הצעה למשרד הרבה פחות משמעותי 

ממה שהובטח לו.
ובינתיים ב'כחול לבן' עוד לא החליטו סופית 
פי  על  הסופית.  והתיקים  השרים  רשימת  על 
תפקיד  על  מתמודדות  כעת   ynet-ב הדיווח 
השרה לשוויון חברתי שתי מועמדות: מירב כהן 
ינקלביץ'. שתיהן דורשות לכהן בתפקיד,  ועומר 

מה שיוצר מתיחות פנימית במפלגה.
בתחילת השבוע דווח ב'ישראל היום' כי בני גנץ 
יזניח את חברת מפלגתו הבכירה מיקי חיימוביץ, 
בכירה,  וועדה  בראשות  לעמוד  ימנה  הוא  אותה 
ינקלביץ,  עומר  החרדית  הכנסת  חברת  לעומת 

שתקבל תפקיד שרה בממשלה הקרובה.
ח"כ מירב כהן רוצה את תיק השוויון החברתי 
לחיים  שנכנסה  קודם  עוד  עסקה  בו  נושא 
ממקימי  הייתה  ינקלביץ  ח"כ  מנגד  הפוליטיים, 
בהובלתה  היה  החברתי  והנושא  לישראל  חוסן 

מאז כניסתה לפוליטיקה.
המובילה  המועמדת  היא  כהן  ח"כ  כרגע 
להסתפק  עשויה  ינקלביץ'  ואילו   – לתפקיד 

משמעותי  להיות  שיכול  תיק  התפוצות,  במשרד 
זו בה היחסים של ישראל מול  במיוחד בתקופה 
גם  התיק  גדול.  במשבר  נמצאים  ארה"ב  יהדות 
יכול להיות משמעותי במיוחד לאור הקטסטרופה 
נגיף  בעקבות  בחו"ל  היהודיות  הקהילות  של 
הקורונה שהביא למותם של רבים ולפגיעה קשה 
בנושא  לעסוק  אמור  התפוצות  שר  בקהילות. 
ולבחון את האפשרות של ישראל להתערב ולסייע 

להם בעת צרתן.
במסגרת החלוקה במפלגה, יועז הנדל מועמד 
לתיק התקשורת, מיכאל ביטון לתיק התיירות או 
לתיק  טרופר  חילי  אסטרטגיים,  לעניינים  התיק 
יו"ר  לתפקיד  האוזר  וצבי  והספורט,  התרבות 
אורית  גם  הכנסת.  של  והביטחון  החוץ  ועדת 
לתיק  כמועמדים  הוזכרו  זמיר  ואסף  פרקש 

התיירות.
זמיר מועמד גם לתיק התרבות והספורט. יזהר 
ופנינה תמנו שטה לתיק  שי מועמד לתיק המדע 

העלייה והקליטה.
בני  לבן  כחול  יו"ר  הממשלה,  כינון  ברקע   
עד  הכנסת  יו"ר  בתפקיד  להישאר  שוקל  גנץ 
השבעת הממשלה ביום חמישי, מחשש לקריסת 
ההסכם הקואליציוני עם הליכוד או לדחיית מועד 
ראש  על  לחץ  במנוף  להחזיק  וכדי  ההשבעה 
בהסכם  התחייב  גנץ  נתניהו.  בנימין  הממשלה 
הממשלה,  השבעת  לפני  שעות   48 להתפטר 
לא  עוד  אך  ב-13:00,  חמישי  ליום  המתוכננת 

עשה זאת עד לשעת כתיבת השורות.

ממשלת נתניהו החמישית
מחר תושבע הממשלה הגדולה בתולדות ישראל עם 36 שרים

נמשכים  הממשלה,  להשבעת  ההכנות  ברקע 
'ימינה' או חלקים  המאמצים לצרף את מפלגת 
השיחות  כי  נראה  כה,  עד  לממשלה.  ממנה 
תישאר  והמפלגה  סתום  למבוי  מובילות 
באופוזיציה. ראש הממשלה ויו"ר ימינה נפתלי 
לא  השיחה  אך  האחרונים,  בימים  שוחחו  בנט 
ימינה  כי  טענו  ובליכוד  דרך,  לפריצת  הובילה 
דחתה הצעה נוספת להצטרף לממשלה. "הלילה 
לפרוש  החליטו  וימינה  שבנט  סופית  התברר 

מגוש הימין", מסרו בליכוד. 
בניגוד  כי  בתוקף  טענה  'ימינה'  סיעת  מנגד, 
לא  מעולם  "ימינה  הליכוד,  של  ל"ספינים" 
אותנו  מעניין  שלא  מכיוון  תיקים,   3 ביקשה 

משרדים  שני  אלא  כבוד,  לשם  שרים  להיות 
בכנסת  להשפעה  בנוסף  ממשית,  השפעה  עם 
בלתי  מסתננים  המדינה,  קרקעות  ובתחומי 
ראש  והתיישבות.  המשפט  עולם  חוקיים, 
בחר  זאת  ובכל  בדיוק,  זאת  מכיר  הממשלה 

להציב את ימינה בעמדות נטולות השפעה".
הודעת  לאחר  מגיעה  ובנט  נתניהו  שיחת 
באופוזיציה.  לשבת  החלטתו  על  האחרון 
בימינה  סירבו  כאשר  היה  הראשון  "הצעד 
הממשלה  ראש  על  המדינה  לנשיא  להמליץ 
נתניהו להרכיב את הממשלה בניגוד גמור לרצון 

בוחריהם", האשימו בליכוד. 
לדבריהם, "הצעד השני היה כאשר סירב בנט 

שוב להצעתו הנדיבה של ראש הממשלה לקבל 
את תיק החינוך, תיק ירושלים ומורשת, סגן שר 
להתיישבות  לחטיבה  אחריות  הכולל  ביצועי 
חשיבות  בעלי  תפקידים  הלאומי,  ולשירות 
במפלגת  זאת,  במקום  הדתית.  לציונות  עליונה 
שאין  בכירים  תפקידים  ארבעה  דורשים  ימינה 

להם אף קשר לציונות הדתית".
דרעי,  אריה  הפנים  ושר  נתניהו  במקביל, 
שוחחו עם הרב חיים דרוקמן, ממנהיגי הציונות 
משקלו  כובד  את  להפעיל  במטרה  הדתית, 
תחת  להיכנס  הסרוגים  הפוליטיקאים  בשכנוע 
האלונקה. בשיחה ביניהם עלה הרכב הממשלה 
דרעי  והשר  נתניהו  הממשלה  ראש  המסתמן. 

הדתית  הציונות  שייצוג  דרוקמן  לרב  הבטיחו 
בוועדה למינוי דיינים לא יפגע בכל הרכב שבו 

תוקם הממשלה.
פנו  היהודי  הבית  מרכז  חברי  יותר,  מאוחר 
כי  לו  וכתבו  פרץ,  רפי  הרב  המפלגה  ליו"ר 
עם  האחרונות  בשעות  הסכם  וייסגר  "במידה 
הליכוד וימינה, ובמסגרת ההסכם הבית היהודי 
לא יקבל את תיק החינוך כפי שהובטח ע"י ראש 
רוב  יהיה  שלא  הכול  נעשה  אנחנו   - הממשלה 
להודיע  ממך  ומצפים  במרכז,  ההסכם  לאישור 

על בחירות מידיות ליו"ר המפלגה".

מאגפים מימין: 'ימינה' בדרך לאופוזיציה

ארדן ונתניהו | צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ צילום: חיים צח, לע"מ



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



כ' אייר תש"פ 101014/5/20 בבית שמש

מאת: יחיאל חן

בתי  רוב  סגירת  בשל  האחרונים  בשבועות 
ישראל  בכבישי  הסגר  לרבות  בישראל  העסק 
העלייה  עם  יחד  חירום,  לשעת  התקנות  נוכח 
מזון  במוצרי  ישראל  תושבי  של  בהצטיידותם 
תלולה  עליה  חלה  לסופר-מרקטים,  ובפניות 
תאונות  לאחר  הנפגעים  של  פניות  במספר 
קיבלנו  הנ"ל  הנתונים  את  בסופר-מרקטים. 
מעו"ד אלי מאור מבני ברק, המומחה בתביעות 
דרכים  ותאונות  הרבים  ברשות  תאונות  נזיקין, 
ועבודה, ולכן ביקשנו מעו"ד אלי מאור תשובות 
לשאלות הנוגעות לנושא המיוחד של תאונות או 
פגיעות בסופרמרקטים בישראל, זכויות הנפגעים 
חו"ח  לעשות  מומלץ  ומה  אלה,  כגון  בפגיעות 
אם נפגעתם בתאונה שכזו, נוכח כאמור העליה 

בתביעות אלה.

לי  יש  האם  בסופרמרקט,  בתאונה  נפגעתי 
בכלל עילת תביעה?

המקרים  את  מחלקים  בישראל  המשפט  בתי 
למקרים שבהם נגרמה הפרת חובת הזהירות של 
המחזיק ו/או בעלי המקרקעין, קרי הסופר מרקט 
בדאגה  מחדל,  או  רשלנות  של  בהנהגות  וזאת 
הסופר,  מבקרי  של  האישי  וביטחונם  לשלומם 
רשלנות  הוכחה  לא  שבהם  מקרים  לבין  וזאת 
או מחדל מטעם בעלי ו/או עובדי הסופר. בד"כ 
הסופר,  מטעם  רשלנות  שהיתה  יקבע  ביהמ"ש 

או  הניקיון  תנאי  על  הקפדה  אי  של  במקרים 
הבטיחות בסופר מרקט, שהוכח שגרמו לנפילה 
או חבלה. אולם מניסיוני גם במקרים של פגיעות 
עובר  שייצגתי  תביעה  לדוגמא,  לסופר  מחוץ 
מיכל  ליד  פלסטיק  בסוגר  נתקלו  שרגליו  אורח 
אשפה של הסופר מרקט ונפל ונחבל קשות, הוא 
פוצה ע"י בית המשפט בסכום של מאות אלפי 
ש"ח או גברת שנחבלה כהולכת רגל משער של 
חניה של חניון הסופר, ששומר הסופר לא הבחין 

בה והוריד את השער על ראשה...

הראשון  הדבר  מה  בסופר,  שנפגעתי  לאחר 
שעלי לעשות?

בין  התאונה  זירת  את  מיידית  לתעד  מומלץ 

אם ע"י צילום המפגע ובין עם ע"י קבלת פרטי 
)לא  להד"מ  טענת  למנוע  ע"מ  לתאונה,  עדים 
של  הביטוח  חברת  מטעם  מעולם(  דברים  היו 
הסופר מרקט. אם מגיע נציג מטעם הסופר מרקט 
למקום ומבקש ממך למלא דו"ח פציעה/תאונה 
שנסיבות  לוודא  מאוד  חשוב  אותך,  ולהחתים 
האירוע לאשורן אכן מתועדות לפני שחותמים, 
ואם המצב הרגשי או הפיזי לאחר החבלה בסופר 
אינו מאפשר חתימה בניחותא, אז מומלץ לבקש 
מנציג הסופר לקבל את הטופס לידכם ולהחזירו 

חתום לסופר, לאחר קבלת הטיפול הרפואי. 

את  או  עצמו  הסופר  את  תובע:  אני  מי  את 
חברת הביטוח שלו?

בד"כ את שניהם. חברת הביטוח באה בנעליו 
של הסופר מרקט והיא ממנה לסופר מרקט עורך 
המשפט  בבית  מרקט  הסופר  את  המייצג  דין 
וככל שבית המשפט מחייב את הסופר בתשלום 
ההליך  בסוף  בד"כ  גוף,  נזק  בגין  נזיקין  פיצויי 
הסופר  לניזוק,  התשלום  לביצוע  במקביל 
"השתתפות  בתשלום  לפוליסה  בהתאם  מחויב 
עצמית" כבכל פוליסת ביטוח הקיימת בישראל 
ופוליסה זו נקראת פוליסת "צד ג'". חשוב לציין 
סופרמרקטים  שמניסיוני, אם מדובר ברשת של 
אזי משיקולים כלכליים, כל הסניפים מבוטחים 
באותה חברת ביטוח ובמקרים רבים אף באותה 
הסניפים  כל  מפורטים  בה  אחת  ביטוח  פוליסת 

המבוטחים לפי שם הסניף וכתובתו.

טרחת  שכר  של  ובפרט  בכלל  הוצאות  מהן 
עורך דין שעלי לשלם?

של  בתביעות  גם  כמו  מרקט  סופר  בתביעות 
נזקי גוף, שיטת שכר הטרחה של עורך הדין היא 
הצלחה,  בסיס  על  קרי  האחוזים,  שיטת  בד"כ 
חברת  מול  התביעה  של  בסופה  שיושג  ממה 
הביטוח. במקרים של פגיעות או פציעות קשות 
צמיתה  רפואית  נכות  נגרמה  שבגינן  בסופר 
ממומחה  חוו"ד  לקבל  גם  מומלץ  )קבועה(, 
הרפואית  הנכות  אחוזי  לעניין  לאורתופדיה 
בשיקום,  הצורך  גם  כמו  )קבועה(,  הצמיתה 
סכום  ועלותם בעתיד, מה שיגדיל את  טיפולים 

הפיצוי בצורה משמעותית. 

בגלל הקורונה: פחות תאונות, 
יותר פציעות בסופר-מרקט

מנגד, ע"פ הנתונים, חלה ירידה במהלך השבועות האחרונים במספר הפניות בגין תביעות לאחר תאונות עבודה או תאונות דרכים של נפגעים בנזקי גוף  

יותר פציעות בסופר-מרקט )צילום אילוסטרציה - למקום המצולם אין קשר לכתבה(

לא תסור ימין ושמאל
יצחק דוד קוריץ

הרבי ה"נחלת דן" ממודז'יץ זיע"א הסביר פעם 
בקשו  העגל  בחטא  מדוע  נפלא  הסבר  לחסידיו 
אותם יהודים דוקא עגל שינהיג אותם, הרי אם 
משה  במקום  מנהיג  לבקש  היתה  כוונתם  כל 
רבינו- היו צריכים לחפש אדם מתאים לתפקיד 
זיע"א  הרבי  הטעים  אלא,  עגל?  דוקא  ומדוע 
מנהיג  חפשו  לא  יהודים  אותם  חסידיו,  באוזני 
שיורה את דרכם. ההיפך הוא הנכון- הם חיפשו 
דמות שהם יוכלו לומר לה מה לעשות!! ולזה 
חלילה  אין  עגל!!!  דוקא  מתאים  מצאו  הם 
לחוטאי  מישהו  להשוות  כדי  הבאות  בשורות 
העגל רח"ל ואפילו לא בכדי להטיף מוסר, אלא 

אך נקודה קטנה למחשבה.
של  הנושא  כי  כך  על  גדלנו  ואף  ידענו  תמיד 
נשגב  שפעמים  נושא  הוא  צדיקים  אמונת 
מבינתנו וכמו שנאמר בתורה "לא תסור... ימין 
ושמאל" אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל 

ועל שמאל שהוא ימין.
של  בשאלות  ואף  שאלה  ובכל  התלבטות  בכל 
פיקוח נפש, תמיד, מי שיכריע לכאן ולכאן יהיה 
כל  מפנים  אליו  ואשר  משתייכים  אליו  הצדיק 
הדבר  כרוך  רבות  פעמים  והתייעצות.  שאלה 
בויכוח ואף התנגדות מוחלטת לדברי הרופאים, 
השליח  הוא  שהצדיק  אנו  מאמינים  אכן  כי 
משמיים ודבריו הם בבחינת "צדיק גוזר והקב"ה 

מקיים".
הראוי  מן  עצמה,  לנקודה  שניגש  לפני  וממש 

מגדולי  אחד  אצל  שהייתה  עובדה  להביא 
חסיד  אליו  ניגש  כאשר  זיע"א.  האדמו"רים 
השיב  הרבי  מסוים.  לעניין  וברכה  עצה  וביקש 
לו מיד תשובה חד משמעית. יתכן והתשובה לא 
הנראה  ככל  שהתכונן  החסיד  בעיני  חן  מצאה 
לרבי  להסביר  ניסה  והוא  אחר  מסוג  לתשובה 
לו  שנתן  משפט  הרבי  לו  אמר  ואז  זאת...  בכל 
תרצה  "האם  צדיקים:  באמונת  הבנה  קצת 
השמיים"?  מן  תשובה  או  שלי  תשובה  לשמוע 
שאל אותו הרבי. בכך הבין החסיד כי רבי אינו 
לענות  שליח  אלא  בתחום",  "מבין  או  יועץ 
איננה  התשובה  כאשר  וגם  משמיים.  תשובות 
בכל  גם  וכך  שלנו.  ההבנה  עם  בדיוק  מסתדרת 

הנהגות גדולי הדור.
נחשפנו  התקופה,  אירועי  בצל  לאחרונה, 
לתופעה של נערי תקשורת והוגי דעות למיניהם 
מנהיג  הדור.  למנהיגי  ציונים  לחלק  שהתחילו 
קהילה שיסטה מעט ממה שהם מצפים לו, יזכה 
ברחבי  השמצות  ואף  ביקורת  של  לקיתונות 
וצייצנים  בנערים  מדובר  כלל  ובדרך  המדיה 
שהנושא של אמונת צדיקים מעולם לא דרך על 

מפתנם.
אבל הבעיה העיקרית היא לא בהם, הם עושים 
כרגיל.  והארס  הלכלוך  מלאכת  מלאכתם.  את 
את  שקונה  מהציבור  גדול  בחלק  היא  הבעיה 
הדברים ומעביר ביקורת כפי ראות עיניו. כאילו 
אותם  מצד  נפש  בפיקוח  בזלזול  מדובר  חלילה 

של  בסמכותם  די  אין  אם  הרי  הדור.  מנהיגי 
פיקוח  של  האקטואלי  בענין  לקבוע  מנהיגים 
אחרת  שאלה  בכל  עליהם  שנסמוך  מדוע  נפש, 

של פיקוח נפש?!
וההבדל בין יחיד לרבים אינו קיים בשאלה של 

פיקוח נפש שהרי כל יהודי הוא עולם מלא!
תמיד  ישראל,  מדינת  של  ההסטוריה  בכל 
המילה  את  וגורליות,  קשות  בשאלות  כי  ידעו 
ממשלות  ראשי  הדור.  גדולי  יגידו  האחרונה 
ומנהיגי המדינה נשענו לא מעט על הכרעותיהם 
מדובר  כשהיה  ובעיקר  וגם  הדור.  צדיקי  של 
של  ובעצם  המונים  של  נפש  פיקוח  בשאלות 

מדינה שלימה!!!
של  הזו  האמונה  על  שגדלנו  אנחנו  ודוקא 
"ויאמינו בד' ובמשה עבדו" כשיגיע הדבר למצה 

נשגב מהבנתנו, ניתן לעצמנו ליפול בזה???
הרי  ביותר.  חשוב  דבר  להדגיש  כדאי  וכאן 
בין  סוערים  ויכוחים  התנהלו  המדינה  קום  מאז 
היהדות החרדית לראשי המדינה בענין גיוס בני 
הישיבות לצבא ההגנה לישראל. ותמיד הטיעון 
המרכזי של היהדות הנאמנה היה סביב הנושא 
של "תורה מגנא ומצלא". בכל הזדמנות, בעבר 
כמה  הכללי  לציבור  מסבירים  תמיד  ובהווה 
שלימוד התורה הוא חשוב ויש בו את הכח להגן 
על עם ישראל ומדוע שלא נסמוך אנחנו בעצמנו 
מאיתנו  יותר  קצת  שמבינים  ישראל  גדולי  על 
נפש.  פיקוח  ובשאלות של  ב"אותיות הקטנות" 

ואין חלילה בשורות אלו כדי להתערב בפסקים 
שונים של גדולי ישראל, כל אחד כבודו במקומו 
רגליהם!!!  כפות  תחת  אנחנו  ועפר  מונח- 
את  לכבד  אמורים  אנו  זה  בגלל  דוקא  להיפך- 
פתיחת  בענין  גם  או אדמו"ר.  רב  כל  דעתו של 
וכמובן  וכדו'.  סגירתן  על  החלטה  או  ישיבות 

ינהג כל אחד כמצות רבו.
ונקודה נוספת למחשבה, כשהתקשורת הכללית 
ועימה רבים מהציבור הכללי הפנו חיצים נגדינו 
בענין ההדבקה באזורים החרדיים נזעקנו כולנו 
נפש  בחירוף  ויצאנו  וההשמצות  ההסתה  כנגד 
להגן על עצמנו ובצדק!!! אך מדוע כשמדובר 
לעצמנו  ניתן  שלנו,  הציבור  מתוך  בקהילות 

לרדת לרמה הזו?!
צריך לדעת ולהפנים כי בכל ויכוח ובכל פולמוס 
תמיד,  אבל  תמיד  החרדי,  בציבור  המתנהל 
מחוץ  להשאר  צריכים  הדור  וצדיקי  מנהיגי 
לנו  ואין  קודשים  קודש  שהוא  תחום  לטווח! 

רשות להרהר וודאי שלא לסתור ולהביע דעה!
בכל  בזה  נאמין  לא  אמיתי  מבחן  בשעת  אם 
ליבנו, לא נוכל להנחיל ערך מקודש זה לדורות 
הבאים. את האמונה בצורתה המקורית ללא כחל 

ושרק.
ושוב! נקודה למחשבה בלבד!
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קבוצת שטראוס נרתמת 
למאבק בנגיף הקורונה

מאת: יחיאל חן

פרופ’ איתמר גרוטו, המשנה למנכ "ל משרד 
הבריאות, אמר, כי ישראל תחזור לשגרה מלאה 
–  "רק כשנעבור למצב שאין תחלואה חדשה. 

בינתיים הסימנים מאוד אופטימיים ".
ענף  מכל  מבקשים  "אנחנו  הוסיף:   הוא 
הצעה  עם  אלינו  לבוא  לפעילות  לחזור  שרוצה 
התחלואה,  למצב  בהתאם  כך,  ואחר  סגול  לתו 

אנחנו נקבע את לוחות הזמנים ".
לדבריו,  "גל תחלואה גדול יותר צפוי להגיע 
ומוכנות.  מאמץ  להשקיע  נצטרך  ופה  בחורף, 
חדשים  גלים  בהם  שיש  בעולם  מקומות  יש 

של  במקרה  אצלנו,  חוזר.  סגר  שם  ומפעילים 
באזורים  סגר  וננהיג  ייתכן  בתחלואה,  עלייה 

ממוקדים ".
המגמה  כי  עולה,  הבריאות  משרד  מנתונים 
מספר  האחרונה  ביממה  וגם  נמשכת,  החיובית 

המחלימים גבוה ממספר החולים החדשים.
מספר החולים הכולל שהתגלו בישראל מאז 
 .16,492 על  כעת  עומד  ארצה  הנגיף  הגעת 
מתוכם 254 הלכו לעולמם, 11,548 החלימו – 
מוסיף  המונשמים  מספר  כעת.  חולים  ו-4,690 

להיות נמוך והוא עומד כעת על 64.
או  ביתי  באשפוז  שוהים  החולים  מרבית 
במלוניות, ורק 219 מהם מאושפזים במחלקות 

הקורונה של בתי החולים.

מאת: מנדי קליין

שטראוס,  מקבוצת  מים,  שטראוס  חברת 
במעבדותיה  האחרונים  בשבועות  פתחה 
וחיידקים. ווירוסים  שמעקר   מתקן 
משרד  של  קורא  לקול  במענה  פותח  המתקן 
תחומיים  ממספר  מומחים  במסגרתו  הביטחון, 
בפיתוח  לסייע  התבקשו  טכנולוגיים, 
טכנולוגיות לחיטוי ציוד אישי של צוות רפואי, 
במטרה לאפשר שימוש חוזר בציוד מתכלה כמו 
גם  יעיל  המכשיר  שונים.  מסוגים  הגנה  מסכות 
דוגמת  הרפואי,  הצוות  של  אישי  ציוד  לחיטוי 
ועוד, מה  סלולרי  סטטוסקופ, מפתחות, טלפון 
שמצמצם משמעותית את סיכויי העברת הנגיף 
מחוץ  במגע  אתו  נמצא  הרפואי  שהצוות  למי 

לשעות העבודה.
צוות הפיתוח של שטראוס מים, בהובלתו של 
סמנכ "ל הטכנולוגיה חיים וילדר, יצא לשבועות 
מים  שטראוס  במעבדת  עבודה  של  מאומצים 
בימים  הסופי.  המוצר  פיתוח  עד  יהודה,  באור 
אישור  את  העיקור  מתקן  קיבל   האחרונים 
מכון התקנים הישראלי, תקני בטיחות שימוש, 
חשמלית,  ובטיחות  קרינה  פליטת  בטיחות 
במחלקת  שבוצעו  מעבדה  בבדיקות  ונמצא 
כמשמיד  השומר,  תל  חולים  בית  של  הקורונה 
האישור,  בעקבות  קורונה.  חיידקי  יעיל  באופן 
 100 את  ולתרום  לייצר  החברה  החליטה 
בישראל,  החולים  לבתי  הראשונים  המכשירים 
כדי לסייע להם במאבק הלאומי בנגיף הקורונה. 
שטראוס  המכשיר,  יעילות  הוכחות  עם 

חולים  בתי  מנהלי  ממספר  בקשות  קיבלה  מים 
להם  שיסייעו  עיקור  מכשירי  עשרות  לאספקת 
הקורונה.  לצד  בחולים  הטיפול  לשגרת  בחזרה 
חולים  לבתי  ונתרמו   יוצרו  כבר  מכשירים   40
ברחבי הארץ בהם בית החולים איכילוב והמרכז 
הרפואי לגליל. בשבועות הקרובים ימשיך צוות 
הפיתוח של שטראוס מים לייצר כ-60 מכשירי 
עיקור נוספים, אשר ייתרמו גם הם למגוון בתי 

חולים ברחבי הארץ.
של  הטכנולוגיה  "ל  סמנכ  וילדר,  חיים 
שטראוס מים:  "ברי המים תמי 4 מכילים מנגנון 
טיהור מים המבוסס על נורות UVC. גלי הקרינה 
וחיידקים,  וירוסים  בהשמדת  כיעילים  ידועים 
צברנו  אותו  בידע  להשתמש  החלטנו  כן  ועל 
עיקור  מכשיר  לפתח  מנת  על  המים  בתחום 
שיהיה יעיל בהשמדת חיידקי הקורונה. הכפלנו 
את עוצמת החיטוי על ידי שימוש בשתי נורות 
ניסויים לבחינת  וביצענו   ,UVC גל  UV באורך 
יעילות עיקור לווירוסים וחיידקים, שלשמחתנו 

צלחו ". 
זכות  "זו  מים:   "ל שטראוס  מנכ  זוהר,  רונן 
פתרונות  למציאת  במאמץ  חלק  לקחת  עבורנו 
השגרה  של  קיומה  את  שיאפשרו  טכנולוגיים 
בבתי החולים תחת מגבלות הקורונה. אני גאה 
שהשקיע  מים  שטראוס  של  הפיתוח  בצוות 
בזמן  למצוא  מנת  על  כלילות  ימים  במסירות 
בפנינו,  שהוצג  לצורך  יעיל  מענה  תקדים  חסר 
ומודה להם על היצירתיות והתעוזה לצאת לדרך 
תייצר  מים  שטראוס  למציאות.  רעיון  ולהפוך 

ותתרום 100 יחידות מציוד זה באופן מיידי ". 

שטראוס מים פתחה מתקן לעיקור וחיטויי  ציוד אישי של צוותים רפואיים. החברה תתרום 
100 יחידות לבתי החולים כדי לשפר את רמת בטיחות הצוותים הרפואיים

 "בחורף צפוי גל 
תחלואה גדול יותר "

המגמה החיובית נמשכת ומספר החולים החדשים שוב קטן בהרבה ממספר המחלימים # 
254 הלכו לעולמם, 11,548 החלימו – ו-4,690 חולים כעת
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד



ניוזלטר יומי
פוליטי - כלכלי וכל מה שעל סדר היום!

מהדורה יומית 
חינם במייל או 

בווטסאפ!

מהדורה יומית
מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

המכון הביולוגי הישראלי פיתח 

נוגדן לנגיף הקורונה

במכון  ביקר  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 

בפניו  הוצגה  שם  ציונה,  בנס  הביולוגי 

נוגדן  במציאת  משמעותית  דרך  פריצת 
לנגיף הקורונה.

מדובר בנוגדן שתוקף את הנגיף  ויודע 

למעשה  זוהי  החולים.  בגוף  אותו  לנטרל 

למחלה  חיסון,  ולא  אימונותרפית,  תרופה 

שמחולל הנגיף הקטלני.

הגוף  של  החיסון  למערכת  גורמת  היא 

אותו  ולתקוף  בנגיף  למאבק  “להתגייס” 
ביעילות.

פרופ’  בראשות  המכון,  חוקרי  פי  על 

לנוגדן  הפיתוח  שלב  שפירא,  שמואל 
הסתיים.

כעת, ימשיך המכון בהליך רישום הנוגדן 

כפטנט ובשלב הבא יפנו החוקרים לחברות 

בינלאומית במטרה שאלו יוכלו לייצר את 

הנוגדן בכמויות מסחריות.

סוגיות משפטיות כאלה ואחרות ייקבעו 

בהמשך על ידי הייעוץ המשפטי למערכת 
הביטחון.

טרם נקבע שם לנוגדן.

באנשי  גאה  “אני  בנט:  הביטחון  שר 

דרך  לפריצת  שהביאו  הביולוגי  המכון 

הביאו  היהודי  והמוח  היצירתיות  אדירה. 

להישג מדהים זה. מערכת הביטחון כולה 

מול  המערכה  בחזית  לפעול  תמשיך 
הקורונה”.

נשיא המועצת: ״בזכות התורה 

תיעקר המגיפה מארצנו״

שיעורים ו׳סדרים׳ בחברותות בחדרי השיעורים תוך שמירת הכללים ועדיפות למקומות פתוחים • תפילות וסדר מוסר 

באותה מתכונת והמשך העברת השיעורים דרך הטלפון

קיץ,  זמן  תחילת  לאחר  ספורים  ימים 

ולאחר בחינה מדוקדקת מול גורמי הרפואה 

ע״י  שנתמנה  והתורני  המקצועי  והצוות 

סוגיית  לבחינת  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 

החזרה לבני הישיבות הקטנות, הכריע הבוקר 

שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  )שלישי( 

לצעירים  הישיבות  להיכלי  חזרה  על  כהן 

במתכונת מצומצמת של שלוש שעות בבוקר 

בקבוצות  הצהריים,  אחר  שעות  ושלוש 

קטנות ובחדרי שיעורים שיוחדו לכל קבוצה 

בחברותות,  לימוד  שיעורים,  יתקיימו  בהם 

לימוד מוסר, ותפילות מנחה וערבית.

במסגרת ההוראות אותם מביא בנו הגאון 

׳נזר  לצעירים  הישיבה  ראש  כהן  יעקב  רבי 

חכמי  מועצת  נשיא  אביו  בשם  התלמוד׳ 

את  לקיים  היא  עדיפות  כי  נאמר  התורה 

הדבר  אם  פתוחים  במקומות  הישיבה  סדרי 

ההוראות  כפי  יפעלו  לאו  ואם  מתאפשר, 

תוך  שהוגדרו  השעות  ובמסגרת  שנכתבו 

שמירה על הנחיות גורמי הבריאות.

מרן  מורה  ההוראות  במסגרת  כן  כמו 

הישיבות להקפיד הקפדה  לבני  כהן  הגר״ש 

לא  הישיבה,  בשטח  להיקהל  שלא  יתירה 

במתקני  להשתמש  לא  מאכל,  דברי  להביא 

מידי  עצמם  חום  ולבדוק  הציבוריים  המים 

יום לפני שיוצאים מביתם, וכן בחזרה לבית 

ילכו יחידים ללא קבוצות וללא התקהלויות. 

עוד הורה מרן כי השיעורים שימסרו ימשיכו 

להיות מועברים במערכות הטלפוניות עבור 

התלמידים שאינם יכולים להגיע לישיבה.

ראשי  אל  המופנה  ההוראות  מכתב  את 

הישיבות חותם מרן בכתב יד קדשו בברכת 

תורה  רז״ל  מ״ש  ״ידוע  וז״ל:  גדול  כהן 

תורה אגוני מגנא ואצולי מצלה, וכמה חשוב 

שעורי  להקים  מתאמצים  אם  קוב״ה  קמיה 

על  עומד  ובפרט לתלמידים שהעולם  תורה 

הבל פיהם, ויבורכו בכל הברכות אלה אשר 

נושאים בעול לקיים מה שנאמר כאן ושנזכה 

ויעקור את המגפה מארצינו  שקב״ה יצילנו 

שהם,  מקום  בכל  ישראל  עמו  כל  ומעל 

ויעזרנו ויזכנו שנעסוק בתורה כמה שאפשר 

עד כל שעות היום אכי״ר."

                              רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדיהמתווה הספרדי
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מהדורה יומית
שערי מטבעות

יום ג', י"א באייר תש"פ 5/5/20

דולר ארה"ב » 3.5270

אירו » 3.8554

לירה שטרלינג »  4.3780

ין יפני » 3.3008

פרנק שוויצרי » 3.6550

לקבלת עיתון "כל ישראל" שלחו ווצאפ למספר 050-6913700

שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן נשא דברים 

לאחר הצהרת ראש הממשלה.

“אנו עומדים לקראת החלטה על השלבים 

הציבורי  המרחב  המשק,  בהחזרת  הבאים 

יישום  הקורונה.  בצל  לשיגרה  והפרטי, 

אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה מחייב 

ניהול  תוך  זהירות  במשנה  לנהוג  אותנו 

נכון  לזהות  שלנו  האתגר  מוקפד.  סיכונים 

בזמן”,  אותן  למנוע  ולדעת  קיצון  תרחישי 

פתח שר הבריאות.

הוא הדגיש: “בל נשלה את עצמנו! הסכנה 

עדיין כאן. אנו חווים ירידה במספר הנדבקים 

והחולים, אך המגיפה לא חלפה ועלינו לגלות 

אחריות למניעת גל שני חלילה.

והשרים  הממשלה  ראש  בפני  “הודענו 

המקצועיים  הצוותים  שגיבשו  הדרכים  על 

זהירה,  מדודה,  להחזרה  הבריאות  במשרד 

מבוקרת ונשלטת של החיים לסדרם”.

לכם,  להזכיר  מבקש  “אני  הוסיף:  ליצמן 

אולי  הדרך.  כל  לאורך  באחריות  נהגנו  כי 

שמנסים  כאלה  אולי  או  ששכחו,  כאלה  יש 

ואני  הבריאות  משרד  אנחנו,  אבל  להשכיח, 

את  לזהות  הראשונים  היינו  הבריאות,  כשר 

הסכנה מבעוד מועד. אותו יום חמישי בערב, 

האווירי  המרחב  את  לסגור  כשהחלטתי 

כל  מול  והמזרח.  איטליה  מסין,  לטיסות 

הביקורת מהשגרירויות, הקונסוליה וגם רבים 

מישראל. לא נשברנו ודרשנו סגירה הרמטית, 

קריטי  באופן  שתרם  כמהלך  שהתברר  מה 

שמכה  הנגיף  עם  שלנו  ההתמודדות  כל  על 
בעולם”.

למה  כעת  שואלים  “רבים  כי  ציין  הוא 

בהנחיות.  ומגזימים  מחמירים  כך  כל  אנחנו 

לאיטליה  לאמריקה,  תפנו  להם:  אומר  ואני 

ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה 

הייתם מעדיפים? להחמיר בהוראות הזהירות 

או לחוות את המראות הנוראיים שאנו רואים 

שם. התשובה לדעתי ברורה מאד.

גלו  ישראל:  לאזרחי  וקורא  שב  “אני 

אחריות ושימרו על ההוראות והנחיות משרד 

הבריאות. הכללים משתנים, הבלבול לפעמים 

הלאומית  האזרחית,  חובתנו  זו  אך  מקשה, 

והערכית בתקופה זו.

ולצאת  הנגיף  את  לנצח  נוכל  כך  “רק 

בעזרת  ובבריאות,  בשלום  הזה  מהמשבר 
השם”.

ליצמן: מנסים להשכיח, הייתי 

הראשון לזהות את הסכנה
שר הבריאות: "שואלים למה אנחנו כל כך מחמירים ומגזימים בהנחיות. ואני אומר: תפנו לאמריקה, 

לאיטליה ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה הייתם מעדיפים?"

"יותר ככל הנראה ל-20 מתפללים 

להגיע בכל פעם לבית כנסת"

משרד  הנחיות  על  ההקלות  גל  אחרי 

 – וסבתא  סבא  אצל  והביקורים  הבריאות 

בתחום אחד, הכי חשוב עדיין אין הקלות: 

פתיחת בתי הכנסת.

בתי  לפתיחת  נערכים  הבריאות  במשרד 

הכנסת, ככל הנראה כבר בימים הקרובים, 

למנוע  מנת  על  הנדרשות  בהגבלות  זאת 
הדבקה מחדש.

“אנו  צוטטו:  הבריאות  במשרד  גורמים 

בודקים את האפשרות להתיר את התפילות 

מספר  בתוך  מדורג  באופן  הכנסת  בבתי 
ימים”.

התחומים,  ביתר  כמו  הגורמים,  לדברי 

בצורה  תיעשה  הכנסת  בתי  פתיחת  גם 

“יותר ככל הנראה ל-20  ומדורגת.  זהירה 

כנסת,  לבית  פעם  בכל  להגיע  מתפללים 

יותר  גדול  למספר  יותר  ימים  כמה  ובכל 

בכניסה  הגיינה  נדרוש  בנוסף  להתפלל. 

להפוך  שלא  מנת  על  מרחק,  על  ושמירה 

זה  הדבקה.  למדגרות  הכנסת  בתי  את 

אנחנו  יום-יומיים.  של  עניין  הנראה  ככל 

מניחים שעד שבת יהיו בתי כנסת”.

כמו  כי  ולומר  לסייג  יש  זאת,  עם 

בהחלטה  גם  הפרק,  על  שונים  בנושאים 

על פתיחת בתי הכנסת יש צורך באישורים 

שונים, ועל כן תיתכן דחייה.

תפילה בציבור

את  הציג  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

ממשבר  ישראל  של  היציאה  אסטרטגיית 
הקורונה.

כי  הבהיר  ההקלות,  כל  לצד  זאת,  עם 

הנתונים:  אחרי  הזמן  כל  תעקוב  המדינה 

“נעצור את ההקלות אם יהיו מעל 100 חולים 

חולים  ו-250  הדבקה  ממוקדי  שלא  ביום 

קשה, ואם קצב ההכפלה יהיה כל 10 ימים”.

הוא הדגיש: “אני מבקש שתמשיכו לשמור 

ועל  ידיים  שטיפת  על  בטיחות,  מרחק  על 

זה  כי  זה  על  להקפיד  צריך  מסכה.  חבישת 
המפתח לכל”.

ואלה ההקלות:

והציבורי:  האישי  המרחב  את  מגדילים   •

בוטלה מגבלת התנועה של 100 מטרים בלבד 

מהבית. מותר לצאת מהבתים לכל מרחק.

משפחה:  קרובי  עם  למפגשים  אישור   •

מותר לבקר גם בני משפחה מדרגה ראשונה, 

מכם  מבקש  אני  “אבל  וסבתא  סבא  את  גם 

עדיין לא לחבק, לא לנשק, לא לגעת, לשמור 
מרחק”.

• התקהלויות: בשלב זה יותרו מפגשים עד 

תותר  שבועיים  בעוד  פתוח.  בשטח  איש   20

התכנסות של 50 איש, ויאפשרו חתונות של 

50 איש. ב-31.5 תתאפשר התכנסות של 100 

 – ההתקהלות  מגבלת  תבוטל  וב-14.6  איש 
בכפוף למצב.

ביום  כבר  ייפתחו   – ושווקים  קניונים   •

לקנות  יהיה  מותר  מגבלות:  תחת  חמישי 

המסעדות  במקום.  לאכול  אסור  אך  אוכל, 
יפתחו בהמשך.

• חינוך – עד סוף החודש יחזרו השכבות 

שלא שבו לספסל הלימודים. נתניהו הודיע כי 

ביום ראשון יתחילו לפעול הגנים והדגיש כי  

“יש עוד דיונים לגבי המעונות”.

פורמאלי  הבלתי  החינוך  ב-14.6   •

וההשכלה הגבוהה ישובו לפעול. 

• צעדים נוספים: החזרת הספורט והפנאי 

בהדרגה, פתיחת פארקים ומוזיאונים בהדרגה 

עד אמצע יוני וכך גם לגבי צימרים ותעופה 
אזרחית.

• תפילות: נתניהו הדגיש כי רוצים לפתוח 

את בתי הכנסת, וממשיכים לדון בפיתרון.

• ל”ג בעומר: איסור מדורות, איסור הגעה 

למירון. לא יהיה סגר.

• בתי כנסת: עדיין סגורים.

 19 עד  של  בהשתתפות  מילה:  ברית   •

אנשים )במקום 10(.

חתונות  הרבה  יש  בעומר  שבל”ג  ”בגלל 

נאפשר חתונות של עד 50 איש, רק הקידושין 

בלי חגיגות. ב-31 במאי נאשר 100 איש וב-

כמובן  כליל,  ההגבלות  את  נבטל  ביוני   14

בהנחה שלא תידלק נורה אדומה”.

ראש הממשלה: ”האופק נראה בהיר יותר, אבל ייתכן שהנגיף יתפרץ מחדש. אנחנו נערכים לגל שני. 

אנחנו מצטיידים במכונות הנשמה נוספות, אנחנו חייבים להיות מוכנים לזה”

חתונות וברית מילה: אלו 

ההקלות החדשות
37% מהמתים מקורונה – 

מירושלים ובני ברק

חלה  כי  הבוקר  עדכן  הבריאות  משרד 

8 חולים בלבד בנגיף הקורונה  עלייה של 

עומד  ההדבקות  מקרי  כשמספר  בישראל, 

על 16,268, בהם 89 מוגדרים במצב קשה, 

ומתוכם 66 מורדמים ומונשמים בלבד.

חדשים,  קורבנות  שני  על  דווח  בנוסף, 

שהעלו את מניין המתים בישראל ל-237.

עומד  בארץ  מהנגיף  המחלימים  מספר 

על 10,223. כמו כן, בוצעו אתמול 8,322 

בדיקות קורונה על ידי משרד הבריאות.

את  הבריאות  משרד  פרסם  בנוסף, 

הקורונה,  מנגיף  המלא  הנפטרים  דו״ח 

ממנו עולה כי 37% מהמתים מקורונה הם 

ובני ברק, ו-53% מהמתים הם  מירושלים 
גברים

ומעלה,   70 בני  הם  הקורבנות  מרבית 

כ-124  מהנגיף  נפטרו  עתה  עד  כאשר 

גברים ו-113 נשים.

ביותר  הצעירה  הנפטרת  הנתונים,  לפי 

מהנגיף, על פי המסמך, היא תושבת ירושלים 
בת 30.

על  עומד  לנשים  הממוצע  הפטירה  גיל 

על  עומד  הנתון  הגברים  אצל  בעוד   ,83.03
.79.73

קורבנות  פילוח  של  דו״ח  פורסם  בנוסף 

הקורונה בישראל לפי ערים ויישובים, ממנו 

עולה כי בירושלים נפטרו מהנגיף כ-55 בני 

ברק,  בבני  אחר.  יישוב  מבכל  יותר  אדם, 

נפטרו 33 חולים.

תמונה קשה

הישג עולמי

050-69137700

yomi@kolhazman.co.il 
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בית המשפט: לקחת חצי מיליארד מהפלסטינים

מאת: ישראל חבר

סערה במערכת המשפטית: העיתונאית איילה 
חסון דורשת לפרסם את הקלטת של היועמ"ש 
אביחי מנדלבליט שנאסרה לפרסום בשל היותה 

האזנת סתר.
מתוך  פרטים   13 בערוץ  פרסמה  חסון 
ההקלטה, שמהם עולה, לכאורה, כי מנדלבליט 
ניסה לפעול לסייע לגבי אשכנזי לסגור את התיק 

נגדו בפרשת מסמך הרפז.
בשיחה  מדובר  לרשת,  שדלפו  הפרטים  לפי 
חמורה במיוחד. בפרקליטות הדפו את הטענות 
לאביחי  אשכנזי  גבי  בין  השיחות  תוכן  לגבי 

בנוגע  מנדלבליט 
המכונה  למסמך 
וטענו  הרפז',  'מסמך 
בנושא,  הפרסומים  כי 
היתר  בין  ששותפו 
ראש  של  בנו  ידי  על 
הממשלה יאיר נתניהו, 
"מעוותים":  הינם 
אשכנזי  בין  "השיחה 
שאליה  למנדלבליט 
הפרסומים  התייחסו 
ממספר  אחת  הייתה 
נחקר  שעליהן  שיחות 

מנדלבליט בשעתו".
חקירתו  במהלך 

השיחה,  השמעת  בזמן  מנדלבליט,  של 
אף  על  נעשתה  ההקלטה  כי  לראשונה  התברר 
שאשכנזי הורה למזכירתו להפסיק את ההקלטה 
האוטומטית, הוראה שהפכה את השיחה להאזנת 
שלא  המלווה  הפרקליטה  הורתה  ומשכך  סתר, 
ואילך,  זו מאותו רגע  לעשות שימוש בהקלטה 
ולשים את ההקלטה והתמליל במעטפה סגורה, 

בהתאם לחוק האזנת סתר.
בדבר  הנוגעים  כל  שונים,  לפרסומים  בניגוד 
לפנות  משפטית  אפשרות  אין  כי  בשעתו  סברו 
בשיחה  שימוש  לעשות  מנת  על  לביהמ”ש 
במסגרת החקירה, מאחר שזו אפשרות שקיימת 

רק לגבי עבירות מסוג פשע חמור. החקירה לא 
עסקה בעבירות מסוג זה”.

נכתב:  ובה  נוספת  תגובה  לאחר מכן פרסמו 
"על מנת להעמיד דברים על דיוקם אנו מבהירים 
מתוך  בחומרים  שימוש  לעשות  האפשרות  כי 
בחקירת  שמדובר  ככל  קיימת  סתר,  האזנת 
חמור.  פשע  רק  ולא  פשע,  מסוג  עבירות 
העבירות בהן נחשד מנדלבליט לא היו עבירות 

מסוג פשע.
הם  האחרון  השבוע  סוף  במהלך  הפרסומים 
מעוותים ואינם משקפים את התוכן ואת הדברים 
כהווייתם. אנו שבים ומבהירים כי פרסום תכנים 
עבירה  הוא  סתר  האזנת  מתוך  ואחרים  כאלה 

פלילית".
צייצה  חסון  איילה 
וכבתה:  בתגובה 
זה  ייאמן.  "לא 
של  מהעוזרת  מכתב 
שסותר  מנדלבליט 
משרד  תגובת  את 
מהערב.  המשפטים 
מתברר שחוק האזנות 
2ב,  סעיף  הסתר, 
לפרקליט  מתיר 
מדינה להכשיר האזנת 
עניין  בה  שיש  סתר 

לציבור".
"ראו   : הגיב  אוחנה  אמיר  המשפטים  שר 
האחרונים  בימים  שחושפת  מה  למשל 
רעידת  להיות  אמור   – חסון  איילה  העיתונאית 

אדמה של ממש".
"החשיפה  הגיבה:  רגב  מירי  התרבות  שרת 
האמיצה של איילה חסון מאמש מלמדת עד כמה 
חמור מצבה של מערכת אכיפת החוק בישראל. 
הרפז  פרשת  את  מחדש  לפתוח  העת  הגיעה 
ולמצות את החקירה עד תום. הגיע הזמן לנער 
את מערכות אכיפת החוק, הגיע הזמן שמערכות 
אכיפת החוק יבינו שהן לא מעל החוק. זו השעה 
את  ולהשיב  המתבקשים  השינויים  את  לעשות 

אמון הציבור במערכות אלה".

מאת:מנדי קליין

על  פסק  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית 
הרשות  מכספי  שקלים  מיליארד  חצי  עיקול 
למשפחות  כפיצוי  יועבר  אשר  הפלסטינית, 
השנייה  מהאינתיפאדה  טרור  נפגעות  שכולות 
לעיקול  ההחלטה  בעניינם.  דין  פסק  מתן  עם 
שניתן  הדין  לפסק  בהמשך  התקבלה  הכספים, 
על ידי סגן נשיא בית המשפט המחוזי, השופט 
)בדימוס( משה דרורי, בעקבות סדרת התביעות 
נגד  "נורז'יץ  בתיקי  הדין  שורת  ארגון  שהגיש 
הרש"פ  כי  קבע  ואשר  הפלסטינית",  הרשות 
באותן  טרור  פיגועי  של  מקרים  ל-17  אחראית 
שנים, פיגועים שבוצעו לא רק באופן ישיר על 
ידי עובדיה ופעיליה אלא גם ע״י ארגוני הטרור 
העיקול  האיסלאמי.  והג׳יהאד  חמאס  אש״ף, 
ניתן על מנת שהתובעים יוכלו לממש את פסק 

הדין ברגע שיינתן.
בארגון שורת הדין מסבירים כי הכספים אשר 
יעוקלו מהרשות הפלסטינית לטובת המשפחות 
השכולות, הינם כספי מע"מ, מס הכנסה ומכס, 
הרשות  עבור  ישראל  מדינת  ידי  על  הנגבים 
הביניים שנחתמו  הסכמי  במסגרת  הפלסטינית, 
בין אש"ף לישראל, וקובעים את ההסדר הכלכלי 

בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית.
מדובר בתביעות אזרחיות תקדימיות ובתיקים 
התיק  המשפט.  בבתי  שנה   20 במשך  שנידונו 

הבולט שבהם הוא של משפחת חייל המילואים 
ואדים נורז'יץ ז"ל, אשר נרצח באכזריות בלינץ' 
בבית  שניצחו  התביעה  תיקי  בין  ברמאללה. 
נהרגו שני  בו  גביש  המשפט: הטבח במשפחת 
הורים, סבא, ונכד בביתם שבאלון מורה בפסח 
הקטן  ובנם  דיקשטיין  הזוג  בני  רצח   ;2002
במארב ירי בדרום הר חברון; פיגוע ההתאבדות 
ופיגועים  אדם,  בני   17 נהרגו  בו  מגידו  בצומת 
נעמאן  של  תביעתו  כן,  כמו  נוספים.  רבים 
הפלסטינית  הרשות  ידי  על  שנחשד  שראקיה 
כמי ששיתף פעולה עם ישראל, נחטף ועונה על 
ידה בגין זאת, וכן תביעתם של כ-60 מורי דרך 
2000- השנים  במהלך  קשות  נפגעה  שפרנסתם 

2004 בגין מתקפת פיגועי האינתיפאדה השניה. 
התובעים מיוצגים ע"י עו"ד ניצנה דרשן לייטנר, 

עו"ד אבי סגל ועו"ד אבי גז.
דרשן  ניצנה  עו"ד  הדין,  ארגון שורת  נשיאת 
יותר  סמלי  מועד  "אין  בתגובה:  אמרה  לייטנר 
למשפחות  להעניק  בכדי  הזיכרון,  יום  מערב 
השכולות מעט נחת במאבק ארוך השנים. אנחנו 
ממשיכים להילחם גם 20 שנה אחרי ולא נשקוט 
עשיית  הטרור.   לנפגעי  צדק  שנקבל  עד  אלא 
בבתי  במאסרם  נגמרת  אינה  המחבלים  עם  דין 
הכלא, כל עוד הרשות הפלסטינית דואגת לשלם 
מעשי  ולעודד  לממן  ובכך  ישיבתם,  בגין  להם 
טרור. תדע הרשות הפלשתינית שיש מחיר לדם 
שעל ידיה, מחיר יקר מאוד, ועכשיו היא צריכה 

לשלם אותו".

בית המשפט המחוזי בירושלים, פסק על עיקול חצי מיליארד שקלים מכספי הרשות 
הפלסטינית, אשר יועבר כפיצוי למשפחות שכולות נפגעות טרור מהאינתיפאדה השנייה 

עם מתן פסק דין בעניינם

הקלטות מנדלבליט: אסור להשתמש בהקלטה
העיתונאית איילה חסון דורשת לפרסם את הקלטת של היועמ"ש אביחי מנדלבליט שנאסרה 

לפרסום בשל היותה האזנת סתר ⋅ תגובת הפרקליטות: "השיחה בין אשכנזי למנדלבליט 
שאליה התייחסו הפרסומים הייתה אחת ממספר שיחות שעליהן נחקר מנדלבליט בשעתו" 

 בעין הסערה. מנדלבליט

וזאת לתעודה

מאת: יחיאל חן

צפויה  החדשה  הקורונה  שגרת  הנראה,  כפי 
הבידוד  הקרובים.  בחודשים  אותנו  ללוות 
ושאר  מסודרות  מסגרות  היעדר  החברתי, 
אבל  בעתיד,  תתבררנה  עוד  הקורונה  תוצאות 
כבר עכשיו עדים בארגון 'בית חם' לאלפי פניות 
שזורמות לקו המידע המיוחד שהוקם בחודשיים 

האחרונים. 
החדשה  השגרה  לקראת 
הסמכא  מבר  לשמוע  ביקשנו 
הרב  החרדי,  בציבור  המוביל 
על  חם,  בית  מנכ"ל  מונק,  אריה 

הדרכים להיערכות נכונה.
יש  הילדים  אצל  נקודות  לאלו   

לשים לב בחזרה לשגרה? שאלנו. 
לאחר  לשגרה  "כשחוזרים 
החופשה הגדולה בחודשי הקיץ, 
ומלווה  מובנית  היא  החזרה 
לעומת  ובהתרגשות.  בשמחה 
הינה חזרה אל  זאת החזרה כעת 
משהו פחות מוכר. זו חזרה  מסוג 
לצוות  להורים,  מוכר  ולא  חדש 
אזהרות  ישנן  לתלמידים.  וגם 

אסור,  ומה  מותר  מה  הוראות  ישנן  לתלמיד 
להכין  יש  ובצדק.  לכן  חוששים  רבים  וילדים 
איתם.  ולשוחח  הזו  למציאות  הילדים  את 
להם  ולתת  הולכים  מה  לקראת  להם  להסביר 
זמן הסתגלות במשך שבוע לפחות". עוד מוסיף 
הרב מונק ומסביר "הילדים חוזרים עם עם פער 
לימודי גדול מאד. קצב התקדמות הלמידה לא 
לזה  ער  להיות  צריך  התלמידים,  כל  בין  שווה 
שישנם ילדים הזקוקים להשלמת חומר לימודי 

ע"י צוות בית הספר או ההורים".  
את  שיכיל  מנת  על  לילד  להסביר  כדאי  מה   

המצב?
שלו  הרגשות  לשיתוף  להקשיב  "לדבר, 
שמכריזים  הרמקולים  כמות  תוקף.  לזה  ולתת 
המפחידים  הנתונים  המידע,  קווי  ברחובות, 
גרמו  האחרונים,  בחודשיים  ספגו  שהילדים 
לילד  לתת  ולכן חשוב  רבים  ילדים  אצל  לפחד 
ברגשות,  לשתף  מרגיש,  שהוא  מה  על  לדבר 

ההורים צריכים לתת לכל אחד את הזמן והמקום 
ו"לנרמל" את המצב עד כמה שניתן".

 כיצד להתחיל להרגיל את הילדים לסדר החדש?
ובשל  היום,  סדר  עם  מאד  קשה  "לילדים 
את שעת  להקדים  בהדרגה  כך חשוב  להתחיל 
השינה, להקפיד על זמני ארוחות מסודרים וזמן 

קימה מוקדם".
אותו  משכנעים  כיצד  חרדתי  הוא  ילד  כאשר   

לחזור לשגרה?
אלא  עכשיו,  חרדה  פיתח  לא  חרדתי  "ילד 
היה כנראה ילד חרדתי גם קודם 
העצים  וכעת  הקורונה  תקופת 
במידה  הקורונה.  בתקופת 
די בשיחה  קיצונית,  לא  והחרדה 
יתנו ההורים מקום  עם הילד בה 
אותו.  ירגיעו  ובכך  לתחושות 
מפתח  שילד  במידה  ורואים 
חרדה גדולה מחזרה לבית הספר 
לעימות  שמגיעים  ומרגישים 
ידעו  שהורים  חשוב  בנושא, 
צריך  ילך.  הילד  לא  זה  שבכוח 
אצל  חם'  שיחות  ב'בית  לקבל 
ויסייע  אותו  איש מקצוע, שיכיל 

לו בהפחתת החרדה".
 ילד שמתקשה לחזור ללמוד, האם להכריח אותו 

או לחכות?
"להחזיר אותו בהדרגה. מאד חשוב שהורים 
מתקשה  שהילד  המורה  או  המלמד  את  ישתפו 
להניע את עצמו, והצוות החינוכי יהיה גם הוא 

ערני ויסייע לו".
וריכוז  יפתחו בעיות  קשב  ייתכן שילדים   האם 
הם  רב  זמן  שכבר  משום  ללימודים,  בחזרה  כעת 

אינם רגילים לשבת וללמוד?
קשב  בעיות  לפתח  עלולים  רבים  "ילדים 
בעקבות  התרופפו  הלמידה  הרגלי  וריכוז. 
הלמידה מרחוק ועל הצוות החינוכי להיות יותר 
סבלני לילדים ולשמור על הדרגתיות בלמידה". 
לסיום אומר לנו הרב מונק: "שמעתי משפט 
הטובים  הדברים  את  ניקח  בואו  שאומר:  חכם 
הדברים  את  ונשליך  איתה  הביאה  שהקורונה 
אומר  הוא  בעקבותיה",  שהביאה  הרעים 

ומוסיף: "הלוואי שנצליח בס"ד". 

מאת: חיים רייך

החדשה  חירום  לשגרת  מעבר  במסגרת 
לאזרח  סיוע  במרכז  מגזרי  בין  שיח  התקיים 
השתתפו  שהתקיימה  בפגישה  רמלה.  בפקע"ר 
אלוף פיקוד העורף תמיר ידעי, מפקד מרכז סיוע 
לאזרח בפקע"ר אמיר בן דוד, רונית בר מנכ"ל 
ישראלית,  להתנדבות  הישראלית  המועצה 
וחזי  ישראל  זק"א  יו"ר  מורגנשטרן  ישראל 

שבקס מנכ"ל הארגון. 
ישראל  זק"א  יו"ר  הציג  הכינוס  במהלך 
עם  יחד  פעילות הארגון  על  סיכום  מורגנשטרן 
השונים  המתנדבים  וארגוני  החירום  כוחות  כל 
הארגונים  לכל  וקרא  בפעילות  שהשתלבו 
רשת  ולתת  אחדות  של  דוגמא  להוות  להמשיך 

ביטחון לאזרחי ישראל.
בסוף האירוע הוענקה תעודת הוקרה מאלוף 
ידעי וממפקד מרכז סיוע לאזרח  הפיקוד תמיר 
ישראל  זק״א  ליו"ר  דוד  בן  אמיר  בפקע"ר 

מורגנשטרן ולמנכ"ל זק"א ישראל חזי שבקס.
ארגון  פעל  האחרונים  בשבועות  כידוע, 
ופיקוד  הרשויות  כלל   בשיתוף  ישראל  זק"א 
חולים  לקשישים,  מזון  ערכות  בחלוקת  העורף 
ומבודדים. אלפי המתנדבים פילחו במדויק את 
לחלוקה.  ויצאו  וגילאים,  שכונות  לפי  הבתים 
במהלך ימי הפעילות נפגשו ראשי זק"א ישראל 

ובהם המנכ"ל חזי שבקס וחבר ההנהלה צביקה 
לו  ונתנו  בנט   נפתלי  הביטחון  שר  עם  כהנא 
סקירה על מערך גיוס  ושיבוץ מאות המתנדבים 
בעזרה  העירונים  המוקדים  את  שמתגברים 
לתושבים ומסייעים בחלוקת אלפי סלי מזון יחד 

עם חיילי פיקוד העורף.
השר בנט התרגש ממראה עיניו ואמר למנכ"ל 
לנו  מוכיחים  זו, אתם  כי "בשעה קשה  הארגון 
שוב שאתם חוד החנית של המדינה. אנו זקוקים 
יותר  הרבה  הייתה  המלאכה  ובלעדיכם  לכם 

קשה". 
כמו כן יחידת בני המיעוטים של זק"א ישראל 
הוקפצה עשרות  אביב  תל  מחוז  זק"א  בשיתוף 
פעמים בשבתות האחרונות ובחג כדי לחבר את 
ישיר למשרד הבריאות על מנת  החולים בקשר 

שיוכלו לבצע חבירה למד"א.

אלוף פיקוד העורף תמיר ידעי העניק תעודת הוקרה לזק"א ישראל על הפעילות 
המשותפת במבצע הקורונה

כך תחזירו את הילדים לשגרה החדשה
עם בוא שגרת הקורונה החדשה המביאה עמה אי וודאות רבה, מעניק הרב אריה מונק, 

מנכ"ל בית חם לציבור ההורים טיפים לחזרה בריאה לשגרה 

 אלוף פקע"ר בהענקת התעודה 

 הרב אריה מונק 
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כ"ק האדמו"ר מבאיאן בהדלקה המרכזית 

כ"ק האדמו"ר מלעלוב במעמד ההדלקה

הגר"מ קאהן ר"י תולדות אהרן במעמד ההדלקה

כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ סמוך לציון הרשב"ימעמד ההדלקה בראשות רבני הציונות הדתית

מעמד ההדלקה בראשות הראשל"צ הגרש"מ עמאר

כ"ק האדמו"ר ממודז’יץ במעמד ההדלקה

כ"ק האדמו"ר מזוועהיל במעמד ההדלקה

כ "ק האדמו"ר מרחמסטריווקא במעמד ההדלקה

מראות ל"ג בעומר תש"פ הילולת 
הרשב"י באתרא קדישא מירון 

צילומים: באדיבות המרכז הארצי למקומות הקדושים

בהדלקה

בתפילה על גג הציון

ביציקת השמן 

 הגרש"מ עמאר בהדלקה

הקהל בריקודיםהגר"ש אליהו והגר"ח דרוקמן 

הגר"ב שמואלי בהדלקהבריקודים

בגג הציון  בשיחה עם כ"ק האדמו"ר מזוועהיל בתפילה בגג הציון 

בתפילת ערבית ביציקת השמן למדורהביציקת השמן למדורה

בשירה בקבלת עול מלכות שמיםביציקת השמן
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על  הודעה  התפרסמה  האחרונים  בשבועות  עגולה  שעה  בכל 
התקדמות במו"מ הקואליציוני מול כחול לבן, שפל במגעים עם ימינה 
או אי הבנה בדיונים מצד יהדות התורה. רק אדם אחד, מי שאולי אפשר 
מהכותרות  לחלוטין  נעלם  האחדות',  'אדריכל ממשלת  בצדק  לכנותו 
נשמע  קולו  שם  ומירון,  הקורונה  מענייני  )בשונה  הקואליציוניות 
'אריה  ולשאול  רנד  שולי  של  בשפתו  להקשות  שאפשר  עד  ברמה(, 

דרעי, אייכה?'
ובכן, ניתן להשמיע צפירת ארגעה. כבקי ומנוסה, נמנע השר דרעי 
מניהול המו"מ מעל דפי העיתונות ובאמצעות ציוצי הכתבים. חלף זאת, 
הוא ניצל את מעמדו הבלתי מעורער כשושבין הקואליציה המתגבשת, 
ורשם שורת הישגים יוצאת דופן. אם אכן תושבע הממשלה השבוע – 

יהיה דרעי ללא ספק המנצח הגדול של האירוע.
תחילה, כמנהגנו הקטנוני, נעסוק בסוגיית התפקידים. בש"ס דורשים 
יכהנו  כהן  ואיציק  דרעי  אריה  לאמור,  משרדים.  ושלושה  שרים  שני 
בתפקידים מיניסטריאליים, והמפלגה תחזיק בתיקי הפנים, הדתות ונגב 

גליל ופריפריה.
אלא שבש"ס לוחצים לרשום הישג נוסף. לפי התוכנית המתגבשת 
השר  בראשות  מאוחדים  המשרדים  שלושת  כל  יהיו  הקבלן,  ברחוב 
הקצאת  תוך  האוצר',  במשרד  'שר  לתפקיד  ימונה  כהן  ואילו  דרעי, 
כץ.  ישראל  המיועד  השר  ידי  על  עבורו  סמכויות  של  אוטונומיה 

לחילופין, אם המהלך ייכשל - יעמוד כהן בראשות משרד הדתות.
גם  וכנראה   – דורשת  ש"ס  השרים,  סגני  בגזרת  הוא  השני  ההישג 
בגוש  הסגנים  )מחצית מכלל  סגני שרים  לא פחות מארבעה   – תקבל 
על תפקידו במשרד  נהרי, שישמור  ובראשונה משולם  הימין(. בראש 
הם  מש"ס  סגנים  יכהנו  בהם  הנוספים  המשרדים  שלושת  הרווחה. 
כנראה משרד הפנים, משרד הדתות )באם דרעי יכהן כשר, הוא יאציל 
נוסף  ומשרד  במשרד(  המעשיות  הסמכויות  את  תחתיו  שיכהן  לסגן 

לגביו קיימת עדיין התלבטות.
הוועדות.  כחוט השני בשאלת  תלויה  הסגנים  תפקידי  איוש  שאלת 
נכון לשעת כתיבת השורות מקבלת ש"ס את ועדת הכלכלה לשני שליש 
יהדות  של  לידיה  לעבור  הועדה  מיועדת  השלישי  )בשליש  קדנציה 
התורה, לניהולו המסור של ח"כ יעקב אשר(. במקרה כזה, יכהן ח"כ 
יעקב מרגי כיו"ר הועדה – חלף ועדת החינוך האהובה עליו, שתחזור 
הם  נהרי  מלבד  שרים  כסגני  שיכהנו  הח"כים  ושלושת  הליכוד,  לידי 

יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי ומשה ארבל.
למפלגה  ועדות  שתי  להעניק  נחרץ  באופן  מסרב  הממשלה  ראש 
אחת, מאחר והוא מתכוון להשתמש בהן לצרכי פיצויים פנים ליכודיים. 
לפחות  באופוזיציה  נותרת  ימינה  בו  כרגע,  המסתמן  בתסריט  עדיין, 
בתחילת הדרך - יתכן שוועדת הכלכלה תוחלף בוועדת החוקה. במקרה 
כזה, ח"כ ועורך הדין משה ארבל יועמד בראשות הוועדה, ומרגי יתפוס 

את מקומו כאחד מסגני השרים. 
ולסיום, מאחר ולהשאיר ח"כ ללא תפקיד במפלגה כש"ס - הרי זה 
ומשה  אזולאי  ינון  הכנסת  חברי  יקבלו  לצרות,  ומנוסה  בדוק  מתכון 
אבוטבול את סגנות יו"ר הכנסת וראשות הסיעה. לא בהכרח בסדר הזה.

ש"ס עם תוספות

המו"מ:  מחדרי  עסיסי  סיפור  תשמעו  הוועדות,  חלוקת  אפרופו 
בתחילת הדרך, דרשה ש"ס את ראשות ועדת הרווחה והבריאות. השר 
שהמפלגה  בתנאי  הסכמתו,  את  הביע   – למו"מ  הליכוד  נציג  לוין, 
תסתפק בחצי קדנציה. בש"ס שקלו את הדברים, ולאור ההנחה שגם כך 
הקואליציה הזו תזדקק לנס גלוי כדי לשרוד יותר משנה וחצי, הביעו 

הסכמה – בתנאי שיזכו בחצי הראשון של הכהונה.
השבוע  בתחילת  המוקש.  לגודל  מודע  היה  לא  לוין  שגם  מסתבר 
לסגת  נפשו  על  והתחנן  דרעי,  לשר  בעצמו  רוה"מ  התקשר  שעבר 
מהסיכום שהושג בעמל רב. הנימוק: ועדת הרווחה הובטחה לשר חיים 
כץ, שעקב הגשת כתב האישום נגדו מנוע מלכהן כשר הרווחה. נתניהו 
לא יכול להרשות לעצמו פיגוע פנים מפלגתי בדמותו של כץ הממורמר, 
ובתמורה הוא הסכים להבטיח לש"ס הרים וגבעות, שתורגמו בשפת 

המעשה לשני שליש קדנציה בוועדת הכלכלה הנחשקת.
יודע היטב שמו"מ קואליציוני הוא התזמון  בניגוד לאחרים, דרעי 
הנכון למצות הישגים. משכך, הוא הספיק לרשום עוד שני מהלכים, 
עצמו.  בפני  טור  מהם  אחד  לכל  להקדיש  ראוי  כתיקונם  שבזמנים 
בצעד הראשון וכפי שפורסם כאן לפני שבועיים, הוחזר מנהל התכנון 
המנדטים(  עשרת  של  הזוהר  בימי  כחלון,  לדרישת  בזמנו  )שנלקח 
הדיור  למטה  באשר  הפנים.  במשרד  הטבעי  למקומו  האוצר  ממשרד 
ייפול  משרד  ובאיזה  בגורלו  יעלה  מה  ידוע  טרם  המשמעות,  חסר 

לבסוף.
הועברה  הדתית,  הציונות  נציגי  של  קצפם  יצא  עליו  השני,  בצעד 
שר  לידי  המשפטים  שר  של  מידיו  דיינים  למינוי  הוועדה  ראשות 
כשר  עצמו  דרעי  יכהן  אם  המשפטיים,  ענייניו  בשל  אמנם,  הדתות. 
אך  הוועדה,  בראשות  אחר שיעמוד  לבחור שר  ייאלץ  הוא   - הדתות 
אין בזה כדי לגרוע מגודל ההישג והשלכותיו על עיצוב דמותו של בית 

הדין הרבני בשנים הקרובות.
לקינוח, מתכנן דרעי להמשיך את מהלך שילוב הנציגים החדשים 
וריענון הרשימה, מהלך שהתפתח ביתר שאת בשנים האחרונות. לפי 
הצפי, מיד עם העברת החוק הנורבגי יפרשו שניים מבין השרים וסגני 
בוסו  אוריאל   – ברשימה  הבאים  הנציגים  לטובת  ש"ס  של  השרים 

הפתח תקוואי והרב ברוך גזהיי, המייצג בגאון את עולי אתיופיה.
מועצת  חברי  של  החלטתם  שנה  בעוד  לתוקף  תיכנס  כבונוס, 
ההחלטה  קבלת  ממועד  שנתיים  בתום  ולפיה  מאשתקד,  החכמים 
נהרי,  משולם  וח"כ  כהן  איציק  ח"כ  הסיעה  נציגי  לגמלאות  יופרשו 
בצעד שרווח כפול בצדו. האחד, שילובם של יוסף טייב ויעקב זכריהו 
)חבר מועצת העיר בני ברק( בעבודת הכנסת, והשני, פינוי תפקידי שר 
וסגן שר, שיאפשרו שילוב של עוד שני נציגים בתפקידים של ממש. עם 
זאת, תרשו לנו לנחש שכהן ונהרי - שועלי קרבות ותיקים - ישתמשו 

בכל טקטיקה אפשרית לעכב את הפרישה המדוברת.

משחק לא בריא

הדיה של אנחת הרווחה שהשמיע נתניהו ביום שני בערב הגיעו עד 
לוושינגטון, שם נערכים כבר לקראת בואו של השגריר המיועד גלעד 
ארדן, שיכהן כציר כפול – לאו"ם ולארה"ב בו זמנית. על הדרך, שחרר 
ארדן את הפקק בצמרת הליכוד ואפשר לרוה"מ מעט מרווח ביטחון 

בבואו להרגיע את צמרת המפלגה המנצחת והמקופחת.
כשר  אוחנה  אמיר  את  למנות  בבלפור  שואפים  ובראשונה  בראש 
של  מקוצרת  בכהונה  מרבית  יעילות  שהוכיח  אחרי  פנים.  לביטחון 
ונצורות  לגדולות  ממנו  מצפים  המשפטים,  במשרד  מעבר  ממשלת 
המכשול  בפתח.  עומד  המפכ"ל  שמינוי  גם  מה  המשטרתית,  בזירה 
היחיד למינוי הוא שאיפתה הלא מוסתרת של מירי רגב לזכות בתיק. 

בלית ברירה, היא עשויה להסתפק בתיק החינוך, למשל.
בתוך  מורדים  מכיסי  להימנע  כדי  מאמץ  כל  עושה  נתניהו  ככלל, 
חלקים  ולפחות   – 'ימינה'  את  זאת  בכל  ולצרף  לנסות  וכדי  המפלגה 
ממנה, כאלה שה'מילה' שלהם פחות, כפי שיכול להעיד נאמנה עוה"ד 

ארי שבחבורה

אבי גרינצייג / על סדר היום

דגים באושים או פרישה מרצון? היועמ"ש 
ופרקליט המדינה אביחי מנדלבליט

בתחילת השבוע שעבר 
התקשר רוה"מ בעצמו 
לשר דרעי, והתחנן על 
נפשו לסגת מהסיכום 

שהושג בעמל רב. הנימוק: 
ועדת הרווחה הובטחה 

לשר חיים כץ, שעקב 
הגשת כתב האישום 

נגדו מנוע מלכהן כשר 
הרווחה. נתניהו לא יכול 

להרשות לעצמו פיגוע 
פנים מפלגתי בדמותו של 

כץ הממורמר, ובתמורה 
הוא הסכים להבטיח לש"ס 

הרים וגבעות, שתורגמו 
בשפת המעשה לשני 

שליש קדנציה בוועדת 
הכלכלה הנחשקת
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לשלושים  השרים  מספר  הגדלת  במחיר  גם   – גביר  בן  איתמר 
ושישה כבר בתחילת הדרך, בלי להמתין לסיום תקופת החירום 

של ששת החודשים, כפי שהוסכם מול כחול לבן.
לצורך מימוש שתי המטרות, מחזיק רוה"מ בשלושה עשר עד 
חמישה עשר תפקידי שרים, בראשות הכנסת, בשתי סגנויות שר, 
שגרירים.  מינויי  שלושה  ובעוד  נחשבות  ועדות  חמש  בראשות 
ובין  סיעתו  חברי  בין  לתמרן  נתניהו  יידרש  שנותרו,  בימים 
לסחור  לנסות  וגם  רעייתו,  עם  פרץ  מיכל  של  ליליות  שיחות 
בתיק הבריאות מול כחול לבן, שמשחקת משחק לא בריא בעליל 
בעומר  ל"ג  מדורת  מאש  כמו  כך  כל  המבוקש  מהתיק  ונמנעת 

בימי קורונה.
כבר  הממשלה  להשבעת  החגיגי  הצפי  ולמרות  הכל,  עם 
האחרון,  הרגע  של  עיכוב  יחול  אם  תתפלאו  אל  חמישי,  ביום 
אלוף  הוא  "ביבי  המנוסים.  כפי שהסביר השבוע אחד הח"כים 
ההבקעות בדקה ה-90, אין לו שום סיבה למהר בשבוע ולהשביע 
הסיכוי  את  גם  שמגדיל  מה  הבא,  חמישי  לפני  הממשלה  את 

למצוא עד אז פשרה מול ימינה ולהימנע מפירוק הגוש".
תוגש  האחרון  הנמנע שברגע  מן  "לא  רזרבי.  תסריט  גם  ויש 
הצעת חוק פרטית מספסלי הליכוד )שם הקוד המקובל בכנסת 
לפרקליטות,  בדיקה  ועדת  להקמת  א.ג.(  קרעי.  שלמה  לח"כ 
למשל, בנוסח שגנץ לא יוכל לחיות אתו, כדי לאלץ פיצוץ של 
הדרך  שהן  רביעיות,  לבחירות  והליכה  הקואליציוני  ההסכם 
מזהיר הח"כ את  רוה"מ",  לדחיית פתיחת משפטו של  היחידה 

עמיתיו מתפירת חליפות מוקדמת. רשמנו.

מנדלבליט, הסוף?

 - המשפט  מערכת  על  הכל  ושמענו  שראינו  חשבנו  כשכבר 
בעומק  בתדמית,  תקדים,  חסר  שפל  עם  האחרון  השבוע  הגיע 
בתגובות  בטיוח,  בשקרים,  העניינים,  בניגודי  הסיפורים, 

מפוקפקות, ובעצם בכל דרך אפשרית.
בבוטות  שהתערב  מזוז,  מני  העליון  שופט  עם  התחיל  זה 
המדינה,  פרקליט  כמ"מ  אלדד  דן  של  כהונתו  הארכת  בסוגיית 
יפסול את עצמו, לאחר  למרות בקשתו של השר אוחנה שמזוז 

שכינה את שר המשפטים "שר לעומתי" בעבר.
שהדברים  מפולפל  בהסבר  הפסילה  בקשת  את  דחה  מזוז 
מלא  תיעוד  לצערו,  הסביבה...  להגנת  השר  כלפי  בכלל  נאמרו 

 .1 עולות שתי מסקנות:  וממנו  אירוע התפרסם השבוע,  מאותו 
מזוז התבטא נגד שר המשפטים והיה עליו לפסול את עצמו. 2. 

מזוז שיקר בתגובתו.
המצוין  כשהתחקירן  השבוע,  בסוף  נחשפה  השנייה  הפרשה 
בזמנו  נרתע  לא  ימין,  איש  היותו  )שלמרות  ליבסקינד  קלמן 
יואב  לסיום כהונתו קצרת המועד של  מפרסום תחקיר שהוביל 
גלנט כרמטכ"ל ולמינוי גנץ במקומו(, חשף מערכת שלמה של 

ניגודי עניינים מבית נשיאת בית המשפט, השופטת חיות.
ליבסקינד מעלה סימני שאלה קשים על עוזרת של השופטת 
על  קודמות,  פסילות  למרות  המשפט  לבית  בעצמה  שקודמה 
פסקי דין בהם הכריעה כבודה לטובת לקוחות של בעלה, וכלה 
הקואליציוני,  ההסכם  פסילת  על  בדיונים  שישבה  בכך  כמובן 
לה  בה  ועדה   - שופטים  למינוי  בוועדה  שעוסק  הסעיף  כולל 

עצמה יש מקום של קבע.
הגיעה  לתודעה,  לחלחל  הספיק  שהסיפור  לפני  עוד  אבל 
מהקלטות  ציטוטים  חשיפת  בדמות  נוספת,  אדמה  רעידת 
מנדלבליט בפרשה הבלתי נגמרת שזכתה לכינוי "מסמך הרפז". 
בידי  המצויות  בהקלטות  חסון,  איילה   ,13 חדשות  מגישת  לפי 
ראשי,  צבאי  כפרקליט  בכהונתו  מנדלבליט  נשמע  הפרקליטות 
מבטיח לאשכנזי לסגור את תיקי החקירה נגדו, ומערב על הדרך 

גם דמויות נוספות.
סימני  את  מעמיקה  רק  הפרקליטות  של  המבולבלת  התגובה 
בחרו   - דברים  של  לגופם  ולהתייחס  לנסות  במקום  השאלה. 
שם להגיב בפלפולים משפטיים, המרמזים לכך שמדובר בעצם 

בהקלטת סתר ולכן אסור להשתמש בה...
לבד מעצם הטיעון המביך )תשאלו את יו"ר לשכת עורכי הדין 
לשעבר אפי נווה, כמה עיגולי פינות נעשו בעניינו כדי להכשיר 
'הקלטות סתר' של זוטי דברים(, נדמה כי גם מנדלבליט ואנשיו 

לא יכולים להתכחש למשמעות הדברים עצמם.
יממה לאחר מכן, חשפה חסון תכתובת מייל פנימית שחיזקה 
את סימני השאלה סביב ההחלטה לסגור את התיק של מנדלבליט 
ולהתייחס לשיחה המדוברת כהקלטת סתר. ושוב, במקום להגיב 
ישר ולגופו של עניין, הלכו בפרקליטות סחור סחור וניסו להסביר 
עם  יממה,  תוך  שקרס  הסבר  מהקשרה.  הוצאה  ההתכתבות  כי 

חשיפת הטקסט המלא והמדויק.
שתיקת  או  רב  חסוי  חומר  קיים  בהם  במקרים  עבר,  מניסיון 
דגים תקשורתית בנושא מסוים - די שייווצר חור אחד בסכר כדי 

שיתחיל שיטפון של ממש. משכך, יש לצפות בקרוב לפרסומים 
וחשיפות נוספות מתוך שיחות היועמ"ש.

נדמה  הבאושים.  הדגים  במשל  להשתמש  נהוג  במחוזותינו 
לקיחת  במסלול  לבחור  יכול  מנדלבליט  כעת,  גם  המצב  שזה 
האחריות, להודיע שעקב החשדות וההדלפות הוא מנוע מלבצע 
מסלול  על  להתעקש  או  בכבוד,  ולפרוש  כהלכה  תפקידו  את 
הדגים המקולקלים, לאכול אותם, לספוג את המלקות ואז בסוף 

לעבור את הגירוש מהעיר. הבחירה בידיו.

ביטל כמה גזרות

הקורונה  חולה  של  החלמתו  את  השבוע  ציינו  יערים  בקרית 
שיפור  על  מצביעים  ובירושלים  ברק  בבני  ביישוב.  האחרון 
דרסטי, פינוי רוב החולים שנותרו לבידוד, מיתון ושליטה בקצב 

ההדבקה והחלמה באחוזים נאים.
למרות זאת, נדמה כי הכוונת עדיין מיוצבת על המגזר החרדי, 
ישראל  שעם  בזמן  מפליגות.  לחומרות  באשמתו  שלא  ש'זוכה' 
משתעשע בהמוניו במרכזי הקניות, גודש את החופים ואת מכוני 
ממשיכים   – בעומר  ל"ג  בליל  המנגל  סביב  ומצטופף  הכושר 
החוצה,  מבוגרים  יהודים  ולגרור  כנסת  לבתי  לפרוץ  שוטרים 
ולפטרל בשכונות החרדיות כדי למנוע הדלקת מדורות בהילולת 

רשב"י.
על  מתקבלת  בלתי   - בנושא  החרדים  הנציגים  של  שתיקתם 
הדעת. עליהם לדרוש ולקבל דין אחד לכולם. התקהלות המותרת 
גן – עליה להיות מותרת גם בבני ברק,  לתושב החילוני ברמת 
דין מדורת ל"ג בעומר כדין מנגל שהודלק באותו לילה, ודין בתי 

כנסת וישיבות – לכל הפחות כדין מוסדות חינוך ומכוני כושר.
שאין  החרדי  הניסיון  כמו  לנציגינו,  מקלות  נסיבות  יש  נכון, 
סיכום  ולהשיג  המעגל  את  לרבע  אודותיו,  להרחיב  מקום  כאן 
באיסוף  העיסוק  או  הגיוס,  חוק  על  התגברות  פסקת  החלת  על 
כמה   – שזכו  דרבנן  שלוחי  בשליחות  במירון  לתפילה  שמות 
שכבר  היא  הציפיה  עדיין,  הנכסף.  הכניסה  לאישור   – מפתיע 
בשבוע הקרוב יירשם שינוי מהותי ביחס לציבור החרדי ולצרכיו, 

כמאמר הפייטן "סוף וקץ לכל צרותינו, בהילולא דבר יוחאי".

אדריכל האחדות ממנף הישגים. דרעי ונתניהו | צילום: חיים צח, לע"מ

עם הכל, ולמרות הצפי החגיגי 
להשבעת הממשלה כבר ביום 
חמישי, אל תתפלאו אם יחול 
עיכוב של הרגע האחרון, כפי 
שהסביר השבוע אחד הח"כים 
המנוסים. "ביבי הוא אלוף 
ההבקעות בדקה ה-90, אין 
לו שום סיבה למהר בשבוע 
ולהשביע את הממשלה לפני 
חמישי הבא, מה שמגדיל 
גם את הסיכוי למצוא עד אז 
פשרה מול ימינה ולהימנע 
מפירוק הגוש"
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

                  

קרקע  הקונה  את  מצווה  התורה 
מעמיתו להחזיר לו אותה בשנת היובל: 
אחוזתו  אל  איש  היובל...תשובו  "בשנת 
זכות  למוכר  יש  השנים  בתוך  גם  אך  יג(.   )כה, 
הקונה  ברשות  שהיתה  לאחר  הקרקע  את  לגאול 
בציווי  מסתפקת  לא  והתורה  ליום.  מיום  שנתיים 
זה, אלא מלמדת אותנו כי כאשר אדם מתחשבן עם 
חברו לגאול את הבית והקרקע, הרי החשבון הוא 
נותרו עד היובל הרי שדמי  לפי השנים. אם מעט 
הפדיון יהיו נמוכים, ואם עוד שנים רבות עד בוא 
נאמר:  וכך  גבוהים.  יהיו  הפדיון  דמי  אזי  היובל, 
ולפי מעט השנים  רוב השנים תרבה מקנתו  "לפי 

תמעיט מקנתו" )כ"ה, ט"ז(.
ויש להבין מה התורה מלמדת בזה, ברור שאם 
הארץ חוזרת ביובל לבעליה, הרי שגאולת הקרקע 

צריכה להתחשב בזה, ואם לא, יש בזה הונאה?
אחת  שפעם  סיפר  מטלז  זצ״ל  בלוך  הגרי״ל 
התכונן אדם לנסוע לאמריקה, ובימים ההם ארכה 
נסיעה כזו כמה חודשים באנייה. כיוון שאי אפשר 

לעשות דרך כה ארוכה ברצף אחד, הייתה האנייה 
נעצרת בצרפת ושם נחו שבועיים ימים, מצטיידים 
שבים  היו  ואז  הדרך,  להמשך  שיספיק  באוכל 

לאוניה ומפליגים אל היעד. 
ידע האיש שהוא נוסע לאמריקה לזמן רב ובדרך 
ישהה בצרפת שבועיים. כדי להיערך כראוי, הוא 
והתברר  מקום,  בכל  שמדברים  השפות  את  בירר 
לו שבאמריקה מדברים אנגלית, ובצרפת מדברים 
החלים  בצרפת,  יהיה  שתחילה  מכיוון  צרפתית. 
הזמן,  עבר  בינתיים  צרפתית.  ללמוד  להקדים 
הוא הספיק רק ללמוד צרפתית, אבל אנגלית כבר 
לצרפת,  האנייה  כשהגיעה  ללמוד.  הספיק  לא 
השפה  ידיעת  רגע.  מכל  נהנה  והוא  ממנה,  ירד 
הצרפתית ברהיטות סייעה לו והוא הסתדר בצורה 

הטובה ביותר. 
בדרכה  שהפליגה  לאנייה  חזר  שבועיים  לאחר 
ניסה גם  לאמריקה. עתה כשהגיע לאמריקה, הוא 
אותו  הבין  לא  אחד  אף  אבל  צרפתית,  לדבר  שם 
לו  אמרו  אליו.  שדיברו  מה  הבין  לא  גם  והוא 

בצרפת  שתשהה  ידעת  שבעולם!  שוטה  אנשים: 
בא  אתה  חייך  שארית  ואת  ימים  שבועיים  רק 
לבלות באמריקה - הלכת ולמדת צרפתית במקום 
שתלמד את השפה האנגלית שאליה אתה זקוק כל 

החיים? 
זהו מה שנאמר: "מרגלא בפומיה דרב: העולם 
שיחה  ולא  שתייה,  ולא  אכילה  לא  בו  אין  הבא 
ולא  משא-ומתן,  ולא  תחרות  ולא  קנאה,  ולא 
ועטרותיהם  יושבים  צדיקים  אלא  ורביה.  פריה 
י"ז,  )ברכות  השכינה"  מזיו  ונהנים  בראשיהם 
א'(.  רב היה אומר: בן אדם! אתה בא לעולם הזה 
בעולם  תהיה  בעיקר  אבל  שנה,  ועשרים  למאה 
קנאה  של  הזו  בשפה  מדברים  אין  ושם  הנצח, 
ושנאה ותחרות, אכילה ושתייה אלא עסוקים ברוח 
וקודש. אבל מה עושים אנשים? לומדים את השפה 
לה  אין  ושוכחים שבעולם הנצח  הזה  של העולם 
שום מקום, שהרי שם אין לא אכילה ולא שתייה 
ולא קנאה ולא תחרות. אלא מה היא השפה שם? 
ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  יושבים  "צדיקים 

מזיו השכינה". משום כך באים אל האדם בתביעה 
מזיו  ליהנות  איך  למדת  לא  למה  אותו:  ושואלים 

השכינה, שזה העיקר?.
הפסוק  את  זי"ע  שלמה"  ה"תפארת  מפרש  כך 
"לפי רוב השנים" - דהיינו עולם הבא שהוא נצח, 
בענייני  להרבות  עצמך  תכין   – מקנתו"  "תרבה 
"ולפי מעט השנים" – הוא עולם  עבודת הבורא. 
בטוח  ואינו  עובר,  כצל  יעוף,  כחלום  שהוא  הזה 
בעצמו אפילו יום אחד, "תמעיט מקנתו" - תמעט 
תאוותך בתאוות העולם הזה. שכל מגמתך תהיה 
בעבודת הבורא, כדי שתבוא לעולם הבא, שכולו 

טוב, יודע את השפה ומבין בה.
שגם  הארץ,  גאולת  בפרשת  העמוק  המסר  זהו 
אם נראה פשוט מאוד, הוא בא ללמדנו את עומק 
חיינו בעולם הזה. עיקר מגמתנו תהיה בעולם הזה 
כדי להכין עצמנו לטרקלין, הלוא הוא חיי העולם 

הבא.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ברוך מרחם על הארץ

לפי רוב השנים תרבה מקנתו

ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאִני  ר  ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹאּו  י  כִּ
ת לה' )כה, ב( בָּ ְבָתה ָהָאֶרץ שַׁ ְושָׁ

גם האדמה צריכה לנוח
ואחד  השמיטה,  במצות  נאמרו  רבים  טעמים 
מהם הוא – מנוחת הארץ. כפי שאדם עובד ששה 
ונח ביום השביעי, ומצינו זאת גם בבהמת  ימים 
לו  ואסור  שביתתה  על  מצווה  שאדם  ישראל, 
סעיף  רמו  סימן  ערוך  )שולחן  בשבת  להעבידה 
)שמות  וחמורך"  שורך  ינוח  "למען  שנאמר:  ג(, 
כג, יב(, וכפי שעבד עברי עובד שש שנים ואחר 
כך יוצא לחופשי חינם, למנוחה - כך גם האדמה 

צריכה לנוח אחרי שש שנות עבודה.
כשעבר הרב מפוניבז', רבי יוסף שלמה כהנמן 
"גוט  אמר:  השמיטה,  בשנת  שדות  ליד  זצ"ל, 
שאבעס, ארץ"... ממש כפי שאומרים בשבת לבני 

אדם "שבת שלום"...
האדמה עמלה במשך שש שנים. חרשו אותה, 
זרעו בה וקצרו את היבול, ובשנה השביעית צריך 
ולהתרענן.   כוחות  להחליף  לנוח,  קצת  לה  לתת 
משרד  חופשה.  שנת  לתת  מקובל  בעולם  גם 
החינוך נותן למורים שנת שבתון אחרי שש שנים 
של עבודה. את העיקרון הם למדו מכאן. הם לא 

המציאו המצאות חדשות...
הציוויים הללו מלמדים אותנו עד כמה התורה 
רגישה לעבדים, לבעלי חיים, ואפילו לאדמה! יש 
אבנים עם לב אדם! גם באדמה צריך להתחשב! 

גם אותה לא צריך להעביד יתר על המידה!

מרחם על הארץ ועל הבריות...

ה"בן איש חי" )נפלאים מעשיך, מעשה קמ"ז( 
אל  שישי  ביום  שהגיע  מסכן,  עני  אודות  סיפר 
לבקש  כדי  העשירים,  אחד  של  המפואר  ארמונו 
נדבה. בחוץ היו גשמים ובוץ, והמסכן שעשה את 
לתוך  פנימה,  כשנכנס  כהוגן.  נרטב  הדרך,  כל 
עתה  זה  שהשפחות  והמבריק  הממורק  המסדרון 
גמרו לנקות, הטביע חותם של בוץ ולכלוך בכל 

מקום. 
מה  "תראה  התרגז.  בכך  שהבחין  העשיר 
עשית!", צעק על העני, "תראה איך הכל מלוכלך 

כאן!".
אני  רואה  ה'  "ברוך  בפקחותו:  העני  לו  ענה   
כעת  הארץ'.  על  מרחם  'ברוך  מקיים  שכבודו 
הבריות'  על  מרחם  'ברוך   - גם  תקיים  בוודאי 
ותרחם גם עלי...". נשאו דבריו חן בעיני העשיר, 

והוא נתן לו נדבה גדולה!
הנה כי כן, אדם צריך לראות עד כמה גדולים 
רחמי ה'. הקב"ה מתחשב אפילו באדמה, אבנים 
וחול, מרחם עליהם ולא מביישם, ואם כך – כמה 
לבייש  שלא  להיזהר  אדם,  בני  על  לרחם  עלינו 

אותם, ולדאוג להם ולכבודם. 

לחוש את נפש העני
בשנת השמיטה ישנה הזדמנות לחוש ולהרגיש 
שדות  בעל  גדול,  עשיר  גם  העני.   נפש  את 
תפוחים, אגסים ומטעי ענבים, אינו רשאי לקחת 
מעט,  רק  אלא  לביתו,  פירות  של  גדולה  כמות 
שלוקחים  כדרך  ביתו,  ולבני  לו  הנצרכת  כמות 
העניים  יכולים  במקביל,  ההפקר.  מן  העניים 
יכול  ואינו  מפירותיו,  ולקחת  לשדותיו  להיכנס 

למנוע בעדם לעשות זאת, כיון שהפירות הפקר.
נפש  את  להרגיש  אותו  מרגילה  הזו  השנה 
העני. כשנחוש על בשרנו איך מרגיש אדם במצב 
וההצלחה  הרווחה  בשנות  כך  ידי  על  נוכל  כזה, 

להפריש מכספנו ולתת לעניים הנצרכים.
דוגמא לכל משפטי התורה, שישרים  זוהי רק 
לכל  ובאכפתיות  נפלאה  בחכמה  ומלאים  הם 
הסובב. משפטים ומצוות המלמדים אותנו, כמה 
עלינו להיזהר בכבוד כל נברא, אפילו דומם, וכל 
שכן שעלינו להיזהר שלא לבייש בשר ודם שהוא 

חלק אלו-ה ממעל.

ביקורת לחוד והמלצות לחוד
מן  לצאת  אותנו  מלמדת  הקדושה  התורה 

רק  הזולת,  של  למקומו  ולהיכנס  שלנו  המקום 
כך נוכל לחוש את רגשותיו. כשהתמנה המהרי"ל 
השוחט  את  בחן  הוא  לרבנות,  זצ"ל  דיסקין 
ידע את ההלכות היטב,  הקבוע בעיירה. השוחט 
אך המהרי"ל הסתפק על יראת השמים שלו כיון 
אמנם  הוא  משכרים.  משקאות  בשתיית  שהרבה 
להיות  צריך  שוחט  אבל  יהודי,  כל  כמו  התפלל 

ירא שמים גדול. 
רבנו יונה כותב בספרו "שערי תשובה" )שער 
ירא, לבו לא  ג אות צו( דבר פלא: "ואשר איננו 
את  לכוין  צריך  כי  הסכין,  בבדיקת  לדקדק  יבין 
יבדוק  כי  בבדיקתו, הלא תראה  לבו במאד מאד 
אדם פעמים שלש ולא ירגיש בפגימה דקה ואחר 
כן ימצאנה, כי הכין לבו באחרונה, ובחינת חוש 

המשוש כפי כוונת הלב". 
בסכין  יהיה  שלא  מאד  להיזהר  צריך  השוחט 
השחיטה שום פגם, אפילו קטן, כי הקב"ה ציוה 
החיתוך,  את  כלל  ירגיש  לא  הבהמה  או  שהעוף 
וכשהסכין חדה וחלקה נעשית השחיטה בלי שום 
לפעמים  הבהמה.  של  הרגשה  שום  ובלי  עיכוב 

נדמה שהסכין חדה, אך יש בה פגם קטן. 
הציפורן  את  להעביר  השוחט  צריך  לכן 
בתשומת לב שלוש או ארבע פעמים, על הסכין, 
אם  כי  ביודעו  גדולה,  אחריות  עם  זאת  ולעשות 
יש פגם בסכין, הבהמה או העוף שהוא שוחט הם 

נבלה, והאוכל אותם אוכל נבלות וטרפות! 
גורם לו שירגיש, לכן לא שייך לסמוך  הפחד 

על שוחט שאין בו פחד ויראת שמים. 
יראת  לחוסר  להיות  יכולה  הוכחה  איזו  אך 
מצוות  שומר  שוחט  לפטר  אפשר  אי  שמים? 
 – להחמיר  שרוצה  ומי  מספקת,  סיבה  שיש  בלי 
שיחמיר על עצמו. כך נמנע הרב מלאכול עופות 

ובשר במשך זמן רב. 
בשלב מסוים גילו ראשי הקהילה כי הרב נמנע 
השוחט  שמחמת  והבינו  ועוף,  בשר  מאכילת 
החליט להתנזר מאכילה. בקשו לפטרו, אך הרב 
מנע בעדם. מה פתאום לפטר? מה יעשה השוחט?
הרב  לנו  מייעץ  "ומה  הקהל:  ראשי  החזירו 

לעשות?"
אחרת,  עבודה  לו  "תמצאו  המהרי"ל:  אמר 
אפשר  אי  בה.  לעבוד  מרצונו  שיעבור  ותדאגו 

סתם לפטר. יש לו משפחה ועליו לפרנסה!"
לו  ויעצו  באו  אחרת.  עבודה  לו  ומצאו  טרחו 
לעבוד לפרנסתו בעבודה שונה, שהיא משתלמת 

הרבה יותר, וניתן להרוויח בה יותר כסף". 
עליו  כי  והשיב  דבריהם,  את  השוחט  שמע 

להתייעץ בעניין. 
דיסקין.  המהרי"ל   – העיר  רב  אל  והלך  קם 
"רבנו, יש לי שאלה. אני שוחט, ומציעים לי כרגע 
עבודה שאני יכול להרוויח בה יותר. האם לעזוב 

את השחיטה וללכת לעבודה אחרת?"
"מהו הספק?"

מה  יודע  שאינני  חדש,  במפעל  מדובר  "שם 
גם  לו  ויש  ומתפקד,  עובד  הוא  כרגע  עתידו. 
אף  סוף  כל  סוף  אבל  להצליח,  טובים  סיכויים 
אחד אינו יודע מה עלול לקרות, ואילו השחיטה 

היא עסק בטוח".
וחושש  ההוא,  המקום  על  מסתפק  אתה  "אם 
שתעזוב  פתאום  מה  להתקיים,  ימשיך  לא  שמא 
ותלך לשם? אתה עלול להפסיד! בקהילה יביאו 
שוחט אחר, ואתה תפסיד את עבודתך!" אמר לו 

הרב.
החלטתו  את  לגבאים  והודיע  השוחט  חזר 
להישאר, כשהוא מנמק: "שאלתי את הרב, והוא 

הורה לי להמשיך לשחוט".
אליו.  ומיהרו  הרב,  מתשובת  הגבאים  נדהמו 

"רבנו, והלא מצאנו לו עבודה!"
"אך  דיסקין,  המהרי"ל  להם  החזיר  "נכון", 
אותו אדם בא לשאול אותי שאלה, מתוך ביטחון 
'לא  בתורה  כתוב  והלא  לעצמי.  ולא  לו  שאדאג 
תונו איש את עמיתו' )ויקרא כה, יז( – אל תקרא 
אותו,  תונה  אל  כלומר:  'לאמיתו',  אלא  עמיתו 
אלא תהיה אמיתי עם עצמך, לכן עניתי לו את מה 
שלו כדאי לעשות!" )עמוד אש עמוד כ"ז ואילך(.
)מתוך “משכני אחריך” ויקרא ח”ב עמוד ער”ה 

ואילך, עיין שם סיפורים נוספים בעניין(. 
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

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

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

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

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

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

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

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

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

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

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

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

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

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

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

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

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

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

מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

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

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות



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

יט’ באייר - כא’ באייר תשע”ט
13/05-15/05/2020  

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)03-03(_____________________________________________

 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

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

מעלית וחניה  3,200,000 
ש"ח, תיווך ש.מאירוביץ 

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

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

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

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

 סוקולוב, בהסכמת 
שכנים מלאה, 4 חד', 

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

1,150,000 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(_____________________________________________

בית שמש

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

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

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

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

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 ברמב"ש ג', רח' משה 
רבינו, 5 חד' גדולה + מחסן 

צמוד + חניה, ממוזגת, 
_____________________________________________)20-20(1,730,000 ש"ח 052-7126692

 בדוד רזיאל, 4 חד', שיפוץ 
יסודי, בנוי 94 מ"ר, ק"ד, אזור 

מתחרד, 1,245,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20("רויאל נכסים" 054-3191310

 בהנרקיס, 4 חד', בנוי 
78 מ"ר, אזור מתחרד, ק"ד, 

890,000 ש"ח "רויאל נכסים" 
054-3191310)20-20(_____________________________________________

 בהרצל, 3 חד', בנוי 55 
מ"ר, ק"ד, אזור מתחרד, 

945,000 ש"ח. "רויאל נכסים" 
054-3191310)20-20(_____________________________________________

 בשד' הדקל, 3 חד', 
שיפוץ יסודי, בנוי 54 מ"ר, ק"ג, 

אזור מתחרד, 960,000 ש"ח 
_____________________________________________)20-20("רויאל נכסים" 054-3191310

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

ויפה, 2,600,000 ש"ח
 B.D.A 20-20(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבניה *באזור הערייה, 
דירות 4 חד' 2,250,000 ש"ח,

5 חד' 2,700,000 ש"ח. 
פנטהאוז 4,500,000 ש"ח. 

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

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

 B.D.A 20-20(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

2,900,000 ש"ח
 B.D.A 20-20(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי באפשטיין, 
דירה מחולקת ל-3 יחידות 
דיור, חזית, במצב מצויין, 
כ 80 מ"ר ק"א, תשואה 

גבוהה, 1,520,000 גמיש, 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)20-20(_____________________________________________

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

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

דירות 140 מ"ר, א. פנחסי 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 ביהודה הלוי, דירה 
+ חצר, 3.5 חד', כ- 85 
מ"ר, משופצת חלקית 

054-4472335 משה "חווית 
_____________________________________________)20-20(הנדל"ן"

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

מרפסת פתוחה, משופצת, 
חדשה, ק"ג + 2 יחידות 

בקומה ב', מושכרות ב-5,800 
_____________________________________________)20-20(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

יחידה מושכרת, ק"ג, חזית, 
משופצת, 2,450,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)20-20(פנחסי 03-5799308

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

חזית 2,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)20-20(פנחסי 03-5799308

 מציאת השנה! באיזור 
עזרא, פרויקט באישורים 

סופיים, לפני היתר, 5 חד' 
135 מ'ר, כניסה תוך 3 שנים, 

רק 1,950,000 ש"ח פרטים 
במשרד! 

_____________________________________________)20-20(הראשון בתיווך 054-3050561

 באזור הרב שך, 4 חד', 
90 מ"ר, משופצת כחדשה, 

ק"ג, 3 כ"א 1,870,000 ש"ח. 
_____________________________________________)20-20(א. פנחסי 03-5799308

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

מרווחת ומשופצת. מחיר 
מעולה. תיווך-אנג'ן

.02-80-000-80)20-20(_____________________________________________

 א.השניים כ-4 חד', 
77 מ"ר, ק"א + מעלית, 
מ.מהיסוד "2ח-בטאבו" 
א.להרחבה 1,550,000 

"תיווך-משגב-לדיור"
052-5222690)20-20(_____________________________________________

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

אופציה להרחבה, 
2,300,000 ש"ח.

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

1,750,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

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

שמורה, 1,650,000 ש"ח גמיש  
_____________________________________________)20-20(א. פנחסי 03-5799308

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

כולל רצפה ועמודים + א. בגג 
בטון, ניתן לעשות יחידות, 

קומה 2.5 ואחרונה 1,880,000 
_____________________________________________)20-20(ש"ח. 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. א. פנחסי 
03-5799308)20-20(_____________________________________________

 בלעדי! באנילביץ, 3 חד' 
60 מ"ר, ק"ק, טאבו של 

מחסן, קומת חניה, משופצת, 
1,000,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)20-20(_____________________________________________

 ברח' ירושלים, אזור 
העריה,  3 חד'+ מרפסות, 

100 מ"ר, ק"ב, חזית, 
מאווררת, 1,850,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)20-20(פנחסי 03-5799308

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

הגג, 1,550,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)20-20(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הנביאים 3.5 
חד' משופצת כחדשה חזית 

+ ריהוט חדיש + מחסן  
1,990,000 ש"ח.

 B.D.A 20-20(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות, ביהודה הנשיא, 
3 חדרים, 70 מ"ר, ק"ב חזית, 

2 כ"א, משופצת ומרווחת. 
אופציה להרחבה ולמרפסת. 

_____________________________________________)20-20(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)20-20(_____________________________________________

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

+ סוכה, ק"ק, כניסה מיידית. 
_____________________________________________)20-20(ד.ג.תיווך 050-4122744

 בנורוק! 3 חד', 
מושקעת, חזית! אופציה 

מידית + עתידית , רק 
1,330,000 ש"ח "אביחי 

_____________________________________________)20-20(מתווכים" 03-5701010

 הקודם זוכה! 
בקובלסקי! בניין מעולה!  

3 חד', אופציה מעשית 
להרחבה, רק 1,400,000 

ש"ח "אביחי מתווכים" 
03-5701010)20-20(_____________________________________________

 בלעדי, 3 חד' בפ"כ, בניין 
חרדי, קומה 2.5, גג רעפים, 
סךון ענק, 1,350,000 ש"ח. 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)20-20(_____________________________________________

 מציאה בלעדי בשלמה 
בן יוסף, 3 חד' גדולה, 

כ-80 מ"ר, ק"א + אופ', 
כ'-מיידית, 1,350,000 

ש"ח "סלומון-נכסים-
_____________________________________________)20-20(והשקעות"054-4290600 

 בלעדי, ברבי עקיבא/
דובק בבנין חדש, 3 חד' 
ענקית, כ-90 מ"ר, ק"א 

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

נכסים והשקעות
054-4290600)20-20(_____________________________________________

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

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

052-5222690)20-20(_____________________________________________

 מציאה!! א.המכבים 3 
חד' כ-58 מ"ר ק"ג, 3כ"א 
א-בצד 45 מ"ר + וכ-110 

בג.בטון, 1,265,000 
"תיווך-משגב-לדיור"

052-5222690)20-20(_____________________________________________

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

 בלעדי! באזור נחום, 2.5 
חד', 70 מ"ר + היתר ל- 20 
מ"ר, מסודרת, 1,530,000 

_____________________________________________)20-20(ש"ח. א.פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות, בטבריה, 2.5 
חדרים, 60 מ"ר, 2 כ"א, קומה 

1.5 + אופציה. פינוי בעוד 
_____________________________________________)20-20(חודש. ד.ג.תיווך050-4122744

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

מיידית. ד.ג.תיווך
 050-4122744)20-20(_____________________________________________

 מציאה!!! במנחם, 
2.5חד' חזית, קומה-

נוחה, מטופחת ומהממת 
ב1,330,000 גמיש.

_____________________________________________)20-20(תיווך-אנג'ן 02-80-000-80

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

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

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

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

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

+ זכויות בנייה, "מאגדים" - 
_____________________________________________)20-20(משה דסקל 050-5926021

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

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

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

ירושלים

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

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

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

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

וילות ובתים

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

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

משופץ 4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 02-5713375

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

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

לאחר שיפוץ כללי, 
2,050,000 ש"ח.

_____________________________________________)19-22(052-8020206 אלכס

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

יט’ באייר - כא’ באייר תשע”ט  13/05-15/05/2020

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

 דרושים מגרשים 
חקלאים בכל הארץ, 

תשלום הוגן! תיווך ש. 
_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה 
לחנות, משרד, מרפאה 

10,000 ש"ח ש. 
מאירוביץ הע"מ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

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

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

4-4.5 חדרים

השקעות
2-2.5 חדרים

דופלקסים

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

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

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)52-52(_____________________________________________

 למכירה ברחוב ר"ע 
אולם 280 מ"ר עם גישה 

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

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

050-5308742)52-52(_____________________________________________

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

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

 פינת מציאות! 
להשקעה/מגורים 

למגזר החרדי. 27 שנות 
מצויינות ומקצועיות!! 

תיווך ליאנה
050-5409240

_____________________________________________)19-19(חיים 050-8554104

4-4.5 חדרים
 מציאה! יהודה 

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

860,000 ש"ח, מיידי!! 
תיווך ליאנה

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

 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 
_____________________________________________)20-20(0544980-159 דורון

מגרשים

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

בהזדמנות מאיר
052-4792888)20-20(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)20-20(_____________________________________________

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

052-4792888)20-20(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות, 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות 

חקלאי פרטי מאיר
052-4792888)20-20(_____________________________________________

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשיקיעים, בהזדמנות, 

שייך לחוף השרון מאיר
052-4792888)20-20(_____________________________________________

 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

ביקוש
דירות

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

_____________________________________________)18-21(ריהוט. 051-2231130

3-3.5 חדרים

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

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)17-20(_____________________________________________

עמנואל

יחידות דיור

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

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

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

_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

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

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

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

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

מושב גורן
 וילת נופש + בריכה 

פרטית, אפשרות לנופש 
זוגי בצימר המערה

050-5990545)19-26(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)19-20ל(053-7265992

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

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

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

 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 

_____________________________________________)20-20(שמעון 052-2457617

 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(_____________________________________________

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

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

מציאה! מציאה! תיווך 
_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 02-5713375

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

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

מציאה! תיווך הכוכבים:
02-5713375)20-20(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)20-20(הכוכבים: 02-5713375

 ברוטשילד, ק"א, 70 מ"ר, 
ממוזגת, מושכרת ב-3000 
ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-20(050-6610501 סתיו

 בהלילך השקט טריפלקס 
גג מדהים! 5 חד', מעלית, 

חניה בטאבו, מרפסת שמש/
סוכה, 2,370,000 ש"ח.

 054-5566145)20-20(_____________________________________________

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

2,290,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)20-20(050-6610501 סתיו

 בהיבנר האיכותי!
3.5 חד' גדולה, משופצת,

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

 054-5566145)20-20(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" במשה 
מרכוס, דירת 3 חד', מרווחת, 

כ- 90 מ"ר, ק"ד + מעלית. 
_____________________________________________)20-20(הילה ששון 050-8308770

 בחיים עוזר בהזדמנות , 
חייבת להימכר, ק"ב, 65 מ"ר, 

מסודרת, מעולה לשותפים, 
1,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)20-20(050-6610501 סתיו

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

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

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

 באהרון דב, 2.5 חד', 
גדולה, 70 מ"ר, במצב 

מצויין, חזית, ק"ג, כניסה 
מיידית + חניה, 3,450 

ש"ח. 054-4290600
_____________________________________________)20-20()ללא תיווך(

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

_____________________________________________)20-23ש(054-7708250

לפרסום
03-6162228

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

_____________________________________________)20-20(וחנייה. 050-3528252

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

 למסירה, חנות 
תשמישי קדושה ומתנות 

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

מבנים
 למכירה בניין עצמאי 

בירושלים, בשכ' מאה שערים, 
3 קומות עם זכויות בניה 
נוספותת 050-2441331 

050-9954515)20-23(_____________________________________________

 להשכרה בפתח תקוה
במשה דיין, בניין מפואר, 4חד',  

מחיר מפתה, מתאים לכל 
ייעוד. "מאגדים"-משה דסקל 

050-5926021)20-20(_____________________________________________

 להשכרה בתל אביב, 
בדרך בגין, בבניין מטופח 

ויוקרתי,  3 חד',  מתאים לכל 
ייעוד. מחיר מפתה ."מאגדים"-

_____________________________________________)20-20(משה דסקל 050-5926021

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-24/20(_____________________________________________

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/21(_____________________________________________

ספסופה

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-09/21(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 2 צימרים עד 16 איש + 
גקוזי' + בריכה מובנית. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 

מהדרין בסמיכות
_____________________________________________)48-47/20ש(053-7519198

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
וקבוצות ומשפחות! מבצע 
חורף חם!! 400 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)49-23/20ש(054-6299082 054-6388082

נהריה 

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-19/20(וסנוקר, 050-5313031

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-28/20(_____________________________________________

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-34/20(משחקי חצר 054-5634805/6

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
בריכה מחוממת, שולחנות הוקי 
ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 

טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

צפון
 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 

לזוגות/למשפחות, אירוח 
איכותי, בסמוך לכינרת

_____________________________________________)49-22א(050-6377843

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

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

ריהוט

צבע
 מבצע סיוד דירת 3 חד', 

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

_____________________________________________)17-20ל(050-4176916

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

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

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

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה כחדשה 
פתח מלפנים )בני ברק( 450 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 נברשת )שנדליר( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

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

 נברשת לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נלווים 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

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

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

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

תינוקות

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)18-19(גמיש. 054-8499882

 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

 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

קוממיות 
 לשבת וחול, צימר 

מטופח, מאובזר, נקי וממוזג, 
חצר + משחקים

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

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה, 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)19-30ש(055-6755279

שידוכים
 לב. ישיבות וב. סמינר 

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

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

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

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

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

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

 אבדה חצאית ארוכה 
ישרה בצבע שחור )צבעי 

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

 אבד תיק עם תפילין, 
צבע לבן, בסידור מופיע השם 

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

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

 נשכחה מטריה ברכב 
שלקח אשה מבית שמש 

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

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מזגן חלון למסירה 

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מזגן נייד למסירה 

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מקרר למסירה

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7115512

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

_____________________________________________)19-20ח(050-4160457

 מעוניין במיקרוגל, 
בתרומה/במחיר סמלי, לאברך 

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר", במצב חדש, 

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

 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

 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, 250 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

 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

 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

 אבד טאבלט חדש ביום 
ראשון טז' באייר, בתחנת 

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

 מקרר סמסונג, 
520 ליטר, בצבע אפור 
מטאלי, במצב מצויין, 

750 ש"ח. 058-5556464 
_____________________________________________)20-26ל(איסוף משערי תקווה

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

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

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

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

מוצרי טבע
 מוצרי שלום בית טבעיים, 

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

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

לפרסום
03-6162228

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

_____________________________________________)20-21ח(054-8457681

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

_____________________________________________)20-21ח(050-8441788

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

_____________________________________________)20-21ח(050-8441788

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

 בידורית עוצמתית, ללא 
מיקרופון, 120 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(052-7674367

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

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

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

_____________________________________________)20-21ח(050-5207722

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

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

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

_____________________________________________)20-21ח(054-8464909

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

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

 ,PSR-87 אורגן ימאהה 
מעולה למתחילים, מחיר 

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

 רדיאטור המילטון, 12 
 ,2,500w ,צלעות, באריזה

מציאה, 150 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(052-7601480

 מנורת הפלא לטיפול 
בכאבים, 400 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 מיקרוגל כמעט חדש, 250 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 053-2853256

 אורגן, 500 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 רמקול מוגבר, איכותי, 
קל ונייד, 100 וואט, מתאים 
לאירועים עד 100 איש, 500 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 054-3132330

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

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

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

 תמונת גובלאן, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 פינת אוכל + 5 כסאות, 
_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח. 050-6245339

 מזנון + ספריה, 400 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 050-6245339

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 4 כסאות לבנים מעץ, 
_____________________________________________)20-21ח(150 ש"ח. 050-6245339

 כסאות מעץ בצבע חום, 
עתיקים, 50 ש"ח כ"א.

_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 עמודון ספרים עם 2 
מגירות למטה, צבע חום, 230 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-5737813

 מיטת יחיד, 190 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

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

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-5708636

 עגלת שכיבה + ספורט, 
שחורה, מצב מצויין, 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-7600336 ב"ב

 מתאמים לסלקל של 
עגלת בוגבו בי 5, 190 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(052-7092755

 עגלת תינוק אמבטיה 
+ טיולון, מדגם פג פיקלו 

3, מחיר מציאה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(052-5708636

 מיטת תינוק במצב 
מעולה + מזרן אורטופדי, 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-5737813

 עגלת אינגלזינה + 
אמבטיה, 150 ש"ח וגם טיולון 

_____________________________________________)20-21ח(90 ש"ח. 052-5737813

 מיטת תינוק + מזרן, 230 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-5737813 ב"ב

 שולחן סופרים מקצועי, 
מתכוונן, יעיל לכאבי גב, בב"ב, 

_____________________________________________)20-21ח(250 ש"ח. 054-8423645

 מדף מעץ סנדוויץ' אדום, 
30x30, צבע דובדבן קוניאק, 

_____________________________________________)20-21ח(50 ש"ח, בב"ב, 052-7600336

 מראה בצורת פסים 
80x80 עם מדף מחובר מעל 
ומדף מתחת, 200 ש"ח הכל.

_____________________________________________)20-21ח(052-7600336 ב"ב

 ספרייה תורנית, צבע עץ, 
 210x232x30, 250 ,כחדשה

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח, פ"ת. 054-4459450

 כורסאת ריקליינר, מצויינת, 
350 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)20-21ח(052-7653954

 כסא מנהלים שחור 
כחדש, 250 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)20-21ח(052-7653954

 כסא רבני מפואר, היה 
בשימוש 90 דק', 500 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(בלבד, 054-8544660

 ,160x200 ,מיטה כפולה 
במצב מצויין, 250 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(053-2853256

 נברשת 3 נורות, 
מתכווננת, כולל נורות, 70 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 053-2853256

 ארון + כיור לאמבטיה + 
ברז, כמעט חדש, 350 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(053-2853256

 מזרן יחיד למבוגר, 
אורטופדי, 100 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)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

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

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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 למכירה פלאפון גלאקסי 
6310 כשר, במצב מעולה, 

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

 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



יט’ באייר - כא’ באייר תשע”ט  413/05-15/05/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

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

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

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

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

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
רוצה 050-6499974

להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

 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

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 חולצה לבן / אפור לגבר 
מידה M חדשה באריזה )ב"ב( 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )ב"ב( 
_____________________________________________)17-18ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

ירושלים 52 ב”ב )ע"י העיריה(

מכנסי 
ילדים 

4 ב-100 &

שמלות 
מפסח 

החל מ-50 &

054-7212985

מנקים הכל
”אצל בתיה“

הנחה

פתוח רצוף

70%עד

 למעון בגבעת שמואל 
סייעת לתינוקות/פעוטות, 

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

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 

למתאימים/ות. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 

052-6580906)18-22(_____________________________________________

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-22(_____________________________________________

 חרדי )60(, החלים 
מקורונה, נמצא בחל"ת, 

בעבודה, אפשרות עם 
_____________________________________________)19-20ח(קשישים. 052-7671265

 גרפיקאית מנוסה, 
מעוניינת בחצי משרה קבועה. 

_____________________________________________)19-20ח(054-8421756

 אלמן חרדי וחרוץ, פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)19-20ח(לפי שעות. 054-7938941

 2 תרנגולות ואווזה, 400 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. דני 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 

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

 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

חשמלאי/ת מוסמך/ת
למרכז הרפואי מעיני הישועה 

 קו"ח יש לשלוח למייל: manpower3@mhmc.co.il או לפקס 03-5771144 

דרישות: רשיון חשמלאי/ת מוסמך/ת בתוקף – חובה
לפחות 3 שנות נסיון בחשמלאות במערך אחזקה מבנה ותפעול הכרות עם מערכות חשמל , מערכות 

אלקטרומכניות, תקשורת, מרכז אנרגיה | נסיון בעולם החשמל המוסדי
תאור התפקיד:  משרה מלאה, טיפול בלוחות חשמל, מערכות בקרה והתראה

 לרשת גנים בפ"ת, 
דרושות סייעות בוקר/
צהרון, גננת צהרון וכן 
לקיטנות יולי אוגוסט, 

מסורות ורציניות, תנאים 
טובים. 050-7877853 

_____________________________________________)20-21ש(ניתן גם בהודעה בוואצאפ

 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(_____________________________________________

 מיוחד להכנסת ס"ת!!! 3 
שלטי חוצות גדולים איכותיים 

)לא מבד( בגודל 6x1, רק 500 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 054-3132330

 נעלי בית שחורות מעור, 
אורטופדיות, חדשות באריזה, 

מידה 4, 150 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(058-3299505

 נעלי רדבק שחורות, מידה 
8 )45(, מצב מעולה, 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 058-3299505

 כסא עם ידיות וגלגלים + 
שולחן אוכל + מזוודה + מסך 

מחשב, 80 ש"ח כל פריט. 
_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 למכירה אופניים, 90 ש"ח. 
מצב מצויין, קורקינט 60 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

 תיקים לנשים ונערות, 5 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 050-6245339

 הליכון לקשישים, 50 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות, 50 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 ילקוט הלו קיטי + רלמר 
תואם, 80 ש"ח, בב"ב.

_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם, 10 

ש"ח ליחידה, בב"ב
_____________________________________________)20-21ח(052-7600336

 בבני ברק, בובת קופלה, 
חדשה לגמרי, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(054-8457681

 טיולון נשכב, ד"ר בייבי, 
ידית מתהפכת ותיק, מצב 

מצויין, 300 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(052-7674267

 סוכריות מלטונין - מקסי 
הלס 1 מ"ג, 200 יחידות, 130 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 052-7674267

 נעלי כדורגל,חברת אדידס, 
מידה 45, מצב מעולה, 120 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 058-3299505

 סיר לחץ, חברת 
"לגוסטינה", כחדש, 

בהזדמנות, 150 ש"ח.
_____________________________________________)20-21ח(052-7627257

 מחזורים נוסח ספרד, עור, 
חדשים, 3 רגלים, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

 ספרי קריאה שונים, 5 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח כ"א. 050-4131038

 חנעלי ניו בלאנס, ספורט, 
37.5, חדשים, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)20-21ח(050-4131038

 בהזדמנות, אקווריום יפה, 
30x20, עם כל האביזרים, 350 

ש"ח. אחרי 16:00
_____________________________________________)20-21ח(052-7645843

 עליוניות חדשות, מידות 
10 ו- 16, צבע שמנת עם 

נצנץ זהב, נמכרות עקב אי 
התאמה, 25 ש"ח כ"א,

_____________________________________________)20-21ח(054-8482600 03-6196971

 חולצה חדשה באריזה, 
מידה 5,ב- 35 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(054-8482600 03-6196971

 נעליים חדשות מידה 39 
ב- 30 ש"ח. 054-8482600 

_____________________________________________)20-21ח(03-6196971

 נעליים מידה 38, היו 
בשימוש מועט, 30 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(054-8482600 03-6196971

 תיק חדש בריזה, 50 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(054-8482600 03-6196971

 חוברת "סימנא", סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות, - 

"עירובין" )חדש( ב- 12 ש"ח. 
_____________________________________________)20-21ח(054-4135002

 "טושע", הלכות שבת א', 
הוצאת הדרת קודש, חדש, 

_____________________________________________)20-21ח(350 ש"ח. 054-4135002

 תורת הבית, חשב"א, 
מהדורת הרב קוק, ג"כ, 200 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח. 054-4135002

 אופני הרים, 26 + 24, 
שלדת אלומיניום, 350 ש"ח 
_____________________________________________)20-21ח(כל זוג. 054-2819921 בערב

 רולר בליידס, 31-33 עם 
אביזרי הגנה, 140 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(054-5385013

 תבנית  עגולה לפיצה 
+גלגלת חברת גולף חדש 50 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-3155415

 מחבת לפנקיק נעמן 85 
_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-3155415

 2 סירים 2.5 4.5- ליטר 
חדש נעמן 190 ש"ח ידית 

_____________________________________________)20-21ח(נירוסטה  053-3155415

 גביע לקידוש צפוי כסף 
של הרב איפרגן 100 ש"ח 

_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 ברכת כדורים! +כדורים 
בגדלים שונים 40 ש"ח

_____________________________________________)20-21ח(053-3155415

 שולחן לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)20-21ח(40 ש"ח חשמל 052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)20-21ח(20 ש"ח 052-7126106

 אופנים 150 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(052-7136106 

 משחק פאזל 96 חלקים 
חדש עולם החיות 45

_____________________________________________)20-21ח(052-7126106

 ספרי קריאה לילדים 
ספורי צדיקים 7-35שח מתאים 

גם לגמח ספרים
_____________________________________________)20-21ח(053-3155415 

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח 053-3155414

 מטחנת בשר חדשה 
חברת קנוד דגם הישן 300 

_____________________________________________)20-21ח(ש"ח 053-3155415

 מעבד מזון 70 ש"ח
_____________________________________________)20-21ח(052-7126106

 שמלה מידה XL, נקנתה 
בשרהל'ה ב- 680 ש"ח, 
נמכרת רק ב- 250 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(054-8482600 03-6196971

 מסחטת מיץ חדשה, 
מתלבשת על מיקסר בוש, 

80 ש"ח. 054-8482600 
_____________________________________________)20-21ח(03-6196971

 חצובה חדשה למצלמה, 
_____________________________________________)20-21ח(200 ש"ח. 054-8464909

 כסא קדמי לאופניים, חדש 
_____________________________________________)20-21ח(ממש, 90 ש"ח. 054-8464909

 אופניים איכותיים גדולים, 
כמו חדשים, 300 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813 ב"ב

 גוזל דררה גמול, האכלת 
יד, מאולף, ב- 350 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)20-21ח(058-3206749

 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

 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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671



חדש!
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הפרגון הטופ ביותר!

למעלה חגיגה של תוספות טעימות, למטה יוגורט מעולה.

לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

סדרת תוספות מפתיעות ומיוחדות!
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