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 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 

עו"ד ששי גז

הנמיכו להבות
)עמ' 10(

אבי גרינצייג

שפוט השופטים
)עמ' 18-19(

ראש הממשלה נתניהו במתקפה חריפה נגד המשטרה, הפרקליטות והיועץ המשפטי

בנימין נתניהו על 
ספסל הנאשמים

חמץ בבתי החולים בפסח: ייערך דיון נוסף בבג״ץ
לבקשת הראשון לציון הגר״י יוסף שליט"א יתכנסו שופטי בית המשפט העליון לדיון חוזר בהחלטה המקוממת להתיר הכנסת 

חמץ בחג הפסח לבתי החולים | עמ' 14

נתניהו עם פרקליטיו לפני תחילת המשפט

1,000 מתפללים זכו 
בהגרלה להתפלל בשבועות 

בכותל המערבי
מתחמי התפילה הורחבו גם לרחבה העליונה בחלקה האחורי במטרה 

לאפשר מספר גדול של מתפללים בו זמנית בשריד בית מקדשנו | עמ' 4



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

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

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

והגלישה המתקדמים של רימון.

גלישה מהירה
וחלקה

 טיימר לניהול זמן
הגלישה

בוחרים על אלו 
מכשירים להגן

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

1-800-222-234

חיסון לקורונה עוד אין, 
לסכנות באינטרנט דווקא יש.

רימון



גם בחג השבועות הקרוב תוכלו ליהנות 
ממגוון מוצרי תנובה: סדרת הגבינות 

 ,COLLECTION המיוחדות תנובה
גבינות פיראוס ועוד מאות מוצרי חלב 

אהובים וטעימים.
חג שבועות שמח!
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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

1,000 מתפללים זכו בהגרלה להתפלל בשבועות בכותל המערבי

"בזכות שיתוף הפעולה הצלחנו להגיע לתוצאות טובות"

זקן ראשי הישיבות 
זקוק לרחמי שמים

תושב ירושלים נתפס נוהג 
דקות לאחר שרישיונו נפסל

תקציב שיא לעיריית 
ירושלים: כ-11.2 
מיליארד שקלים

מאת: מנחם הירשמן

בחג השבועות תתאפשר כניסה אך ורק לבעלי 
השבועות  חג  של  הנץ  לתפילת  כניסה  אישור 
בהתאם  לחג,  הסמוכה  שבת  קבלת  ולתפילת 

להנחיות משרד הבריאות.
לרחבת  הכניסה  אלו  מועדים  ואחרי  לפני 
הכותל המערבי פתוחה, על בסיס מקום פנוי לפי 

ההנחיות כפי שהיה עד כה.

הקרן למורשת הכותל המערבי מבקשת לעדכן 
את הציבור כי במטרה להימנע מחריגה מהנחיות 
נפש  עוגמת  למנוע  מנת  ועל  הבריאות  משרד 
מיותרת בקרב מתפללים רבים, הכניסה במועדים 
אלה תתקיים באמצעות אישורי כניסה, שהוגרלו 

בהגרלה מבוקרת כפי שפורסם שייעשה.
כמות  למגבלת  בהתאם  יהיו  הכניסה  אישורי 
הקהל שרחבת הכותל יכולה להכיל בימים אלה 
אף  הורחבו  התפילה  מתחמי  להנחיות.  בהתאם 

לרחבה העליונה בחלקה האחורי במטרה לאפשר 
עד כ-1,000 מתפללים ומתפללות בו זמנית.

באמצעות  התפילה  )שבהם  התפילות  מועדי 
אישורי כניסה בלבד( הינם:

בסיון  ה'  חמישי,  יום  השבועות:  חג  בליל 
תש"פ, בין השעות 23:00 – 7:00 )תפילת הנץ(. 
בין  תש"פ,  בסיון  ו'  שישי,  יום  שבת:  בערב 

השעות 17:30 – 20:30 )קבלת שבת(.
מועד  על  עדכון  יקבלו  האישורים  מקבלי 

 24 וזאת למשך  ומיקום איסוף אישורי הכניסה, 
שלא  מי  כל  מכן,  לאחר  הזכייה,  ממועד  שעות 
זכאותו תבוטל  יגיע לאסוף את אישור הכניסה, 

לטובת הבא בתור ברשימת הזוכים.
יהיו דיילים  בכניסות לרחבת הכותל המערבי 
כי  שיוודאו  ות.ז.  שם  כולל  הזוכים  רשימת  עם 
או  הזהות  בתעודת  האדם  הוא  לכותל  הנכנס 
ילדים מתחת לגיל 11 המופיעים בספח, וינווטו 

את הקהל למתחמי התפילה בהתאם להנחיות.

מאת: חיים רייך

מליאת  באולם  נערך  מיוחד  הוקרה  אירוע 
למתנדבי  ספרא  בכיכר  ירושלים  העיר  מועצת 
משה  העיר  ראש  בהשתתפות  העירוני  החמ"ל 
פיקוד  אלוף  דרעי,  אריה  הפנים  שר  ליאון, 

העורף, ראשי ארגונים ונציגי ממשלה.
בישראל,  הגדול  הבריאות  כארגון  כללית, 
האיתנה  העמידה  על  מיוחדת  להוקרה  זכתה 
פוסקת  הבלתי  העשייה  ועל  התושבים  לימין 
העיר  ראש  והמבודדים.  הקורונה  חולי  לרווחת 
לשירותי  הוקרה  תעודת  העניקו  הפנים  ושר 
החרדי  המגזר  מנהל  ונציגה,  כללית  בריאות 
רוזנגרטן,  משה  הרב  בכללית,  ירושלים  במחוז 
והסיוע של כללית למען  וציינו את  ההירתמות 

תושבי העיר בתקופת משבר הקורונה.

של  פעילותה  את  נס  על  העלה  העיר  ראש 
כקופה  כללית  של  הסיוע  את  והדגיש  כללית 
לעשות  השכילה  "כללית  בבירה.  הגדולה 
בחמ"ל  מיוחד  נציג  מינתה  המשבר  ומתחילת 
העירוני שהיה החוט המקשר בין העירייה, קופת 
כללית  של  פעילותה  העורף.  ופיקוד  החולים 
הייתה עוגן מרכזי במלחמה בנגיף. בזכות שיתוף 
לתוצאות  להגיע  הצלחנו  המבורך  הפעולה 

טובות" ציין.
היה  העירוני,  בחמ"ל  כללית  את  שייצג  מי 
הרב יונתן כהן, מנהל קשרי הלקוחות בירושלים, 
כללית  לקוחות  לרווחת  כימים  לילות  שהקדיש 
תושבי ירושלים בעת המשבר תוך תיאום וחיבור 
כלל העוסקים במלאכה בגופי החירום הביטחון 
כללית  נציג  העירוניות.  והרשויות  והבריאות 
בחמ"ל עיריית בית שמש היה הרב דוד שכטר, 
מנהל קשרי הלקוחות ברמת בית שמש ג’ ומנהל 

הפרויקטים במחלקה החרדית במחוז ירושלים.
החרדי  המגזר  מנהל  רוזנגרטן,  משה  הרב 
בכללית מחוז ירושלים אמר כי "מעורבות קופת 
החולים מתבררת לעיתים כקריטית בהצלת חיים 
בתקופה  נהנו  כללית  לקוחות  רבים.  לחולים 
הקהילה  קשרי  מנהלי  של  מזמינות  המאתגרת 

למען  לאות  ללא  הקורונה  בחמ"לי  שפעלו 
טוב  הכי  באופן  להבריא  בידם  וסייעו  רווחתם 
שאפשר ולממש את הזכויות שלהם גם בתקופה 

מאתגרת כזו.
המירב  את  שלנו  ללקוחות  להביא  "כדי 
שיתופי  את  להרחיב  העת  כל  פעלנו  והמיטב 
היכולות  את  הוכיח  הקורונה  משבר  הפעולה. 
לימין  האיתנה  ועמידתה  כללית  של  והיעילות 
הרלוונטיים  הגופים  כל  רתימת  תוך  הלקוחות 
החזרה  עם   - עכשיו  גם  ללקוח.  השירות  עבור 
המבורכת  בעשייה  נמשיך  השגרה,  ההדרגתית 
להוביל את מערך השירותים הרפואיים לתושבי 
העיר  לראש  מודה  אני  והסביבה.  ירושלים 
משה ליאון וצוותו על הסיוע והעזרה התמידית 

בתיאום מול כלל הגורמים". 

מתחמי התפילה הורחבו גם לרחבה העליונה בחלקה האחורי במטרה לאפשר מספר גדול של מתפללים בו זמנית בשריד בית מקדשנו

בטקס מיוחד הוקירו בכיכר ספרא את הפעילות המשותפת של כללית ועיריית ירושלים בחמ"ל הקורונה

בתקציב העירייה הושם דגש על נושאי החינוך, 
תרבות, איכות החיים, תשתיות הכבישים והרכבות מאת: אלי כהן

ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
רבי  הגאון  הישיבות  ראשי  זקן 
סולובייצ'יק,  הלוי  דוד  משולם 
ראש ישיבת בריסק פונה מביתו 
גוש  בשכונת  הכהן  עלי  ברחוב 
החולים  לבית  בירושלים   80

'הדסה עין כרם'. 
בן  הישיש  הישיבה  ראש 
בתקופה  חולשה  חש  ה-98, 
בביתו,  נפל  הגרמ"ד  האחרונה. 
האישי  רופאו  עם  בהתייעצות 
ד"ר שטיין הוחלט לפנותו לבית 
סי  בדיקת  לבצע  בכדי  החולים 

טי בראשו. 
ראש הישיבה היה לפני מספר 
חודשים בין חיים למוות, עת היה 
אך  קשה,  במצב  החולים  בבית 

לביתו החדש  בחסדי שמים שב 
ברחוב עלי הכהן בירושלים.

להתפלל  נקרא  הציבור 
מרובים  שמים  רחמי  ולעורר 
עבור הגאון רבי משולם דוד בן 
שלמה  לרפואה  הענדל,  אלטע 

בתוך שאר חולי עמו ישראל. 

מאת: אלי כהן

בקטל  המאבק  במסגרת 
אגף  שוטרי  פעלו  בכבישים, 
בכביש  אכיפה  במיקוד  התנועה 
דרכים  תאונות  מתרחשות  בו   40

ונפגעים.
רכב  נעצר  אחוזם  לצומת  סמוך 
כי  פרטי לבדיקה במהלכה התברר 
רישיון הנהיגה של הנהג נפסל ע"י 
בבאר  לתעבורה  השלום  בימ"ש 
הודיע  השוטר  בהיעדרו.  שבע 
לנהג תושב ירושלים כי הוא פסול 
יכול  אינו  זה  מרגע  והחל  מלנהוג, 

להמשיך בנסיעה. 
הבחין  קצר  זמן  כעבור  אולם, 
נודע  רגע  שלפני  בנהג  השוטר 
על  עולה  נהיגה,  פסול  הוא  כי  לו 
הרכב שעמד במקום בטוח ומתחיל 
בנסיעה. הפעם הנהג נעצר כשהוא 
נוהג בפסילה ביודעין, נגדו נרשמה 

ורכבו  מהיר  לשיפוט  לדין  הזמנה 
הושבת ל-30 ימים ונגרר לאלתר.

"נמשיך  נמסר,  מהמשטרה 
נהגים,  נגד  בנחישות  לפעול 
בזמן  לנהוג  לעצמם  המרשים 
למען  לחוק,  ובניגוד  פסילה 

בטיחות כלל משתמשי הדרך".

מאת: אלי כהן

הוגש התקציב השוטף 2020, לאישור ועדת הכספים 
 6.73 על  יעמוד  התקציב  העיר.  למועצת  מכן  ולאחר 
גידול של 330  מיליארד(,   6.4–2019( מיליארד שקל 

מיליון שקל, 5%, לעומת השנה שעברה. 
תקציב פיתוח תשתיות על סך של כ-4.4 מיליארד 
3.2 מיליארד בשנת 2019. גידול של  שקלים, לעומת 
1.2 מיליארד שקלים, 38 אחוז. סה"כ התקציב הכולל 
לשנת 2020 יעמוד על כ-11.2 מיליארד שקלים לעומת 

9.6 מיליארד שקלים אשתקד.
49 אחוז מתקציב העירייה השוטף מיועד לתחומי 
העירייה  מתקציב  אחוז   14 וקהילה.  רווחה  חינוך, 

השוטף מיועד לניקיון ושיפור פני העיר.
ההשקעה במוסדות ציבור, לשנת 2020 עומדת על 
4.4 מיליארד שקל לעומת תקציב של כ-3.16 מיליארד 

ב-2019.
מתוכננת  החרדי  למגזר  העבודה  תוכנית  במסגרת 
מרכז  הקמת  צהרונים,  מסגרות  והרחבת  גנים  פתיחת 
בבתי הספר.  פדגוגית  והרחבה  פדגוגי חדש  חדשנות 

בנוסף מתוכנן פיתוח מערך תיירות חרדית.
שאנו  "התקציב  כי  אמר  ליאון  משה  העיר,  ראש 
מגישים היום לועדת הכספים ובהמשך למועצת העיר, 
האסטרטגיה  מימוש  את  המאפשר  שיא,  תקציב  הוא 

שהצבתי. 
לדבריו, "בדיאלוג פורה עם שר הפנים, דרעי, ושר 
משמעותי  תקציב  לבירה  לגבש  הצלחנו  כץ,  האוצר 
לצרכים  מענה  שנותן  כזה  לירושלים,  ראוי  ביותר, 
הייחודיים של העיר ומאפשר את בניינה של ירושלים 
כולם,  התושבים  לשרות  מיועד  התקציב  ופיתוחה. 
לשדרוג  וספורט,  תרבות  לרווחה,  ילדינו,  לחינוך 
באיכות  מהותי  ולשיפור  חדשות,  ובניית  תשתיות 

החיים בעיר".

צילום: יוחנן לוסטיג

הוקרה בעיריית ירושלים

גרירת הרכב



האנשים שמכינים את האוכל שאתם 
אוהבים ישמחו לראות אתכם שוב

בואו ביום חמישי י"ב בסיוון 04.06.20 
בין השעות 12:00 עד 16:00 

למגוון מסעדות ודוכני מזון מהיר ברחבי הארץ 
ותיהנו מקוקה-קולה במתנה בהזמנת מנה עיקרית!

*כפוף לתקנון. קוקה-קולה קלאסי או קוקה-קולה זירו, בהתאם למלאי בבית-העסק.
cocacola.co.il/streetfood/ort רשימת העסקים מתעדכנת באתר   

שימי  ברוכיאן- פיצה ברוכיאן, ירושלים

שריה סולומון - פלאפל דרור, בני ברק

שמואל כהן - פיצה שמש, ירושליםרן ירקוני - פלאפל מירו, ירושלים

אבי מזרחי - פיצה אבי, ירושלים

הטעם האמיתי



ד' סיוון תש"פ 6627/5/20 בירושלים

רבה של איראן בטלוויזיה 
הפרסית: “מתנער מהציונים”

לקיים בנו חכמי ישראל

מאת: שניאור ובר

אל  פנה  אוחנה,  אמיר  פנים,  לביטחון  השר 
כהן,  מוטי  המשטרה,  מפכ"ל  מקום  ממלא 
בדרישה כי יפעל בכל האמצעים על מנת לאתר 
על  שאיימו  האלמוניים  המשטרה  בכירי  את 
נתניהו במהדורת החדשות של ערוץ 12 ומתחו 

עליו ביקורת חריפה.
למפכ"ל,  כתב  אוחנה 
הקצר  בזמן  להכיר  "למדתי 
יוקרתה  כמה  עד  יחד  שלנו 
ותדמיתה  ישראל  של משטרת 
שיכולת  כפי  לך.  חשובים 
גם  חשובים  הם  להתרשם, 
השולח  שכזה,  גורם  לי. 

קשות  פוגע  ישראל  ממשלת  ראש  לעבר  איום 
במעמדה  ישראל,  משטרת  של  בתדמיתה 
וביוקרתה בעיני הציבור, על אף שרובם המכריע 
של השוטרות והשוטרים אינם מתנהלים באופן 

זה".
ה"בכירים",  את  השר  תקף  במכתבו 
כשלדבריו "'גורמים במשטרה' המתדרכים נגד 
לציבור  רק  לא  רע  מסר  שולחים  הנבחר  הדרג 
הזוטרים  ולשוטרים  לשוטרות  גם  אלא  הרחב, 
היא  זו  קלוקלת  ארגונית  תרבות  לפיו  יותר, 
תקינה ובכך מסייעים להשריש אותה – במקום 

לעקור אותה מן היסוד".
האמצעים  בכל  "לנקוט  במכתבו,  דרש  השר 
שימוש  לרבות  הזה,  הגורם  את  לאתר  כדי 
בפוליגרף/פלטי שיחות/כל אמצעי אחר שתמצא 
וברור  רם  מסר  יהווה  הדבר  זו.  למטרה  לנכון 
התנהגות  נפש   בשיוויון  לקבל  מוכן  אינך  כי 

השבחים  ישראל.  במשטרת  בכירים  מצד  שכזו 
העצמיים שבמסר הפחדני שנמסר לכתב יכולים 

לסייע לדעת מהיכן אפשר להתחיל".
בעקבות  מגיע  פנים  לבטחון  השר  מכתב 
בכירים  כי  החדשות  במהדורת  הפורסם 
בנימין  הממשלה  ראש  את  תקפו  במשטרה 
כאן  היה  לא  "מעולם  כשלטענתם  נתניהו, 
כך  שניסה  ממשלה  ראש 
כך  כל  בצורה  ולפגוע  לנגח 
החוק.  אכיפת  במערכת  בוטה 
הטענות המופרכות של נתניהו 
על  מאשר  עליו  יותר  מעידות 

החוקרים והפרקליטים".
הוסיפו  המשטרה  בכירי 
"חוקרי  מרומז:  איום  ושגרו 
והתעלמו  מעולה,  עבודה  עשו   433 להב 
הם  כך  עליהם.  להפעיל  שניסו  הלחצים  מכל 
על  יחליט  היועמ"ש  אם  גם  יפעלו  )החוקרים( 
שלו.  המניות  בתיק  נתניהו  נגד  נוספת  חקירה 
נקבל אותו בכבוד – אך כמו בחקירות הקודמות 

שלו, רה"מ לא יקבל שום הנחה".
בה  תגובה,  נמסרה  הממשלה  ראש  מטעם 
הינו  המשטרה  חוקרי  של  האיום  כי  הודגש 
ניסיון לסתימת פיו: "האיום האנונימי של חוקרי 
המשטרה לפתוח בחקירת סרק נוספת נגד ראש 
הממשלה, בתגובה על כך שחשף את השימוש 
בסחיטה באיומים והדחת עדים בחקירות נגדו, 
פחות מאשר  לא  פיות של  לסתימת  ניסיון  הוא 

ראש ממשלה בישראל.
מטעמו של נתניהו הוסיפו כי "האיומים הללו 
דוגמה מובהקת לתחלואים שחייבים לתקן  הם 

כדי להבטיח את הדמוקרטיה בישראל".

מאת: מנחם הירשמן

"אנחנו יהודי איראן רוצים לשלוח את המסר 
הזה לציונים ובראשם לנתניהו", כך 
פתח הרב יהודה גראמי, רבה הראשי 
יום  לרגל  שנתן  הצהרה  איראן,  של 
הטלוויזיה   -  3 בערוץ  ירושלים 

הממלכתית של איראן.
מייצגים  לא  הציונים  “אתם 
את  מייצגים  ולא  היהדות  את 
בשפה  הרב  הוסיף  היהודי”,  העם 
רעיון  רק  מייצגים  “אתם  העברית, 
שרעיונותיה  פוליטית  תנועה  של 

של  והערכים  הרעיונות  את  נוגדים  וערכיה 
ולסיום  היהודית”,  והדת  הקדושה  תורתנו 
המדוברת  הפרסית  בשפה  גם  הדברים  על  חזר 

במדינה.

בישראל מעריכים כי הדברים של הרב גראמי 
ולרב הראשי  נאמרו לבקשת המשטר האיראני, 
לא נותר אלא להסכים לבקשה, שכן סירוב יכול 

היה חלילה לעלות לו בחייו. 
הרב גראמי מקפיד תמיד להבדיל 
לאחר  כזכור  מהציונות.  עצמו  את 
סולימאני,  קאסם  של  חיסולו 
הגיעו  האזרחית,  השנה  בתחילת 
היהודית  הקהילה  של  נציגים 
באיראן לביתו של מפקד 'כוח קודס' 
קאסם סולימאני שחוסל על ידי צבא 

ארצות הברית. 
איראן,  של  הראשי  רבה  לצד 
היחיד,  היהודי  הפרלמנט  חבר  גם  התראיין 
ההבדל  את  הדגיש  הוא  גם  שמח.  הומיון 
ואת  הרעיון  את  ותקף  לציונות  היהדות  בין 

המנהיגים.

מאת: מרדכי פופאק

כ"ק האדמו"ר מצאנז לקה באירוע לבבי קל, 
ועבר צנתור במחלקת לב, שבמרכז הרפואי צאנז 

ע"ש לניאדו בנתניה.
כי הוכנס  כעבור שעה עדכנו מבית החולים, 
הצינתור,  כשאת  הלב,  מעורקי  לאחד  סטנד 
החולים  מבתי  מומחים  פרופ'  שני  ביצעו 
לניאדו ואיכלוב. האדמו"ר הועבר להתאוששות 
במחלקת לב ואף שוחח עם בניו אחרי שהתעורר 

מההרדמה.
אלפי חסידי צאנז יחד עם המוני בית ישראל 

תפילה  מנייני  האדמו"ר.  לרפואת  העתירו 
וקריאת תהילים נישאו על יד שריד בית מקדשנו 
קדישא  באתרא  בירושלים,  המערבי  הכותל 
חסידים  מאות  ובאו  התקבצו  לשם   – מירון 
ציונו  ועל  וטבריה,  חיפה  בצפת,  המתגוררים 
ה'שפע  האדמו"ר  מרן  כ''ק  אביו  של  הקדוש 

חיים' מצאנז זי"ע, בשכונת ותיקים בנתניה.
צאנז  חסידי  קיימו  אחה"צ  בשעות  כן,  כמו 
המתגוררים בטבריה תפילה לרפואתו של הרבי 

בציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס זיע"א.
צבי  רבי  האדמו"ר,  עבור  בתפילה  העתירו 
בתוך  שלמה  לרפואה  ַנְחֶמה  חיה  בן  אלימלך 

שאר חולי ישראל.

בראיון בטלוויזיה של המשטר האיראני, דיבר הרב יהודה גרמי בעברית והתבטא כי 
"הציונים לא מייצגים את היהדות”

השר אוחנה דורש לאתר את 
הבכירים שאיימו על נתניהו

לאחר שגורמים אנונימיים במשטרה שיגרו איומים לעבר נתניהו, השר לבטחון פנים אמיר 
אוחנה דורש מהמפכ"ל לאתרם ולמצות עמם את הדין 

אוחנה והמפכ''ל | צילום: דוברות המשטרה

ההצהרה של הרב גראמי 
בטלוויזיה האיראנית

אוהבים את
ירושלים
יפה

 
 

אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים
תודה על הסבלנות!

מנהל עבודה:  יובל יוסף, טל׳: 052-5497421

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

למידע אודות התחבורה הציבורית
www.bus.gov.il | *8787

 
 

רה
בו

תח
 ל

אב
ת 

ני
תכ

ת 
צוו

ה 
בר

הס
 

שד' לוי אשכול

פארן

שת הימים
ש

רמת 
אשכול

שלמה זלמן שרגאי

תיכון 
רנה קאסן

ישיבת 
שערי 
רחמים

בית קברות 
ירושלים סנהדריה

אולפנת 
צבייה ביה"ס 

יד 
המורה

נווה 
עמית

ביה"ס 
פרדס

גן ירושלים

פרקליטות 
מחוז 

ירושלים

תיכון 
עבדאללה 
אבן חוסיין

חניון חנה וסע
גבעת התחמושת

גבעת
התחמושת

לב
בר

ם 
חיי

ד' 
ה ש

ת קל
קו רכב

לול 
מס

מעבר המתלה

טר
 נ

רל
ק

ים סוף

שד' לוי אשכול

לוי אשכול
שד' 

שראל
מקווה י

שמר הגבול
מ

ארץ חפץ

חטיבת הראל

הודעה על תחילת ביצוע עבודות 
תשתית לקו הירוק של הרכבת הקלה 
בשכונות מעלות דפנה ורמת אשכול

במסגרת תוכנית להקמת מערך תחבורה חדש בעיר יחלו עבודות 
רחוב  אשכול,  לוי  שדרות  ברחובות  הקרובים  בימים  תשתית 

שרגאי ורחוב קרל נטר
במסגרת העבודות ישודרגו התשתיות העירוניות, ובכללן:

  שדרוג תשתיות חשמל ותקשורת ותשתיות מים וביוב.
  הקמת חדר שנאים שיוטמן מתחת לכביש ברחוב מקווה ישראל.

  פירוק גשר הולכי הרגל מעל רחוב קרל נטר.
  פיתוח סביבתי ונטיעת מאות עצים.

  במסגרת העבודות ישופצו וישודרגו המדרכות להולכי הרגל.
  לאורך כל העבודות יישמרו נתיבי הליכה נגישים להולכי הרגל.

הסדרי חניה:
  רוב החניות לאורך רחוב שרגאי יבוטלו במהלך העבודות ולאחריהן יוסדר שטח החניה 

ממזרח לגבעת התחמושת
  יוסדר משטח חניה בן כ-20 מקומות חניה בצומת הרחובות קרל נטר ושרגאי

העבודות יתחילו בחודש יוני 2020
 ויימשכו כ-30 חודשים.

 במהלך תקופת העבודות שירותי התחבורה הציבורית ימשיכו לפעול כסדרם.
ייתכנו שינויי מיקום זמניים של תחנות האוטובוס, בהתאם לצורכי העבודה.  
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רשימת המסעדות ודוכני המזון המהיר
המשתתפים בפעילות:

הטעם האמיתי
*כפוף לתקנון. קוקה-קולה קלאסי או קוקה-קולה זירו, בהתאם למלאי בבית-העסק.

cocacola.co.il/streetfood/ort :רשימת העסקים מתעדכנת באתר   

דרום
אשדודתש"ח 11פיצה פצץ - סיטי אשדוד

אשדודהגדוד העברי 1גרג גן העיר מהדרין
אשדודשדרות הפרחים 20עידן הפיצה

באר שבעיצחק רגר קניון הנגבגרג קניון הנגב באר שבע מהדרין
באר שבעחיל הנדסה 1פיצה עגבניה ביג באר שבע

באר שבעדרך חברון 48 גרג השדרה בש מהדרין
נתיבותבעלי המלאכה 5גרג נתיבות מהדרין
B2 קרית גתמלכי ישראל 178/55מסעדה חלבית

קרית גתדרך הדרום 3גרג קרית גת מהדרין
שדרותדרך מנחם בגין 1גרג "שדרות" מהדרין

ירושלים והסביבה
בית שמששדרות יגאל אלוןקפה גרג בית שמש מהדרין
בית שמשנחל זוהר 4מאפיית נחמה רמת בית שמש

בית שמשיחזקאל הנביא 22פיצה שמש רמת בית שמש
ביתרהרן 14פיצה שמש ביתר

גוש עציוןקפה גרג גוש עציון מהדרין
ירושליםמלכי ישראל 12פיצה ברוכיאן

ירושליםהרב זוננפלד 10פלאפל מירו
ירושליםמלכי ישראל 43ירושלים פיצה/חוני

ירושליםבית הדפוס 12בורגרס בר ג.שאול
ירושליםשי עגנון 20שלום פלאפל- ש"י עגנון

ירושליםשד' ממילא 8גרג קפה ממילא מהדרין
ירושליםתפארת ישראל 2בורגרס בר הרובע

ירושליםדרך אגודת ספורט בית''ר 1קפה גרג קניון מלחה מהדרין
ירושליםהפסגה 10אליז בית וגן

ירושליםגנרל פייר קניג 26קפה גרג קניון הדר מהדרין
ירושליםשדרות יצחק רבין 10קפה גרג מאוד סינמה סיטי מהדרין

ירושליםירמיהו 43קפה גרג סנטר 1 מהדרין

ירושליםשדרות גולדה מאיר 515מאי פיצה רמות
ירושליםשמואל הנביא 97קופיז צומת בר אילן

ירושליםיפו 226קופיז ת. מרכזית ירושלים
ירושליםהרב עוזיאל 86מאפיית נחמה בית וגן

ירושליםשרי ישראל 15ניו דלי שרי ישראל
ירושליםשדרות גולדה מאיר 255פיצה שמש רמות ירושלים

ירושליםארץ חפץ 106פיצה אבי
כפר עציוןג'אפן ג'אפן גוש עציון

מעלה אדומיםהרכס 31קפה גרג מעלה אדומים מהדרין

מרכז
אריאלהבנאי 2גרג קניון אריאל מהדרין

אלעדרבי יהודה הנשיא 94פיצה שמש אלעד
בני ברקירושלים 74פלאפל דרור
בני ברקרבי עקיבא 164פלאפל נחום

בני ברקז'בוטינסקי 178פיצה גולדה ב"ב משקאות
בני ברקהרב כהנמן 104פיצה שמש כהנמן
בני ברקדרך זאב ז'בוטינסקי 2פיצה האט בני ברק

בני ברקרבי עקיבא 61פיצה שמש רבי עקיבא
גבעת שמואלמרדכי גור 4גרג גבעת שמואל מהדרין

גבעתייםדרך יצחק רבין 53קפה גרג קניון גבעתיים מהדרין
הוד השרוןהרקון 2גרג שרונים מהדרין

חולוןהמרכבה 40גרג חולון מהדרין
יבנההקישון 8גרג יבנה מהדרין
יד בנימיןשער כניסהקרון מפגש שש

מודיעיןקפה גרג קניון מודיעין מהדרין
מודיעיןמתחם ישפרו סנטרגרג ישפארו סנטר מהדרין

מודיעין עיליתאבני נזר 46בקר גריל
מודיעין עיליתאבני נזר 46פיצה שמש מודיעין עלית

פתח תקווהפארק אזוריםאלפרדו

פתח תקווהדרך זאב ז'בוטינסקי 72גרג אבנת מהדרין
פתח תקווהאליעזר פרידמן 9גרג סירקין מהדרין

רמלה1 שדרות דוד רזיאלקפה גרג עזריאלי רמלה מהדרין
רמת גןז'בוטינסקי/ביאליק 74גרג ביאליק מהדרין

רעננההמלאכה 2קפה גרג רננים מהדרין
תל אביבנמל ת"אגרג נמל ת"א מהדרין

צפון
בית שאןללא רחוב 1גרג בית שאן מהדרין

בית שאןהיצירה 1שווארמה המאיר לארץ
זכרון יעקבגרג זכרון מהדרין
חיפהדרך ישראל בר יהודה 111גרג נשר מהדרין

טבריההבנים 1פיצה ארנה
טבריהאלחדיף 5אקסטרה פיצה

טבריהיהודה הלוי 1גרג טבריה מהדרין
כפר תבורהזית 2גרג כפר תבור מהדרין

מגדל העמקשדרות שאול עמורפאפא פיצה
עכוהחרושת 2גרג עכו מהדרין

עפולהמתחם Gגרג עפולה G מהדרין
עפולההשוק 13גרג עפולה בעיר מהדרין

עתליתדרך הים 2גרג עתלית מהדרין
צפתמעלה כנען 45מיסטיק פיצה

צפתירושלים מדרחוב 47פיצה נועם
צפתירושלים 114פיצה אקסטרא

צפתירושלים 83פיצה שמש צפת משקאות
פרדס חנהתדהר 1גרג פרדס חנה מהדרין
קרית אתאעצמאות 59גרג קרית אתא מהדרין

קרית אתאהעצמאות 37גרג עזריאלי ק״א מהדרין
קרית יםשדרות ירושלים 29ברכת משה קרית ים

ראש פינהסנטר הגליל צומת ראש פינהגרג ראש פינה מהדרין
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בגלל הקורונה: הכלכלה בשפל של 20 שנה

מאת: יחיאל חן

המרכזית  הלשכה  שפרסמה  מנתונים 
ירדה  במשק  הצמיחה  כי  עולה,  לסטטיסטיקה 
ברבעון הראשון של שנת 2020 ב-7.1% לעומת 

הרבעון הראשון של 2019. מדובר בירידה החדה 
והיא  האחרונות  השנים  ב-20  בצמיחה  ביותר 
הצניחה  הקורונה.  למשבר  בעיקרה  מיוחסת 
4.6% ברבעון  בצמיחה מגיעה לאחר עלייה של 

הרביעי של שנת 2019.

 1,527,900 כי  הלמ"ס,  מנתוני  עולה  עוד 
ישראלים, שהם כ-39% מהמועסקים בישראל – 
בעקבות  אפריל  חודש  במהלך  מעבודתם  נעדרו 
עבדו  שלא  באנשים  מדובר  הקורונה.  משבר 
אך עדיין אינם מוגדרים מובטלים, לפי הגדרות 

הלמ"ס.
מדובר בעלייה של 13% ביחס לחודש מארס, 
נעדרו  המועסקים  מהישראלים   26% שבו 
מעבודתם בעקבות הקורונה. באפריל גדל מספר 
המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע 
או חלק מהשבוע ב-831 אלף לעומת מארס – לא 

כולם בעקבות נגיף הקורונה.
מספר השכירים הנעדרים זמנית מעבודתם כל 
הגיע   2020 באפריל  מהשבוע  חלק  או  השבוע 

ל-2.165 מיליון )לעומת 1.456 מיליון במארס(.
האחוז הגבוה ביותר של המועסקים שלא עבדו 
בגלל הסיבות שקשורות לנגיף קורונה היה בענפים 
)78.7%(, אמנות,  הבאים: שירותי אירוח ואוכל 
בידור ופנאי )73.9%(, שירותים אחרים )69.7%(, 
חינוך )54.3%(, פעילויות נדל"ן )51.0%(. האחוז 
הגבוה ביותר של המועסקים שנעדרו מעבודתם 
בגלל סיבות שקשורות לקורונה היה במקצועות: 
הנדסאים,   ,)56.6%( ושירותים  מכירות  עובדי 
טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה )45.5%(, 
פקידים כלליים ועובדי משרד )43.7%(, עובדים 
מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים 

אחרים )43.1%(.
ההוצאה לצריכה פרטית שנפגעה קשה מאוד 
מנגיף הקורונה ירדה ב-20.3% ברבעון הראשון 
בחישוב   5.5%( שנתי  בחישוב   2020 שנת  של 
בהוצאה   21.7% של  ירידה  שפירושו  רבעוני(, 

לנפש.
לנפש  הפרטית  לצריכה  בהוצאה  הירידה 
של  ירידה  משקפת   2020 של  הראשון  ברבעון 
14.6% בצריכה פרטית שוטפת לנפש )ההוצאות 
למזון, משקאות וטבק, לשירותים אישיים, לדיור, 
תעשייה  ולמוצרי  בית,  לאחזקת  וחשמל  לדלק 

לצריכה שוטפת(.
לנפש  השונים  השירותים  לצריכת  ההוצאה 
בחישוב   9.8%( שנתי  בחישוב  ב-33.8%  ירדה 
לירידות  הביאה  הקורונה  נגיף  השפעת  רבעוני( 
בארץ  )הן  ההובלה  בשירותי  במיוחד  גבוהות 
והן בטיסות לחו"ל(, בשירותי האירוח ובשירותי 

התרבות והפנאי.
מנגד הסעיף היחיד שרשם עלייה משמעותית 
המזון,  צריכת  הינו  לנפש  הפרטית  בצריכה 
המשקאות והטבק שעלה ב-5.8% בחישוב שנתי 

ברבעון הראשון השנה.
ירון,  אמיר  פרופסור  ישראל,  בנק  נגיד  מנגד, 
ממשבר  המשק  של  ההתאוששות  קצב  כי  אומר 
תחילה.  שהעריכו  מכפי  איטי  יהיה  הקורונה 
לדבריו, יש אי ודאות גדולה מאוד באשר לכמות 
והחל"ת  האבטלה  ממעגל  שיחזרו  הישראלים 
גם מאמין  הוא  צמיחת המשק.  הגודל של  וסדר 
כי "התו הסגול" והמגבלות על הפעילות במשק, 
גם בשנת  יותר משחשבו,  רב  זמן  יישארו איתנו 

.2021

 הנגיד פרופ' אמיר ירון 

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

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

צריכים מקרר חדש?
הרוחחתם בגדול!

מאות מקררים עם התקני משמרת השבת 
בהתחייבות למחיר הזול ביותר. באחריות!

ל-10 ימים בלבד או עד גמר המלאי!
מהחברות המובילות: סמסונג, אל ג׳י, שארפ, בקו, הייסנס, לבאמט, בלומברג ועוד...

ירושלים:
כנפי נשרים 15
077-3510710

 בני ברק:
יהודה הלוי 25

 03-6097905

אשדוד:
ר׳ מאיר בעל הנס 26

 08-9200688

בית שמש:
מנחם פרוש 12

 02-9921100

אלעד:
יונתן בן עוזיאל 32
 03-5356555

מודיעין עילית: 
יהודה הנשיא 19 

 08-6374242

ביתר עילית:
המגיד ממעזריטש 94

 02-6521114

חייגו עכשיו לסניף הקרוב אליכם

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

1 כ"ס
החל מ- 

₪ 990

1.25 כ"ס
החל מ- 

₪ 1,190

2 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,190

2.5 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,890
36עד

תשלומים



לפרטים חייגו למומחים 8860*

בכפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים 
והליכי הוצאה לפועל. האמור בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה.

חוששים לקחת משכנתה? ההוצאות מכבידות עליכם?
בשביל זמנים כאלה, טוב שיש את המומחים

לאלו שצריכים משכנתה עכשיו

משכנתה בקצב שלך
משלמים כמה שיכולים בקצב שיכולים

אם יש לכם משכנתה בטפחות

 ₪ 120,000 
לא תשתמשו לא תשלמו

יש לכם 
עד 
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הנמיכו 
להבות

מי  ישראל.  למדינת  מאד  עצוב  יום  זהו 
פלילי  משפט  וייפתח  יום  יבוא  כי  פילל 
נגד ראש ממשלה מכהן בעבירות על טוהר 

המידות: שוחד והפרת אמונים.
לדמיין.  היה  יכול  לא  שאיש  תסריט  זה 
ראש הממשלה שאך זה הקים את ממשלתו, 
מסיים את ישיבת הממשלה וממהר להתייצב 

בבית המשפט כנאשם.
תמונות אלה, של ראש ממשלתנו הנבחר, 
כנאשם העומד בפתח משפטו אינן תמונות 
גם  מוקרנות  אלה  תמונות  לצפייה.  קלות 
מהדורות  את  מעסיקות  העולם,  ברחבי 
ישראל  את  העולמיות ומציבות  החדשות 

במקום מאד לא מחמיא כמדינה מושחתת.
כבוד  תעודת  דווקא  זו  כי  הטוענים,  יש 
למצות  שיכולה  חזקה  דמוקרטיה  למדינה, 
בראשה.  שעומד  מי  עם  גם  הדין  את 
כשלעצמי אינני מחזיק בדעה זו. עוד כבוד 

כזה ואבדנו.
מדינת ישראל היא מדינה שרבות הבעיות 
ביטחוניות  בעיות  מתמודדת.  היא  עמן 
רציניות, בעיות חברתיות, בעיות בריאותיות 
בלתי  עד  קשה  קשות.  כלכליות  ובעיות 
אפשרי לנהל ברצינות את המדינה כשצריך 
לנהל הגנה במשפט מורכב, מסובך וממושך, 
הטוב  בשם  פגיעה  סכנת  מרחפת  כשברקע 

ושלילת החופש.
אולי  מחשבה,  מעוררות  אלה  נסיבות 
"החוק הצרפתי"  הגיעה השעה לחוקק את 
שמשמעותו היא כי אין מעמידים לדין ראש 
לכהן.  שחדל  בשעה  אלא  מכהן  ממשלה 
ברור כי הסייג הראשון לכך הוא כי כהונתו 
קדנציות  לשתי  תוגבל  ממשלה  ראש  של 
לסוג  יתייחסו  נוספים  סייגים  היותר.  לכל 
לחלוטין  ברור  מואשם.  הוא  בהן  העבירות 
כי בעבירות של טוהר המידות באופן קיצוני 
עם  להמתין  מקום  אין  חמורה,  אלימות  או 
תימנע  לא  הסייגים,  במסגרת  הדין.  מיצוי 
אלא  הממשלה  ראש  את  לחקור  האפשרות 

רק להעמידו למשפט.
של  משפטו  אחרי  מקרוב  שעוקב  כמי 
כסניגור  ובמיוחד  כאזרח  הממשלה,  ראש 
ומומחה למשפט הפלילי שלו עניין מקצועי 
את  להבין  מאד  התקשיתי  כולו,  בהליך 

התנהלותו של ראש הממשלה.
המשפט  בית  בשערי  בא  הממשלה  ראש 
הוא  כאילו  הפוליטית.  לזירה  נכנס  כאילו 
לידי  בא  שלא  בחירות  מסע  של  בעיצומו 
את  היום  דווקא  לתקוף  ההיגיון  מה  סיום. 
כל מערכת אכיפת החוק על כל שלוחותיה 
כולם  חברו  כאילו  התקשורת,  את  גם  כמו 
כאחד ליריביו הפוליטיים על מנת להחליף 

את שלטונו.

כי  הפנים  לא  הממשלה  ראש  כי  דומה 
המשפטית.  הזירה  אחרת.  בזירה  הוא  כעת 
שעל  הראיות  על  היא  המערכה  זו,  בזירה 
דווקא  המשפט.  בבית  דינו  יוכרע  בסיסן 
 4000 ובתיק   2000 בתיק  שלפחות  משום 
דעתי,  לעניות  מאד  גדולים  הזיכוי  סיכויי 
מוטב היה לו מאמציו היו מרוכזים בזירה זו 

דווקא לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.
ראש  כי  לשכוח  לנו  שאל  גם,  מה 
המדינה,  מערכות  כל  ראש  הוא  הממשלה 
כולל המערכת המשפטית וכשם שלא יעלה 
על הדעת כי יתקיף את הצבא או המערכת 

הביטחונית באופן אישי כך גם כאן.
אם כך ראש הממשלה,  מה יאמר אחרון 
הנאשמים בבית המשפט? אם בארזים נפלה 
שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? כיצד נשמור 
על חברה בטוחה אם לא נסמוך על מערכות 
אישי  ביטחון  נבטיח  כיצד  שלה?  האכיפה 
הצדק  עשיית  במלאכת  אמון  ניתן  לא  אם 

והמשפט.
למערכת המשפט אין נשק. אין באמתחתה 
אמון  את  אלא  לה  אין  חרב.  ולא  ארנק  לא 
מי  אותה.  לבקר  רצוי  ואף  מותר  הציבור. 
המבקרים.  ראש  אני  כסניגור,  יודע.  כמוני 
אך יש הבדל בין ביקורת עניינית ונקודתית 
לבין האשמת המערכת בשחיתות ולייחס לה 
שיקולים פוליטיים עד כדי הפיכה שלטונית.

הממשלה  ראש  את  מעריך  שאני  היות 
שעד  מצויין  אסטרטג  חכם,  חזק,  כאדם 
מרשימים,  ניצחונות  באמתחתו  צבר  כה 
אין  בה  הראשונה  הפעם  זו  כי  להבין  עליו 
אלא  המשפט  בית  החלטת  על  שליטה  לו 
הראייתית  התשתית  קעקוע  של  בדרך 
שהובילה לכתב האישום בכלים משפטיים: 
טענות  העדים,  של  משובחת  נגדית  חקירה 

משפטיות ועוד.
לנו  וגם  הממשלה,  לראש  מאחל  אני 
לא  בדינו.  זכאי  יימצא  כי  ישראל,  אזרחי 
אני  משבא,  אך  יגיע,  הזה  שהיום  פיללתי 
מקווה כי כל הצדדים הנוגעים בדבר ינמיכו 
מלהאשים  יחדל  הממשלה  שראש  להבות 
ובהפיכה  בקנוניה  האכיפה  רשויות  את 
המדינה,  ושרשויות  פוליטית-שיפוטית, 
בצורה  משפטו  את  לנהל  לו  תאפשרנה 
ועדת  כי  מקווה  אני  ומכובדת.  עניינית 
ליטול  הממשלה  לראש  תאשר  ההיתרים 
ניהול  לצורך  הנדרשות  ההלוואות  את 
לנהוג  הצדדים  לכל  ממליץ  הגנתו  ואני 
ללא  הדלפות,  ללא  ובאחריות  בממלכתיות 

השמצות ולהתמקד בזירה המשפטית.
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מאת: מנחם הירשמן

ראש  התייצב  משפטו,  נפתח  בטרם  דקות   15
הממשלה בנימין נתניהו מול מצלמות הטלוויזיה 
המשפט  בית  בפתח  ארוכה  הצהרה  והשמיע 
קשות  תקף  שבמהלכה  בירושלים,  המחוזי 
המשפטי  היועץ  הפרקליטות,  את  ובחריפות 

לממשלה, התקשורת וגורמים נוספים. 
נתניהו  שהציג  הנוקב  האישום  כתב  ברקע 
נשמעו  ובעולם,  בארץ  רבים  תקשורת  כלי  בפני 
בחלל שאגות התמיכה בראש הממשלה מתומכיו 
לבית  הסמוכה  הרחבה  את  שגדשו  הרבים, 

המשפט.
קולות  כי  מעידים  הדיונים  באולם  הנוכחים 
בעת  גם  היטב  ונשמעו  פנימה  חדרו  המפגינים 
אגב,  עצמו  הדיון  במשפטו.  הראשון  הדיון 
התאפיין בעיקר בפרוצדורה טכנית למדי והתמקד 
בעיקר בטענות ההגנה על היקף חומרי החקירה, 
כדי  יידרשו חודשים ארוכים  שלדברי הסנגורים 

ללמוד אותם ולהגיש מענה לכתב האישום.
"אזרחי ישראל, מה שעומד היום למשפט זה 
ואת  אותי  להפיל  העם:  רצון  את  לסכל  הניסיון 
מחנה הימין", פתח נתניהו והוסיף, "זה למעלה 
מעשור שהשמאל לא מצליח לעשות זאת בקלפי. 
גורמים  חדש.  פטנט  מצאו  האחרונות  בשנים 
במשטרה ופרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל 
והזויים, במטרה  כדי לתפור לי תיקים מופרכים 
לא  אגב,  מהימין.  חזק  ממשלה  ראש  להפיל 
מהימין.  צייתן  פודל  איזה  יבוא  אם  להם  אכפת 
שמעתי  פודל.  לא  אני  אבל  יש,  תמיד  כאלה 
אתמול את המפכ"ל לשעבר. הוא הטיף בצדקנות 
על טוהר מידות. אותו אלשיך שהעביר מליונים 
שלו,  התקשורת  ליועץ  המסים  משלמי  מכספי 
שעבר עבירה פלילית, שהדליף. אני עדיין מחכה 

להתנצלות.
הוא  ריטמן.  רוני  אחר,  רוני  מזכיר  הוא  "בזה 
טען בעזות מצח את הטענה השקרית שאני הוא 
זה ששלחתי את קצינת המשטרה שהתלוננה נגדו 
את  שהובילו  האנשים  הם  מינית.  הטרדה  בגין 
מהרגע  ונתפרו  זוהמו  החקירות  נגדי.  החקירות 
הראשון. מה הפלא שנגמרו בכתב אישום מופרך 

ותפור.
לא  'רק  חבורת  התערבה  הזו  בשנה  "פעמיים 
ביבי' ברגל גסה בבחירות. ערב הבחירות באפריל 
בטוחים  היו  נגדי.  חשדות  כתב  לפרסם  הזדרזו 
שנתרסק בבחירות. זה לא קרה, אז הם ניסו עוד 
פעם. ערב הבחירות במרץ שוב התערבו - הפעם 
שלא  כדי  הכול  עשו  הם  אישום.  כתב  הגישו 
ממשלה  כראש  אלא  ממשלה  כראש  פה  אעמוד 
הרבה  אתם  אבל  מובס.  כפוליטקאי  לשעבר, 
עליכם  חושבת  שהחבורה  ממה  חכמים  יותר 
ועלינו. נתתם לליכוד בראשותי יותר קולות ממה 
שמפלגה קיבלה אי פעם. לפני שהתחילו לתפור 
לי חקירות ותיקים קיבלתי 980 אלף קולות. חמש 
שנים לאחר מכן עם כתב אישום הרבה יותר. זו 

הבעת אי אמון עצומה בהם.
כראש  היום  ניצב  אני  ישראל,  אזרחי  "לכן 
ודורש  מורם  וראש  זקוף  בגו  שלב  הממשלה 
התקשורת,  נציגי  הכול.  גלו  הכול,  חשפו   -
כחלק  המשפט  בבית  אותי  לצלם  רוצים  אתם 
רוצה  אני  אבל  ביבי'.  לא  'רק  תעמולה  ממסע 
יידע  כל התמונה. שהציבור  יראה את  שהציבור 
את כל האמת. ולכן הבקשה הראשונה שלי מבית 
ישודר  שהכול  מלאה.  שקיפות  היא  המשפט 
הציבור  מצונזר.  ולא  רציף  שידור  חי,  בשידור 

צריך לשמוע הכול ולא דרך מסננת מעוותת.

שדה  משפט  נערך  האחרון  בחמישי  "רק 
חמור  מקרה  זהו  אבל  סובייטי,  בנוסח  מגמתי 
תעיד  לא  'אם  אמרו  לאחד  תקדים.  חסר  ביותר, 
- 'אם תעז  נגד נתניהו תלך לכלא'. לאחר אמרו 
גם  תלך  נתניהו  לטובת  שלך  העדות  את  לשנות 
אז  באיומים.  סחיטה  קוראים  לזה  לכלא'.  אתה 
הגשנו עוד תלונה ליועמ"ש. בוא נראה מה ייצא 
מזה אחרי שדחה את כל התלונות שהגשנו. האם 
במקום  ולכן  הזאת  לתלונה  יתייחס  הוא  הפעם 
מציע  אני  ועיוותים  שקרים  מגמתיות,  הדלפות 
עריכה,  בלי  מלא  ישודר  שהכל   - פשוט  פתרון 

בלי מריחה, שהכול ייחשף בפני הציבור.
משרד  ששלח  המסמך  שייחשף  דורש  "אני 
שנתיים  ב-2017.  המדינה  למבקר  המשפטים 
קודם שלח מסמך למבקר המדינה ובו קבע שלא 
נפל רבב בפעולותיי והחלטותיי בנושא המרכזי. 
מה עוד יותר מדהים? בכל מיני תירוצים המסמך 
לא מגיע אלי. אני דורש - פרסמו מיד את המסמך. 
אני דורש לפרסם עוד דברים - את התמלילים של 
עברייניים.  באמצעים  השתמשו  בהם  החקירות 
אני דורש לפרסם את החקירה שבה הפגישו עד 
עם אישה מסוימת במתקן משטרתי ואיימו עליו 
- אם לא תיתן לנו מה שאנחנו רוצים נגד נתניהו 
של  החקירה  את  לפרסם  משפתתך.  את  נהרוס 
החמגשיות  בתיק  מדינה  עדת  שהייתה  סבטלנה 
 - ואומר  חוקר  לחדר  נכנס  רעייתי.  נגד  המגוחך 
אם לא תמסרי עדות שקר שנתניהו הוא זה ששלח 
אותך להתלונן תבלי את הלילה בכלא נווה תרצה.

דוגמאות  אינספור  עוד.  ויש  ייאמן  לא  "זה 
למעשים שלא יעשו אבל נעשו. אין גבול כנראה 
המחנה  את  להפיל  כדי  אותי,  להפיל  במטרה 
נשמעו  איפה  דמוקרטיה?  זו  כולו.  הלאומי 
בדמוקרטיה.  קרה  לא  עוד  מה  דברים.  כאלה 
244 שנות קיומן של דמוקרטיות לא הוגש  בכל 
עיתונאי  סיקור  בגין  אישום  כתב  אדם  אף  נגד 
ומשפחתי,  אני  היה.  לא  שלי  שבמקרה  אוהד 
ראש ממשלה ומשפחתו, הכי מושמצים. דווקא 
את  אמר  בעולם  המשפטנים  מבכירי  אחד  נגדי. 
הדברים הבאים, הוא אומר 'משפט נתניהו מעלה 
פעם  זו  החוק'.  ולשלטון  לדמוקרטיה  סכנה 
ראשונה בהיסטוריה שאדם עומד לדין על סיקור 

חיובי. 244 שנים זה לא היה, אבל במקרה זה נפל 
כי כשצריך לחסל אותי, ראש ממשלה חזק  עלי 

מהימין, הכול אפשרי.
"כאן כמובן עולה שאלה איך גיבה היועמ"ש 
את כל המהלכים הפסולים הללו וחתם על כתב 
יש  עליו, האם  לוחצים  האישום המופרך? האם 
אותן  זה  הזה  המשהו  האם  להסתיר?  משהו  לו 
קלטות סודיות? מי יודע. לכן אני דורש לפרסם 
אין  כי  היועץ  של  הקלטות  כל  את  עכשיו  כאן 
מחטא טוב יותר כאור השמש. אם הציבור יידע 
אני  יתפוררו.  הללו  התיקים  כל  האמת  כל  את 
הרבה  כך  מכל  זה  את  שומע  אני   - להגיד  חייב 
אזרחים. אומרים לי תהיה חזק, אנחנו לא קונים 
לך  שתפרו  מבינים  כולנו  האלה,  השטויות  את 
פרקליטות, תקשורת,  גורמים במשטרה,  תיקים. 
מנסים לבצע הפיכה שלטונית בניגוד לרצון העם.

"אני בא עכשיו ממשרד ראש הממשלה. פגשתי 
שם נציגים של ניצולי שואה קשישים. הביאו לי 
אנחנו   - לי  ואומרים  אותי  לחזק  חתימות שבאו 
מתפללים בשבילך, אחר אומר לי אתה לא לבד, 
אנחנו איתך. הם ריגשו אותי עד דמעות. ידידיי, 
אני רוצה להרגיע את כולכם - בעזרתכם ובעזרת 
השם אמשיך להילחם. בזמן שהתקשורת תמשיך 
להתעסק בשטויות, בתיקי הסרק המופרכים, אני 
ולחזק  לשקם  ישראל.  במדינת  לטפל  אמשיך 
חייהם  את  להציל  להמשיך  שלנו,  הכלכלה  את 
על  לשמור  שני,  גל  לקראת  ישראלים  אלפי  של 
היא  ישראל  מדינת  שלכם.  והחיים  הביטחון 
עליה  לשמור  שאת  ביתר  ואמשיך  חיי  שליחות 
האדירה.  התמיכה  על  תודה  עליכם.  ולשמור 

תודה לכם".
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
ללא מורא,  "נמשיך לפעול  וטען  חייב  נותר  לא 
לרשויות  לייחס  המופרך  הניסיון  מול  אל  גם 
אכיפת החוק שיקולים לא ענייניים, ניסיון שאותו 

יש לדחות מכל וכל".
נפתח  בירושלים  המחוזי  המשפט  "בבית 
ראש  בהם  נאשמים,  ארבעה  של  משפטם  היום 
2000 ו-4000", כתב   ,1000 הממשלה, בפרשות 
מנדלבליט. "התביעה הכללית תנהל את ההליך 
מקצועי  באופן   - אחר  תיק  בכל  כמו  זה  בתיק 

ישראל  בלבד.  המשפט  בית  כותלי  ובין  וענייני 
הוא  המשפט  בית  משכך,  חוק.  מדינת  היא 
המקום להשמעת טענות הצדדים, להצגת ראיות 
טענות  כל  של  מדוקדקת  ולבחינה  התביעה, 

ההגנה. שם ורק שם יוכרע דינם של הנאשמים.
ללא  לפעול  נמשיך  “אנו  הוסיף,  היועמ”ש 
לייחס  המופרך  הניסיון  מול  אל  גם  מורא, 
ענייניים,  לא  שיקולים  החוק  אכיפת  לרשויות 
ניסיון שאותו יש לדחות מכל וכל", הוסיף היועץ 
בהגינות  לפעול  "נמשיך  לממשלה.  המשפטי 
זו  החוק;  בפני  שווים  שהכל  העיקרון  ומתוך 
מחויבותנו לאזרחי מדינת ישראל. נמשיך לפעול 
בפני  שווים  שהכול  העיקרון  ומתוך  בהגינות 

החוק. זו מחויבותנו לאזרחי מדינת ישראל".
העריך  מיכה פטמן,  עו"ד  נתניהו,  סנגורו של 
מוכנים  יהיו  רה"מ  של  הנוספים  הדין  עורכי  כי 
מכיוון  אך  בינואר,  ההוכחות  דיוני  לתחילת 
שעדיין  נוספים  דין  בעורכי  צורך  יש  שלטענתו 
מעבר  נוספים  לחודשיים  יזדקקו  הם  גויסו,  לא 

לכך. 
"בתיק 4000 יש 20 אלף מסמכים. בתיק 2000 
ו-1000 יש גם כמויות של חומרי חקירה. חבריי 
מכירים את החומר מהשימוע, אני לא הייתי בו. 
את  מגלה  לא  הכותרת  מסודרים,  לא  העמודים 
תכנם, אי אפשר למצוא בהם לפי מילות חיפוש. 
אחת  מילה  של  שההבדל  תיקים  מכירים  אנחנו 
אנחנו  לזיכוי.  הרשעה  בין  ההבדל  להיות  יכול 
לראש  דין  עורכי  עוד  להעמיד  וחייבים  צריכים 

הממשלה", טען פטמן.
סביב  יצרו  נתניהו  שפרקליטי  הדרמה  לאחר 
ביקשו  השופטים  מהתייצבות,  הפטור  בקשת 
מיוזמתם  ובדקו  הקרובים,  בדיונים  זאת  לחסוך 
הנאשמים  את  לפטור  ניתן  האם  הצדדים  עם 
מקדמיים.  ודיונים  תזכורת  לדיוני  מהתייצבות 
ככל  הנאשמים  ויתר  שנתניהו  היא  המשמעות 
בבית  לדיונים  להגיע  חייבים  יהיו  לא  הנראה 
לכתב  למענה  עד  הקרובים,  בחודשים  המשפט 
האישום שבו הם יודיעו אם הם מודים או כופרים 
בעובדות כתב האישום. בכל מקרה, לדיון הבא 

נתניהו ויתר הנאשמים לא יצטרכו להגיע.

נתניהו על ספסל הנאשמים

נתניהו עם חברי הכנסת



הקורונה חשובה, 

לא פחות... 
הממוגרפיה 

חדש ללקוחות לאומית!
שומרים על הבריאות ועל מעקב רפואי שוטף 

גם מהבית!
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מאת: מנחם הירשמן

את  קיבל  העליון  המשפט  שבית  לאחר 
לבתי  חמץ  הכנסת  לאפשר  שדרשה  העתירה 
והרב הראשי  חולים בפסח, פנה הראשון לציון 
יוסף ליועץ המשפטי  לישראל הגאון רבי יצחק 
לקיים  בבקשה  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה, 

דיון נוסף בבג״ץ, עקב ההלכה החדשה שנפסקה 
בעתירה. 

חששו,  את  לציון  הראשון  הביע  בפנייתו 
מדינת  של  היהודי  בצביונה  לפגיעה  מעבר  כי 
החולים  לבתי  חמץ  שהכנסת  הרי   - ישראל 
במהלך חג הפסח תגרום לשומרי כשרות להדיר 
הימנעות מקבלת  תוך  את עצמם מבתי החולים 

טיפול רפואי, ובכך אף לסכן חלילה את חייהם.

היועץ המשפטי לממשלה נענה לבקשתו של 
לרבנות  ואפשר  יוסף  הגר"י  הראש"ל  הרה"ר 
בתקווה  נוסף,  לדיון  בקשה  להגיש  הראשית 
נתנה  שלא  המצערת  בהחלטה  לשינוי  שיביא 
משקל מספק לצרכיהם של מרבית אזרחי מדינת 
ישראל - אשר נמנעים מצריכת חמץ ומכל מגע 
נזקקים להתאשפז בבתי  עמו בפסח וכאשר הם 
החולים בחג הפסח ואשר עשויים להיפגע מכך 

אנושות.
כזכור, בית המשפט העליון קיבל את העתירה 
שדרשה לאפשר הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח 
- בהכרעתם של השופטים מזוז וגרוסקופף, נגד 
יש  כי  הנדל, שסבר  השופט  החולקת של  דעתו 
מציאת  ולאפשר  העתירה  מחיקת  על  להורות 

פתרון מוסכם עד לחג הפסח הבא.

מאת: חיים רייך

בעתירת  השבוע  דן  העליון  המשפט  בית 
דאר  אבראהים  טארק  מחמד  המחבל  משפחת 
יוסף מהכפר כובר שביקשה להחזיר לחיקה את 
ט"ו  בליל  כשנתיים  לפני  שרצח  לאחר  גופתו, 
באב את יותם עובדיה ז"ל בפיגוע רצחני בישוב 

אדם.
ז"ל  יותם  של  אלמנתו  עובדיה,  תהל  טל 
החברה בפורום "בוחרים בחיים" של המשפחות 
השכולות המלווה ע"י תנועת "אם תרצו" הגיעה 
לדיון יחד עם בני משפחה, חברי פורום "בוחרים 
ופעילים  השכולות  המשפחות  של  בחיים" 
נגד  זעקה  קול  להשמיע  שבאו  רבים  ציוניים 

שחרור של גופת המחבל.
עם הכניסה לדיון אמרה עובדיה כי "מאז אותו 

אותם  לא  ילדיי  ושל  שלי  החיים  ארור,  לילה 
והבן  וחצי  שנתיים  בן  היה  הגדול  הבן  חיים. 
יגדלו להכיר את  הקטן היה בן חצי שנה. ילדיי 
אבא שלהם, שאהב אותם כל כך ועשה בשבילם 

הכל, רק דרך סיפורים של אנשים אחרים ושלי.
הזאת  הזוועתית  הצלקת  את  נושאים  "אנחנו 
והלילות  ימים  איתנו לכל מקום. הימים הם לא 
הם לא לילות. מוחמד טארק יוסף רצח באכזריות 
את בעלי ואב ילדיי, יותם, ככה סתם רק על שום 

היותו יהודי".
את  להביע  ורוצה  לפניכם  כאן  ניצבת  "אני 
לשחרור  המוחלטת  והתנגדותי  כעסי  כאבי, 
עצם  על  גם  וכן  למשפחתו,  והחזרתה  הגופה 
האפשרות שנותנים למשפחה של מחבל לבקש 

את הגופה של רוצח בעלי. 
מעצם  גם  נובעת  המוחלטת  "התנגדותי 
כאבי האישי וגם מהיבטים נוספים חשובים אף 

האינטרסים  של  היבטים   - הקטנה  ממני  יותר 
החשובים למדינה שתפקידה להגן על אזרחיה. 
עידוד  מהווה  המחבלים,  מול  ההרתעה  איבוד 

למעשה טרור נוספים.
"אני לא יכולה לדמיין כי לאותו שפל תתקיים 
להסתה.  פוריה  קרקע  שתייצר  המונית  הלוויה 
ובלוויה  "שהיד"  תואר  יקבל  כמובן  המחבל 
הוא  "החתן"  כאשר  וממתקים  סוכריות  יחולקו 
"חתן"  המילה  יוסף.  טארק  מוחמד  השהיד 
של  משפחה  ובני  הורים  ע"י  אחת  לא  הוזכרה 
ששר  כדי  פה  אני  השנים.  במהלך  "שהידים" 
הביטחון גנץ והרכב השופטים יקום מתרדמתו. 
אי אפשר שימשיכו לרצוח את אזרחינו ואתם לא 

תוציאו הגה".
מתנועת "אם תרצו" אשר מלווה את טל תהל 
של  בחיים"  "בוחרים  בפורום  החברה  עובדיה 
הדיון  "קיום  כי:  נמסר  השכולות  המשפחות 

בבג"ץ בנושא החזרת גופת מחבל היא התערבות 
חמורה במדיניות המלחמה בטרור של ממשלת 
ישראל. אין לשופטי בג"ץ שום סמכות להתערב 

בנושא הזה. 
לדבריהם, "כשם שהשופטים לא התערבו עד 
היום בשום נושא שהם כן תמכו בו כמו עסקאות 
יהודים  גירוש  חיים,  מחבלים  להחזרת  בנוגע 
עליהם  כך  לרש"פ  כספים  העברת  או  מביתם 
בג"צ  שופטי  לצערנו,  זו.  בעתירה  גם  לנהוג 
מתנהלים כפוליטיקאים בעלי מדיניות של איפה 
ואיפה ואין לסמוך עליהם בכל הקשור למדיניות 
הציבור  שנבחרי  הזמן  הגיע  בטרור.  המלחמה 
את  להעמיד  יתחילו  הביטחון  מערכת  וראשי 
שופטי בג"ץ על טעותם ובפה מלא יאמרו להם 

כי אין להם סמכות לדון בעניינים אלה".

מאת: חיים רייך
צילום: אלי איטקין

השחרור  'יום 
של  וההצלה' 
מידי  אירופה  יהודי 
שנקבע  הנאצים 
לציון  באייר  בכ"ו 
הנאצים  כניעת 
שארית  והצלת 
הפליטה ולזכרם של 

הקדושים הי"ד שחירפו את נפשם במלחמה בנאצים, צוין השבע 
וברחבי  בישראל  השביעית  בפעם  אירופה'  רבני  'ועידת  בחסות 

העולם. 
אירועי  ופתיחת  וההצלה'  'יום השחרור  אירועי  נפתחו  כנהוג, 
תפילה  בעצרת  הפליטה  שארית  להצלת  שנים  וחמש  שבעים 
והודיה ברחבת הכותל המערבי בראשות הרב הראשי לתל אביב 
יפו הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א שנשא דברים מרגשים. 

כמאה וחמישים רבנים ראשיים אבות בתי דין ודיינים מעשרים 
שחרור  לציון  והודיה  תפילה  יחד  נשאו  העולם  ברחבי  מדינות 
והצלת שארית הפליטה ובתחינה לבורא עולם; 'אבינו מלכנו מנע 

מגיפה מנחלתך'. 
מפינסק  סטולין  קרלין  מוסדות  תלמידי  עוררו  רבה  התרגשות 
שבבלארוס ובני משפחותיהם שהשתתפו בתפילה ממקום בידודם 

במחנה הנופש צ'ייקא שם הם שוהים מאז חג פורים. 
את העצרת בכותל פתח הגרי"מ לאו בדברי שבח והודיה לבורא 
עולם. "אני זוכר היטב גם לאחר 75 שנים כילד ששוחרר ממחנה 
ויבין. העולם נחלק לארבע  יזכור  ואני רוצה שהעולם  בוכנוולד. 
הנאצית.  החיה  עם  הפעולה  ומשפי  השפלים  הרוצחים  קבוצות. 
הקורבנות הי"ד. העולם שקרא את ה'פתרון הסופי' שהגה השטן 
מנגד  עמדה  שלא  הרביעית  והקבוצה  מנגד  ועמד  וונזה  בועידת 
ובניה חירפו את נפשם למות כדי להילחם בנאצים ימ"ש. בעלות 
הברית והצבא האדום שלא נשכח אותם כשהם אלה ששחררו את 
אושוויץ ובהם כרבע מיליון חיילים אחינו בני העם היהודי שיצאו 

למערכה ולא שבו'. 
לבורא  קודם  קדוש  חוב  חב  לאו  הגרי"מ  אמר   – ישראל  'עם 
לפני  אז  שהחייתנו',  'על  ויום  יום  בכל  לך'  אנחנו  'מודים  עולם 
75 שנים. 'ועל שקיימתנו' מאז ועד היום כשאנחנו יכולים לעמוד 
כאן ליד שריד בית מקדשנו להלל ולשבח ולבקש רחמים על עם 

ישראל במיוחד בעת הזו'. 
בברכתו למשתתפי העצרת אמר הרה"ר ונשיא מועצת הרה"ר 
את  ומעודד  'מברך  הוא  כי  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  הראשל"צ 
היוזמה לארגן מידי שנה בשנה בכ"ו באייר עצרת תפילה לציון 
ניצחון הרוח על החומר. הנאצים רצו להשמיד להרוג ולאבד והנה 
ברוך השם קם עולם התורה על רגליו ובישראל קיבץ מכל הגלויות 
עולם התורה פורח ואלפי תלמידי חכמים יושבים והוגים בתורה. 

כל מה שזממו חיות האדם האלה לא עלה בידם".
הגר"פ גולדשמידט אמר כי "העם היהודי נקרא כך ע"ש יהודה 
מהותו  לאמור;  ה'.  את  אודה  'עתה  זה;  בשם  לו  קראה  שאמו 
והמילים  בבוקר  עיניים  פוקחים  אנו  ההודיה.  הוא  היהודי  של 

הראשונות הן; 'מודה אני לפניך'. זה מה שמייחד אותנו".
במשא בכורה, שעות לאחר שנכנס לתפקידו אמר השר לשירותי 
המקום  מקדשינו  בית  שריד  ליד  'כאן  כי  אביטן  יעקב  הרב  דת 
להודות להקב"ה על הישועה והפדות ולזכור את קדושי השואה 

שנעקדו על קידוש ה''.
נציג הבית הלבן, יו"ר הועדה לשימור מורשת ארה"ב פול פאקר 
אמר כי הנשיא טראמפ שולח דרישת שלום חמה לרבני אירופה 
גבריאל'.  'המלאך  כינה  אותו  וההצלה  השחרור  יום  ציון  וליוזם 

"אתם הפועלים לחזק את כל מה שאיבדו לנו הנאצים, להילחם 
בבניה באנטישמיות ולהזכיר לעולם את מה שעוללו לנו ואת אלו 
שקמו נגדם והכניעו אותם. ארה"ב היא הידידה הטובה ביותר לעם 
היהודי ואנו מוקירים ומעריכים מאוד את הרבנים שאינם שוכחים 

וזוכרים גם לאן אנו הולכים".
דוד  הר"ר  העולמי  החזן  מפי  יזכור  בתפילת  ננעלה  העצרת 
וינבך ובשירת 'קהילות הקודש' בתפילה ובערגה; 'ותחזינה עינינו 

בשובך לציון ברחמים'.
את היוזמה לציון 'יום השחרור וההצלה' מוביל הנגיד גבריאל 
גרמן זכרייב סגן נשיא הקונגרס היהודי הרוסי ונשיא קרן 'סטמאגי' 

העולמית.
לעם  שנתית  ברכה  אגרת  שיגר  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
אגף  מנהל  הקרמלין  נציג  ידי  על  למשתתפים  שהוקראה  היהודי 

בכיר בלשכת הנשיא מר סרגיי נוביקוב.
הגדול  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר  השתתפו  בתפילה 
פנחס  רבי  הגאון  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  בעדני,  רבי שמעון 
גולדשמידט. רבה של צרפת הרב חיים קורסיה. אב"ד לונדון ויו"ר 
הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי מנחם געללי. 
במוסקבה  חיים  'תורת  ישיבת  וראש  הועידה  של  הרבני  המנהל 
רב  אביטן.  יעקב  הרב  דת  לשירותי  השר  לבל.  משה  רבי  הגאון 
מרכז נתניה וחבר לשכת הרבנות הרה"ג רבי משה חיים לאו. נציגי 
וראשי  וברוסיה  באו"ם  ישראל  שגרירי  והקרמלין,  הלבן  הבית 
הארגונים היהודיים בעולם. משתתפי העצרת קיבלו עול מלכות 

שמים מתוך תפילה והודאה לקב"ה 'אשר גאלנו מיד צר'.

חמץ בבתי החולים בפסח: ייערך דיון נוסף בבג״ץ

דיון סוער בביהמ"ש: "שופטי בג"צ מתנהלים כפוליטיקאים"

"כל מה שזממו חיות האדם האלה לא עלה בידם"

לבקשת הראש״ל הגר״י יוסף יתכנסו שופטי בית המשפט העליון לדיון חוזר בהחלטה המקוממת להתיר הכנסת חמץ בחג הפסח לבתי החולים

בבית המשפט העליון נערך דיון בהחזרת גופת המחבל שרצח את יותם עובדיה ז"ל • אלמנת הנרצח סיפרה בדמעות: "אנחנו נושאים את הצלקת הזוועתית הזאת איתנו לכל מקום. הימים הם לא ימים 
והלילות הם לא לילות"

כמאה וחמישים רבנים בראשות הגאון רבי ישראל מאיר לאו נשאו תפילה והודיה בעצרת לציון שחרור והצלת שארית הפליטה • הנשיא פוטין שיגר אגרת מיוחדת לעם היהודי ולמשתתפים



הקורונה חשובה, 

לא פחות... 
חופש התנועה

 במועד התור יתקשר 
 אליכם הרופא

חייגו 507* 
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קבעו תור 
לייעוץ

חדש ללקוחות לאומית!
שומרים על הבריאות ועל מעקב רפואי שוטף 

גם מהבית!
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ד' סיוון תש"פ 161627/5/20 בירושלים

מקומם: בג"ץ ביטל את הרס בית המחבל שרצח תלמיד ישיבה

נתניהו הזהיר: "חייבים להיערך לגל שני של קורונה"

מאת: חיים רייך

אביטן,  יעקב  הרב  הנכנס  דת  לשירותי  השר 
הראשי  הרב  לציון  הראשון  עם  השבוע  נפגש 
הראשית  הרבנות  מועצת  ונשיא  לישראל 
את  לקבל  כדי  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  לישראל 

ברכתו עם כניסתו לתפקיד. 
לציון  הראשון  בפני  הציג  דת  לשירותי  השר 
המשרד  מתמודד  איתם  הרבים  האתגרים  את 
במהלך  לקדם  מתכוון  הוא  שאותם  והנושאים 
הקדנציה הקרובה. השר אמר: "אני מודע לגודל 
האחריות ולשעה המיוחדת שבה נמצאים שירותי 
הדת אני הגעתי מתוך מטרה לקדם ולהמשיך את 
הפעילות המבורכת של השרים רבי דוד אזולאי 

ז"ל ויבחלט"א רבי יצחק וקנין".
עצמאות  על  לשמור  חשוב  כי  אמר  השר 
לפעול  לה  ולאפשר  לישראל  הראשית  הרבנות 

ויהודי  ישראל  "עיני  ביותר.  הטובה  בצורה 
לישראל  הראשית  לרבנות  נשואות  העולם 
ורואים בה את מוסד הפסיקה העליון של העם 
ואחיסמך  לאחיעזר  להיות  מתחייב  אני  היהודי 
אמר  לישראל",  הראשית  הרבנות  נושאי  לכל 

השר.
הראשון לציון חיזק את ידיו שיזכה לסייעתא 
דשמיא ושיצליח לפעול לשמירת כבוד הרבנות 
בתום  ישראל.  כלל  על  היהדות  את  ולהאהיב 
הביקור העניק הראש״ל לשר את ספריו ״ילקוט 

יוסף״ וחתם בהקדשה לבבית.
יעקב  הרב  הנכנס  דת  לשירותי  השר  כמו"כ 
הדרך  ברכת  את  ולקבל  להתברך  הגיע  אביטן 

מהרב הראשי לישראל הגר"ד לאו.
שיצליח  הנכנס  השר  את  בירך  הראשי  הרב 
הדת  שירותי  הנגשת  תוך  שמים  כבוד  להרבות 

לכלל הציבור בישראל.

מאת: מנחם הירשמן

צה"ל  שהוציא  ההריסה  צו  את  ביטל  בג"ץ 
על  שפיקד  מחבל,  של  בביתו  שנייה  לקומה 

חוליית טרור רצחנית.
מדובר במחבל מחמוד עטאונה, מהמחבלים 
שנטלו חלק ברצח האכזרי של תלמיד הישיבה 
דביר שורק הי"ד לפני פחות משנה, בעת שהיה 

בדרכו לישיבתו שבגוש עציון. 
ועוזי פוגלמן, שהכריעו  השופטים ענת ברון 
רעייתו  כי  נימקו  מהבית,  חלק  הריסת  נגד 
במקום,  מתגוררים  עטאונה  של  ילדיו  ושלושת 
וכי קיים חשש שהדבר לא ישמש להרתעה אלא 

לעונש.
מעורבים  ולא  מפשע  חפים  המשפחה  "בני 
לבין  הפיגוע  בין  שחלף  הזמן  וגם  בפיגוע, 
הקשר  לניתוק  מביא   - ההריסה  צו  הוצאת 
צו  ההרתעתי,  האפקט  ובהיעדר  התודעתי. 
ההריסה עוטה כסות עונשית בלבד", כהגדרתם 

של שני השופטים העליונים.
כשופטים  המוכרים  וברון,  מזוז  לעומת 
דוד  הדתי  השופט  ואקטיביסטים',  'ליברלים 
מינץ כתב בדעת מיעוט כי לא צריך לבטל את צו 

ההריסה שהוציא צה"ל.

של  אביו  שורק,  יואב  אמר  הפסיקה  לאחר 
שבית  "כיוון  'סרוגים':  לאתר  הי"ד,  דביר 
ולא  הרתעה,  אמצעי  בהריסה  רואה  המשפט 
ענישה, הסיכוי לקבל הריסה לאחר עיכוב גדול 
- קטן. בכל מקרה, המנוולים לא מעניינים אותי, 
אחר  אזרח  מכל  יותר  לא   - בעניין  צד  לא  ואני 

שמעוניין בהרתעה".
שורק,  משפחת  את  המייצג  בצלמו,  בארגון 
ענק  פרס  היא  בג"ץ  "החלטת  הגיבו להחלטה  
אומללה  בהחלטה  מדובר  ולמחבלים.  לטרור 
שנותרה,  ההרתעה  שארית  את  שמרסקת 
חוזר  דיון  נדרוש  נוסף.  פיגועים  לגל  ותגרום 
בנושאים  להתערב  בג"ץ  על  שיאסור  וחוק 

ביטחוניים".

מאת: מנחם הירשמן

דברים  נשא  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בישיבת סיעת הליכוד, והתייחס לאפשרות של 

גל שני של קורונה ולפתיחת משפטו.
נתניהו אמר כי "יש להיערך לאפשרות של גל 
עולמי שני של הקורונה". בישיבת הסיעה הוסיף 
ראש הממשלה: "אנחנו במצב טוב אבל זה יכול 

להיות זמני".
מונע  לא  הנראה  ככל  החם  האוויר  "מזג 
שיקרה  לאפשרות  להיערך  חייבים  התפשטות. 
שנה  כעבור  שני  גל  שבא  ב-1918,  שקרה  מה 
שהיה קטלני בהרבה וגבה חיי מיליונים רבים".

להיות  שיכול  טוב  מצב  "זה  נתניהו:  לדברי 

כעת  יורד  הגל  פה.  עדיין  הווירוס  כי  זמני 
במדינות  בהודו,  בברזיל,  חזק  מכה  הוא  אבל 
אפריקה וגם באזורנו - איראן, תורכיה, מצרים. 
את  מונע  לא  הנראה  ככל  החם  האוויר  מזג 
לאפשרות  להיערך  חייבים  אנחנו  ההתפשטות. 

של גל שני".
אישית  בנימה  הממשלה  ראש  פנה  לסיום, 
הכנסת  לחברי  והודה  מפלגתו  לחברי  יותר 
והשרים שהגיעו להביע בו תמיכה, לפני פתיחת 

משפטו.
"אני רוצה להביע תודה לחברים הרבים שבאו 
אתמול ושלחו לי מסרים. התרגשתי מאד. ראיתי 
הארץ,  רחבי  מכל  ומתנדבים  פעילים  שבאו 

חיזקתם אותי רוצה להודות לכולכם".

בפתח ישיבת סיעת הליכוד, הזהיר ראש הממשלה מהתפרצות גל שני של נגיף הקורונה 
בישראל, "שיהיה קטלני בהרבה ויגבה חיי רבים"

השופטים טענו כי "קיים חשש שהדבר לא ישמש להרתעה אלא לעונש” ועצרו את הריסת 
בית המחבל הנתעב

"חשוב לשמור על עצמאות הרבנות הראשית"
לאחר כניסתו לתפקיד השר לשירותי דת, קיבל הרב יעקב אביטן את ברכת הדרך מהרבנים 

הראשיים לישראל

השר לשירותי דת עם הגר"ד לאוהשר לשירותי דת עם הגר"י יוסף

דביר שורק הי''ד

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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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 

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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בזבוז  עדים,  סחיטת  בדיקות,  חפירות,  חקירות,  של  שנים  ארבע 
אישית  ורדיפה  הישראלית  דעת הקהל  את  להטות  ניסיונות  מיליונים, 
האכיפה  גורמי  מבחינת  הגמר  לקו  הגיעו   - מטרה  ומכוונת  ממוקדת 
בישראל. אחרי 24 שנים שהם מחפשים בנרות את ראש הממשלה בנימין 
המשטרה  'הצליחו'  ב96'(,  הראשונה  הקדנציה  מתחילת  )עוד  נתניהו 
והפרקליטות להגיע עד לשערי בית המשפט, בתקווה )שלא התגשמה 

לבסוף( לדוג איזו תמונה סמלית של רוה"מ על ספסל הנאשמים.
צריך לומר את האמת בקול צלול וברור: כמות אי הסדרים, ההדלפות, 
השקרים והעיוותים, התגובות המגמתיות וההתנהלות המוזרה של שני 
הגופים הללו לכל אורך הדרך בפרשיות נתניהו, מציבה סימני שאלה 
כבדים מנשוא על אמינותם של אלו שבכוחם להוביל כל אזרח ישראלי 
לסיוט מתמשך. מדינה מתוקנת לא יכולה לאפשר למערכות מקולקלות 

כל כך לשמור בידיהן על עוצמה רבה כל כך, זה בלתי נסבל.
מכבר  זה  שהפכה  המשפט,  במערכת  רבה  תקווה  לתלות  רצוי  לא 
לסניף מפלגתי של מר"צ בואכה הרשימה המשותפת. גם שופט הגון 
משפטים  של  שכדרכם  נתניהו,  את  יציל  לא   - ושם  פה  יימצא  אם   -
שם  לבג"ץ,  מסוים  בשלב  בוודאי  להגיע  דינו  גזר  צפוי  מתוקשרים 
גלימות שחורות שיחרצו את משפטו עוד לפני  יש כמה וכמה עטופי 

שיתחיל. תשאלו את יולי אדלשטיין.
אבל לא הכל שחור, משהו חיובי אחד כן צפוי לצאת מהמשפט הזה. 
לראשונה בישראל, מערכת המשפט הפכה לנושא ומושא פוליטי בכל 
רמ"ח ושס"ה. הימין כולו, על קרבו וכרעיו )כולל מפלגת ימינה ממקום 
דורש לתקן את המערכת, לפתור את בעיותיה,  מושבה באופוזיציה(, 
אמון,  חוסר  של  ניצנים  ניכרים  בשמאל  אפילו  מתחלואיה.  להיגמל 
ונראה שלמעט תיק נתניהו – מבינים גם שם שחגיגת החוק הדיקטטורי 

לא תוכל להימשך זמן רב.
בכלל.  אם  להכרעה,  עד  ארוכות  שנים  יימשך  עוד  נתניהו  משפט 
עם  כשנה,  עוד  הנראה  ככל  תהיה  הבאה  המשמעותית  הזמן  נקודת 
פתיחת שלבי העדויות וההוכחות. בינתיים, קיבלנו ממנו את התמונה 
הראשונה שתיזכר בהיסטוריה – נאומו של רוה"מ בפתח בית המשפט, 
עם התקפה יוצאת דופן בחריפותה על היועמ"ש מנדלבליט, המפכ"ל 
מסר,  העביר  נתניהו  הפרקליטות.  מבכירי  וכמה  אלשיך  רוני  לשעבר 
בניגוד לקודמיו שהורידו את ראשם בהכנעה מול הטורף - ולרוב גם 
איבדו אותו, הוא לא מתכוון להתכופף לרגע, הוא לא יפרוש, לא ילך 
והסקנדלים  יפסיק לדרוש את חשיפת כל הפרטים  לעסקת טיעון, לא 

לעיני האומה – כולל החלקים הפחות נעימים עבור הפרקליטות.
מתקשורת  מושפעים  הם  ודם,  בשר  הם  שופטים  דבר,  של  בסופו 
אם  נקי.  היסטורי  ובחותם  חיובית  בתדמית  ומעוניינים  רוח,  ומהלך 
את  לערער  כה,  עד  שיצר  המומנטום  את  להמשיך  יצליח  נתניהו 
מהימנותה וסמכותה של מערכת החוק והמשפט המפוקפקת שלנו - הרי 

שעד שיגיע לגזר הדין, הוא גם עשוי להרוויח משהו ברמה האישית.

בסוף הימין מנצח

מלבד השחרת מערכת המשפט כתופרת 'קולקציית נתניהו' וחשיפת 
נוסף.  בנושא  מתמקד  הממשלה  ראש  של  הנרטיב  ברבים,  קלונה 
כפרפרזה בלבד לציטוט המפורסם של התובע במשפט אייכמן, גדעון 
האוזנר, אומר ביבי לאוזני המאזינים בין השורות: "עמדי ניצבים כאן, 
שופטת  המערכת  מבחינתם  מצביעים,  מיליון  וחצי  שניים  זו,  בשעה 
לא  והם  ישראל,  במדינת  מהשליטה  אותם  להדיח  מנסה  אותם,  גם 

מתכוונים ללכת לשום מקום".
זה היה המסר שהעביר לכל אורך הבחירות האחרונות, מסר שהביא 
לליכוד בסיבוב השלישי תוצאת שיא מצביעים של כל הזמנים במדינת 
ישראל למפלגה אחת, זה היה המסר בהפגנת הימין כשמאות בני אדם 
התגודדו על המחסומים בכניסה לבית המשפט המחוזי ברחוב צלאח 
רוה"מ  שהעניקו  הראיונות  בכל  המסר  היה  גם  זה  בירושלים,  א-דין 

ונאמניו בתקופה האחרונה.
אחר  הכלכלית,  בסוגיה  נחלקו  בישראל  ושמאל  ימין  פעם, 
כך זה הפך לימין תומך התיישבות ולאומיות נגד שמאל ליברלי 
מסורתי  ימין  קיבלנו  עדכנית  היחסית  במהדורה  אוסלו.  ותומך 
ותומך דת מול שמאל אנטי דתי. הגרסה החדשה שהציב נתניהו 
במערכת  הרפורמה  תומכי  בין  מחלקת  האחרונות,  בבחירות 
והאקטיביזם  הישן  ההסדר  מצדדי  ובין   - מימין  המשפטית 
ישראל  של  סיפורה  זהו  משמאל.  ברק  אהרן  מבית  השיפוטי 

.2020
אם יש משהו שניתן ללמוד מההיסטוריה המקומית )הקצרה 
באופן יחסי(, היא שהשמאל על עמדותיו מתחיל בנקודת השיא 
ומשם הוא מאבד גובה, ואילו הימין עם השנים מצליח לכבוש 

את רוב הציבור בישראל – נושא אחרי נושא.
השוק  וכלכלת  כשהקפיטליזם  הכלכלי,  בהיבט  היה  כך 
המודרנית החליפו את המודל הסוציאליסטי המיושן של פנקסי 
עבודה והסתדרות. כך היה בהיבט המדיני, כשחלומות השלום 
ולמעט  המתפוצצים,  האוטובוסים  בעשן  התפוגגו  והאחווה 
בישראל  אחת  חיים  חפצת  מפלגה  אפילו  אין   - הזויים  קומץ 
שתתמוך בגלוי בהחזרת שטחים. כך קורה בנושאי דת ומסורת, 
לנושא שנתמך  מעניינן הפרטי של המפלגות החרדיות  שהפכו 
בגלוי על ידי מחצית העם לפחות, ואם צריך להמר - כך יקרה גם 

בהיבט המשפטי.
מקיפה  ברפורמה  העם  רוב  יתמוך  במאוחר  או  במוקדם 
הבלעדיות  סמכויותיו  את  יאבד  היועמ"ש  האכיפה,  במערכת 
ליעוץ המשפטי,  הכללית  )בין התביעה  יפוצל  כנראה  ותפקידו 
ביקורת  מערכת  תוקם  כשמו(,   - בלבד  יעוץ  להיות  שיחזור 
יצומצם  השופטים  של  כוחם  המשפט,  ובתי  הפרקליטות  על 
וחוקרי משטרה  ולא לחקיקה אקטיבית  גרידא  לפרשנות החוק 

שפוט השופטים

אבי גרינצייג / על סדר היום

חזקת הטעות. שר המשפטים אבי ניסנקורן במעידה פרוידיאנית | צילום: דוברות הכנסת

צריך לומר את האמת בקול 
צלול וברור: כמות אי הסדרים, 

ההדלפות, השקרים והעיוותים, 
התגובות המגמתיות וההתנהלות 

המוזרה של המשטרה 
והפרקליטות לכל אורך הדרך 

בפרשיות נתניהו, מציבה 
סימני שאלה כבדים מנשוא 

על אמינותם של אלו שבכוחם 
להוביל כל אזרח ישראלי לסיוט 

מתמשך. מדינה מתוקנת 
לא יכולה לאפשר למערכות 

מקולקלות כל כך לשמור בידיהן 
על עוצמה רבה כל כך, זה בלתי 

נסבל
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שישתמשו בטריקים פסולים ימצאו את עצמם בצד הלא נכון של 
חדר החקירות.

אפור לבן

חיזוי עתידות הוא תחום מלבלב ומפתה, אבל כדאי גם לשים 
המשפט,  הליכי  של  ישירות  היותר  להשלכות  עתה,  לעת  לב, 
הבחירות  שקמפיין  המפלגה  לבן.  כחול  של  הדילמה  ובראשן 
שלה עסק בשימור מערכת המשפט ובהדחת נתניהו - מתנגשת 
נכון, לפי הסקרים  כעת חזיתית עם כל מה שמכרה למצביעיה. 
לפחות חצי מהם היו בעד ממשלת אחדות, בפרט בקונסטלציה 
מובטלים, אבל המגיפה  ומיליון  מגיפה משתוללת  עם  שנוצרה 
נעלמה בינתיים, גם מספר המובטלים מצטמצם בהדרגה והמשק 
שנה  לפחות  תשרוד  מנגד,  הממשלה,  סדירה.  לפעילות  חוזר 

וחצי, בתסריט הכי פסימי.
זאת  יעשה  אם  בין  הבאה,  הבחירות  למערכת  יגיע  כשגנץ 
מבלפור, מראש העין או מהמעון החליפי שטרם אושר בישיבת 
מבחירה  הישגים.  להציג  יידרש  הוא  השבועית,  הממשלה 
חופשית ולא חכמה במיוחד, בחר גנץ לקחת על עצמו את תווית 
'מגן מערכת המשפט' ולדרוש בתוקף לידיו את משרד המשפטים 
נראה, מעמדה  שזה  כמו  בתחום.  מינוי  בכל  ומעורבות ממשית 
 – לבן  כחול  מכיוונה של  והתגובה  ונחלש,  הולך  של המערכת 
יותר מסיכוייו המתפוגגים של  אם להתבטא בעדינות – רופפת 
המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן לזכות בנשיאות ארה"ב, אחרי שתי 

שערוריות שהכתימו את שמו השבוע.
בימין  לשמו  ראוי  בכיר  כשכל  נתניהו,  משפט  פתיחת  ביום 
התייצב  או  נתניהו  עם  הקבוצתית  בתמונה  מיקומו  על  נאבק 
באחד האולפנים כדי להגן עליו ולהיכנס חזיתית בפרקליטות - 
הסתפקו בכירי כחול לבן בשיגור תגובות רפות והססניות, לצאת 
ידי חובה בקושי, עם אמירות חסרות תרגום לשפת המעשה על 

"הצורך לכבד ולהאמין במערכת המשפט ובתהליך".
היחיד שניסה להוביל קו מעט תקיף יותר, היה שר המשפטים 
הטרי אבי ניסנקורן, שנכשל בטעות של טירון כשציין בהודעתו 
כי "לראש הממשלה עומדת חזקת החפות ואני מאחל לו שיוכיח 
אין  מתוקנת  דמוקרטית  במדינה  כידוע,  המשפט".  בבית  אותה 
כתפי  על  נשען  ההוכחה  נטל  החפות.  חזקת  את  להוכיח  צורך 

הטבעית.  החפות  חזקת  את  להפריך  שצריכה  זו  והיא  התביעה 
לפיכך, לא יזיק לשר החדש להעסיק דובר מקצועי, שימנע ממנו 

להבא מעידות לשוניות מביכות.
כך או כך, כחול לבן לא מעוניינת לשבור את הכלים מול נתניהו 
על רקע אמירות כאלה ואחרות על מערכת המשפט, ולו מהטעם 
הפשוט שאין לה ממש לאן ללכת כרגע וגם אין סיבה של ממש. 
בבחירת  שופטים,  למינוי  בועדה  המעשי:  בשדה  יהיה  המבחן 
ובהקמת  המפכ"ל  במינוי  הבאים,  המדינה  ופרקליט  היועמ"ש 
ועדת בדיקה לפרקליטות. אם בכל אלה יצליח גוש הימין להכתיב 
את הטון – כדאי לאשכנזי וגנץ להתחיל כבר מעכשיו לבקר בבר 
מצוות ובניחומי אבלים אצל חברי מרכז ליכוד. זה הסיכוי היחיד 

שלהם להעביר כרטיס עובד גם בכנסת הבאה.

יש סגן ויש דיין

הוגש  כבר  כשורה,  מתנהל  הכל  אם  השורות,  קריאת  בשעת 
החוק הנורבגי במהדורתו הבלתי מדלגת לקריאה טרומית בכנסת 
ולהגיע  להמשיך  צפוי  הוא  משם  תורתנו.  מתן  חג  טרם  עוד   -
להשלים  עשוי  הוא  השבוע  ובתום  חוקה,  לועדת  הבא  בשבוע 
את מסלול החקיקה המייגע ולעבור בשלוש קריאות בשעה טובה 

ומוצלחת.
לפי התסריט האופטימי הזה, כבר בעוד עשרה ימים יוכלו חברי 
הכנסת המיועדים יצחק פינדרוס ואוריאל בוסו לשאוף באמצעות 
מסכות את אווירת המליאה, לבדוק את איכות הבורקסים במזנון 
דיור,  בענייני  שולחיהם,  ציבור  לטובת  דילים  לרקום  ולהתחיל 

תעסוקה ושאר ירקות.
הציבור  לפניות  שהועדה  אחרי  פתוחה:  נשארה  אחת  שאלה 
ידי ח"כ יעקב טסלר, יהיה זה תורו  נבחרה כתפקיד השישי על 
סגן   – אפשריים  תפקידים  שני  בין  תחילה  לבחור  פינדרוס  של 
יו"ר הכנסת או חבר בועדה למינוי דיינים. מחד, סגן היו"ר הוא 
ומאידך,  הדוכן,  על  קבועה  נוכחות  בעל  אבל  משמים  תפקיד 
חברות בועדה למינוי דיינים היא תפקיד של פעם בקדנציה, אבל 

רווי קשרים, מרפקים ולחצים.
הסגן,  לתפקיד  הנלווית  המכובדות  כל  שעם  לנחש  לי  תרשו 
השפעת  שם  דיינים,  למינוי  הועדה  את  יבכרו  התורה'  ב'דגל 
אצבעו של נציג הסיעה שווה את משקלה בזהב, לבטח כשמשקל 

הדיינים הדתיים לאומיים צפוי לרדת בשל היעדרותה של 'ימינה' 
כזה,  דברים  במצב  כמובן(.  להשתנות,  שעשוי  )מה  מהמשחק 
חלוקת השלל בין הסיעות החרדיות, כשאצבע ליטאית מייצגת 
יוותרו  טיפשים  שרק  משמים  מתנה  היא   - האשכנזי  האגף  את 
עליה. אפשר לומר הרבה דברים על גפני ושות', טיפשים הם לא.

ההפסדת וגם ירשת?

לסיום, הנה נושא שכמעט לא מתעסקים בו, הוא לא צבעוני 
נתון  ולא  רובנו  של  הרחוק  לעתיד  נוגע  הוא  כותרות,  ומנפק 
במעקב יומיומי – הפנסיות שלנו. מי אוהב לחשוב על הפנסיה? 
בשפע,  מתפרנסים  לנצח,  צעירים  להרגיש  מעדיפים  אנחנו 

מרוויחים בכבוד וחוסכים בנוחות.
אז כדאי שתעקבו, כי בזמן שאתם מפרישים בכל חודש מזיעת 
אפכם לטובת יום סגריר – יש מי שמשחק באופן חופשי בכסף 
שלכם וגם גורם לו נזקים. לקינוח, אתם גם משלמים על התענוג 

ביוקר.
ברבעון הראשון של השנה, קצת בהשפעת הקורונה, הפסידו 
קרנות הפנסיה בממוצע כעשר אחוז מכספכם. זו לא טעות, אם 
הכסף היה נשאר פשוט לשכב בחשבון הבנק בבטחה – הייתם 
חוסכים עשרה אחוזי נזק. אבל ברוקרים לא מנוסים שאין להם 
מה להפסיד החליטו לשחק על חשבונכם ולהשקיע גם בתקופה 

מסוכנת כל כך, ואתם משלמים את המחיר.
הסוכנים  מרבית  ואצל  המסלולים  ברוב  משלמים,  סתם  ולא 
נהוג גם לגבות 'דמי ניהול' שאינם תלויי הצלחה. כלומר, יהיה 
לטובת  ניהול  דמי  ממנו  יופחתו   – החיסכון  גורל  יהיה  אשר 
הטייקון שמנהל את הקרן, על כך שברוב חסדו הסכים להפסיד 

מכספכם.
זה שילוב של רשעות וגסות הרוח, טוב יעשו נציגינו אם יעצרו 
מי  נראה  קודם.  אחת  שעה  ויפה  הזו  הכלכלית  הבריונות  את 
בכנסת יעז להתנגד לחקיקה שתאסור על חברות הביטוח לקחת 
באחוזים  להסתפק  אותם  ותאלץ  הפנסיה,  מכספי  ניהול  דמי 
לא  הם  להם,  תדאגו  אל  כאלה.  יהיו  וכאשר  אם   – מהרווחים 

יפשטו רגל... והרבה פחות יהודים מבוגרים ייאלצו לפשוט יד.

בראש מורם. רוה"מ עם שרי הליכוד

עם כל המכובדות הנלווית 
לתפקיד הסגן, ב'דגל 
התורה' יבכרו את הועדה 
למינוי דיינים, שם השפעת 
אצבעו של נציג הסיעה 
שווה את משקלה בזהב, 
לבטח כשמשקל הדיינים 
הדתיים לאומיים צפוי 
לרדת בשל היעדרותה של 
'ימינה' מהמשחק. במצב 
דברים כזה, חלוקת השלל 
בין הסיעות החרדיות, 
כשאצבע ליטאית מייצגת 
את האגף האשכנזי - היא 
מתנה משמים שרק 
טיפשים יוותרו עליה. 
אפשר לומר הרבה דברים 
על גפני ושות', טיפשים 
הם לא
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נאשמים אנחנו

היה זה עניין של זמן עד ששכרון הכח יתפרץ לעברו של נתניהו. לתומו סבר ראש הממשלה כי העובדה שנהג להיטיב עם "המערכת" לאורך השנים 
והעניק להם יד חופשית בכל דבר, תרחיק ממנו את האש ואלה יגמלו עמו על טוב ליבו. נתניהו נאלץ להתבדות והדרך לספסל הנאשמים היתה קצרה

בבית ע הנאשמים  ספסל  ל 
השוכן  המחוזי  המשפט 
שבמזרח  א-דין  בצלאח 
ירושלים, ישבו השבוע מיליוני 
הנאשמים  בישראל.  אזרחים 
והם  לידיהם  סיגרים  נטלו  לא 
המוציא  עם  מפוקפקות  בשיחות  חשודים  אינם 
מיליוני  אחרונות’.  ‘ידיעות  העיתון  של  לאור 
האזרחים הללו חשו שהאירוע אליו נקלעו, נועד 

לגנוב את קולם.
בבית  כולו  העולם  לעיני  שנגלה  המחזה 
הרבה  כך  כל  ייחלו  אליו  הרגע  היה  המשפט, 
את  לנצח   – משותף  אינטרס  שלהם  גורמים 
היחידה  בדרך  הימין-חרדים  מחנה  מנהיג 
את  לדחוק  פוסקים  הבלתי  הניסיונות  שנותרה. 
רגליו של בנימין נתניהו ממעון ראש הממשלה, 
הביאו לנקודת השפל שבה ראש ממשלה מכהן, 
כבדי  אתגרים  עם  מתמודד  אשר  זכויות,  עתיר 
על  לדין  עומד  במקביל,  שונות  בזירות  משקל 

"עבירות" שדוגמתן לא שמענו מעולם.
הימין  מצביעי  של  והתסכול  הכאב  תחושת 
לדיון  נתניהו  את  ללוות  עצמם  שהטריחו 
לספק.  מקום  השאירה  לא  בעניינו,  הראשון 
פרסונלי  באירוע  מדובר  לא  העם,  המון  בעיני 
של אדם שמעד למקומות בלתי רצויים. הגרונות 
לנתניהו,  שנעשה  העוול  על  שזעקו  הניחרים 
ביטאו את נהמת הלב של רבים, שלנגד עיניהם 
פוגעים בזכותם הדמוקרטית לבחור את מנהיגם.
"אכיפת  מערכת  אותה  האירוניה,  למרבה 
שבעיני  האישום  כתב  על  שחתומה  החוק" 
לא  אפילו  מופרך,  ומוערכים  רבים  משפטנים 
את  למלא  בדרכם  עקבות.  לטשטש  התאמצה 
שזכה  באדם  לבעוט  וברצונם  הנקם  תאוות 
בישראל,  ציבור  של  ביותר  הגדול  לאימון 
השתמשו בטקטיקות של עולם תחתון והתנהלו 

כאחרוני העבריינים בשם החוק והצדק.
נתניהו,  של  מידותיו  לפי  שנתפרו  התיקים 
מחוררים מכל כיוון. החל מהדחת עדים לכאורה 
דמויות  על  איומים  דרך  דאגה,  בצורה מעוררת 
בולטות בפרשות האלפים ועד למסרים סמויים 
מפי "גורמים" במטרה להלך אימים על מי שלא 
הדלפות  שורת  על  מדבר  ומי  עמם.  מתיישר 
את  לשבור  שנועדו  החקירות  מחדרי  מגמתיות 

רוחו של "הנאשם נתניהו".
הם  מעייניהם.  בראש  עמדה  צדק  עשיית  לא 
לא ביקשו לטהר את השלטון משחיתות. כולנו 
שנחשד  המנוח  הממשלה  ראש  את  זוכרים 
המפורסם  ל"אתרוג"  וזכה  שחיתות  בעבירות 
ברגע שבגד במצביעיו וביצע את אחת העוולות 
החמורות שקרו במדינה, על מנת להרגיע את מי 

שאיימו להושיבו מאחורי סורג ובריח.
עדות לטירוף שאחז בחוקרי פרשות האלפים, 

אודות  השבוע  רק  שפורסם  בדיווח  לקבל  ניתן 
אומרים  שצוטטו  במשטרה  בכירים  גורמים 
מעידות  נתניהו  של  המופרכות  "הטענות  כי 
והפרקליטים",  החוקרים  על  מאשר  עליו  יותר 
433 עשו עבודה  והוסיפו איום כי "חוקרי להב 
להפעיל  שניסו  הלחצים  מכל  והתעלמו  מעולה 
יחליט  היועמ"ש  אם  גם  ינהגו  הם  כך  עליהם. 
על חקירה נוספת נגד נתניהו בתיק המניות שלו. 
נקבל אותו בכבוד, רק כמו בחקירות הקודמות 

שלו - לא נעשה לו הנחות".
זהו חרך צר שמספק הצצה קלה להלך הרוח 
אומר  שגמרה  הזו,  הרקובה  המערכת  בכל 
החבורה  מחיר.  בכל  מדרכם  המוקש  את  לסלק 
ובמשרד  בפרקליטות   433 בלהב  שיושבת  הזו 
לקבל  ומעדיפה  לעורה  חוששת  היועמ"ש, 
אחר  אמן  שאומרים  כאלו  יס-מנים,  בממשלה 
כל פעולה שלהם בשם "חשיבות חיזוק האמון 
על  עולה  שהצחנה  בשעה  החוק",  בשלטון 

גדותיה.
כתפיו  על  שרובצת  אפוא  היחידה  האשמה 
שבמשך  העובדה  היא  נתניהו",  "הנאשם  של 
השלטון,  בהגה  אוחז  בעודו  ארוכות,  שנים 
שצומחת  מהמפלצת  הטוב  במקרה  עין  העלים 
ובמקרים  החוק  אכיפת  מערכת  בערוגות 
למימדים  כוחה  את  העצים  אף  מעטים,  לא 
מטורפים. תחת משמרתו התפתחה והשתכללה 
השיטה הבעייתית שמאפיינת את מערכות החוק 

בישראל.
כל זמן שלשונות האש לא ליחכו את סביבתו, 
לפעול  דרור  ולפרקליטים  לחוקרים  נתניהו  נתן 

כאוות נפשם. מעליהם של השופטים והחוקרים 
ובתמים שכל מי  מינה שרים שמאמינים באמת 
ובבתי  בפרקליטות  במשטרה,  בתפקיד  שנושא 
המשפט אינו אלא מלאך מן השמים. לא ייתכן 
בחקירות  יפתח  שחלילה  או  רבב  בו  שידבק 

כשהוא מונע משיקולים זרים.
נראה  האחרונה  ממשלתו  את  כשהרכיב  גם 
ברצונו  הלקח.  את  למד  לא  נתניהו  כי  היה 
המשמעותי  התיק  את  הפקיר  כורחו  בעל  או 
והרגיש ביותר, משרד המשפטים, בידיו של אבי 
כי  להבטיח  שמיהר  לבן,  כחול  איש  ניסנקורן, 

יהיה ה"חומה" שתגן על מערכת המשפט. 
היה זה עניין של זמן עד ששכרון הכח יתפרץ 
הממשלה  ראש  סבר  לתומו  נתניהו.  של  לעברו 
כי העובדה שנהג להיטיב עם "המערכת" לאורך 
השנים והעניק להם יד חופשית בכל דבר, תרחיק 
ליבו.  יגמלו עמו על טוב  ואלה  ממנו את האש 
נתניהו נאלץ להתבדות והדרך לספסל הנאשמים 

היתה קצרה.
שאותה  הדייסה  את  אוכל  נתניהו  הכל,  בסך 
להניח  הפריבליגיה  את  אין  לנו  אולם  בישל, 
רבים,  של  לתחושתם  אותו.  לטרוף  לכלבים 
רק  רעתו  מבקשי  של  לידיים  קרבן  נפל  נתניהו 
מפני שלא שירת את העמדות הנכונות. ההרגשה 
אותה  המדיניות  את  מיישם  היה  אילו  כי  היא 
החקירות  את  שהובילו  מי  להנחיל  מבקשים 

לגביו, או אז היה צח כשלג.
זו  חטא.  על  יכה  שנתניהו  הזמן  הגיע 
שאין  לכך  שהאחריות  להכיר  שלו  ההזדמנות 
מונעת  שאינה  חוק  אכיפת  מערכת  בישראל 

משיקולים זרים, היא עליו. בשעה זו שבה הוא 
זוכה לגיבוי עצום בעם, עליו להבטיח לתקן ככל 
ולהשתית  מהיסוד  הללו  המערכות  את  יכולתו 
שלוחות  בכל  כללית  לרפורמה  חזקים  יסודות 

אכיפת החוק.
שוב  נשמע  ישראל  אזרחי  של  הברור  קולם 
בשנה  שנערכו  הבחירות  במערכות  ושוב 
יותר מהקודמות. חרף  האחרונה ובזו האחרונה 
אינספור  חמור,  אישום  כתב  חדשות,  כתבי 
מהעם  גדול  חלק  העניק  וטענות,  חקירות 
כבדה  עננה  שכביכול  למי  קולו  את  בישראל 
ריחפה מעליו. האדם שלפי התוכניות היה אמור 
כלפיו,  החשדות  שמתפרסמים  ברגע  להתרסק 
זכה לאימון הגבוה ביותר, בעוד מערכת המשפט 
המידות,  טוהר  של  בעבירות  אותו  שמאשימה 

איבדה כל בדל של אימון. 
ריחה של אותה "מערכת" הובאש זה מכבר. 
במו ידיהם קברו אנשי מערכת אכיפת החוק את 
בעם  כך  כל  לרבים  וגרמו  בהם  שאריות האמון 
ישראל לראות בהם תופרי תיקים לאנשים מאוד 

מסוימים, כאלו שאינם מוחאים להם כפיים.
ויהירות,  זחיחות  התנשאות,  של  בשילוב 
בחרו מי שחתומים על כתבי האישום להתעלם 
יודעים  שהם  הוא  ששידרו  המסר  העם.  מדעת 
קבוצת  בזוי.  ומה  ראוי  מה  מכולם  יותר  טוב 
את  אחד  וממנה  נבחרה  לא  שמעולם  אנשים 
השני בשיטות מפוקפקות, רומסת ברגל גסה את 
הכרעתם של מיליוני אזרחים ומתיימרת לקבוע 
לאינטרסים  בהתאם  העם  את  ינהיג  מי  עבורם 

שלהם.
פרטי  ומאדם  עליו  שפר  נתניהו  של  מזלו 
שמתמודד עם רדיפה אישית התמונה השתנתה. 
דמותו ורדיפתו הפכה לסמל. לא לחינם ההזדהות 
עמו עמוקה כל כך והכעס על ההתנהלות מולו 
התמודדו  ההיסטוריה  לאורך  מגזרים.  חוצה 
אחד  אף  כלפיהם,  אישומים  עם  רבים  מנהיגים 
מהם לא זכה לתמיכה רחבה דוגמת זו שנתניהו 

מקבל.
השפויה.  ישראל  את  מסמל  נתניהו  הזו  בעת 
שלא  ישראל  למסורת.  להתחבר  שבוחרת  זו 
מזוזות  שמנשקת  ישראל  ביהדותה.  מתביישת 
ישראל  המערבי.  בכותל  להתפלל  ומתרגש 
ישראל  נקיה.  משפט  במערכת  שמעוניינת 
שולטים  פעם  אחר  ופעם  לשלטון  שנבחרת 
ישראל  תיקים.  מתפירת  שמודאגת  ישראל  בה. 
ביותר  הטוב  האמריקני  הנשיא  את  שמחבקת 
לחץ  כל  מול  איתן  שעומדת  ישראל  שידענו. 
עולמי. ישראל שמאמינה בארץ ישראל השלימה. 

זו ישראל שישבה על ספסל הנאשמים.

נתניהו בבית המשפט, השבוע
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בבית החולים דנו אודות ההליכים 
הרפואיים וההלכתיים לצד הקורונה

נבחרת הרופאים 
החדשה בבני ברק

"חשוב לתת לילד לדבר על מה 
שהוא מרגיש”

מאת: מנחם הירשמן

זו  הדברות?  עשרת  את  הילדים  ישמעו  היכן 
את  שואלים  בישראל  ההורים  שהמוני  שאלה 
המדמה  תפאורה  פתרון:  יצאו  בחב"ד  עצמם. 
בית כנסת שניתן לתלותה בפארקים, בחצר בית 
הכנסת, או על גבי שלד הסוכה שלכם. התפאורה 
שמשונית.  שלטי  סוגי  מכמה  מורכבת  הכוללת 
את ההפקה יבצעו מאות שלוחי חב"ד, המארגנים 

כמידי שנה מנייני קריאת עשרת הדברות.
בצעירי  הפיקו  זה,  מיזם  לצד  הכל.  לא  ואז 
ועשירה, הכוללת  ייחודית  ערכת שבועות  חב"ד 
שפע של תוכן לחג ותחולק למאות אלפי ילדים 

בכל רחבי הארץ. 

במרץ  עסוקים  השלוחים  מאות  אלו,  בימים 
רב גדולות לקראת "מבצע שבועות" ובאמצעות 
את  להביא  להורים  קוראים  מקומיים,  קמפיינים 
מתן  חג  השבועות,  בחג  הכנסת  לבית  ילדיהם 

תורה, כדי לשמוע את עשרת הדברות. 
לפני קרוב לארבעים שנה קרא כ"ק האדמו"ר 
והילדות  הילדים  "שכל  זצוק"ל  מליובאוויטש 
יתלוו  יותר,  רכים  ואפילו   – ומעלה  חודש  מבן 
ובפרט  בכלל,  קריאת התורה  להוריהם לשמיעת 
השבועות,  בחג  הדברות  עשרת  קריאת  בשעת 
עשיריות  כמה  ובמעמד  בציבור  קדוש,  במקום 
מישראל, בהקדמת ברכה לפני הקריאה ואחריה 
– הרי זה בדיוק כמעמד נתינת התורה בהר סיני".

קמפיין  את  השנה  גם  השיקו  חב"ד  בצעירי 
החשיפה  את  להגביר  שנועד   '10 'שבועות 

לקריאה הקדושה, באמצעות הגרלות על פרסים 
הארץ.  רחבי  בכל  המשתתפים  בין  ערך  יקרי 
ממגוון  ההורים  יוכלו  מיוחד,  ערוץ  באמצעות 

הרבים  במוקדים  לצפות  בישראל,  הקהלים 
הפזורים ברחבי הארץ, ולבחור את המקום אליו 

ירצו להביא את ילדיהם.
אהרונוב  יצחק  יוסף  הרב  חב"ד  צעירי  יו"ר 
ומקום  מקום  "שבכל  העובדה  כי  מדגיש 
התורה  קריאת  מעמד  את  מקיימים  השלוחים 
שיותר  לכמה  לאפשר  בכדי  הדברות,  ועשרת 
שלא  נועדה  הדברות',  ל'עשרת  להאזין  ילדים 
את  לשמוע  יזכה  שלא  אחד  יהודי  ילד  יישאר 

הציווי האלוקי ביום מרומם זה".
במקביל, 'אגף המבצעים' בצעירי חב"ד הפיק 
שיחולק  מהודר,  מארז  השבועות  חג  לקראת 
בבתי  בית,  ביקורי  במסגרת  ומועד  חג  כמידי 

ידידים ומכרים.

מאת: מנדי קליין

'בוני  מנהלי  את  הביאה  החדשה  לשגרה  החזרה 
עולם' לקיים דיון עם בכירי המרכז הרפואי שיבא בתל 
השומר, על מנת לתאם את דרכי הפעולה בצל השגרה 

החדשה. 
הרב אליקים לבנון מנהל בוני עולם בישראל נפגש 
ויולדות בשיבא,  נשים  סיון מנהל אגף  עם פרופ' איל 
פרופ' שלי מזעקי מ"מ מנהל אגף נשים ויולדות ומנהל 
ויועץ הלכתי  רב  פורת  צבי  והרב  המיילדותי,  המערך 
הזמניים  הנהלים  את  וגיבש  שיבא,  הרפואי  במרכז 

וההליכים הרפואיים והלכתיים לצד הקורונה.
בפגישה שוחחו הנוכחים על המשך שיתוף הפעולה 
בין 'בוני עולם' למרכז הרפואי שיבא בפעולות הפיקוח 
ובתמיכה  הבריאות  משרד  להגבלות  ובכפוף  למרות 

ופיקוח של פוסקי ההלכה. 
לפרויקט  בהיערכות  בארגון  ממשיכים  כך,  בתוך 
לציבור  כסיוע  אלו  בימים  שמתקיים  הקהל  קבלות 

הזוגות המשוועים להיפקד בזש"ק.
המפגשים  יתקיימו   30.5  -  19.5 התאריכים  בין 
אפליקציית  באמצעות  פרטיות  וידיאו  בשיחות 
הרפואה  מעולם  המומחים  מיטב  עם   ZOOM
בתחומים: פוריות, פריון, גנטיקה, גניקולוגיה, רפואת 

העובר, IVF ותהליכים מעבדתיים ועוד.
בישראל  המובילים  הרופאים  המומחים,  בין 

בתחומם. 
ציבור  מצד  רבה  היענות  נרשמה  הארגון  במשרדי 
הרפואה,  מומחי  עם  להיפגש  מבקשים  אשר  הזוגות 
ולאור מספר המקומות המוגבל תיסגר ההרשמה בימים 

הקרובים. להרשמה: 03-9491216.
הרב אליקים לבנון מנהל הארגון בישראל  אמר כי 
השתדלנו  הקורונה  נגיף  בעקבות  ההגבלות  "למרות 
שנוכל  בכדי  הזוגות  עבור  נאות  פתרון  והעמדנו 
להמשיך ולספק את השירות לציבור הרחב ולסייע בעד 

הגשמת חלום חיים בדמות ילד בריא".

מאת: מנדי קליין

דווקא בימים אלו, לצד שגרת הקורונה 
במאוחדת  מרכז  מחוז  הנהלת  החדשה, 
ועיבוי  בחיזוק  העוצמה  במלוא  עובדת 
רופאי  ובעיקר  בעיר  הרופאים  נבחרת 

הילדים. 
אל המרכזים הרפואיים הקיימים צורפו 
וותק  בעלי  שם,  בעלי  מומחים  רופאים 
וניסיון רב שנים ברפואת ילדים, יילודים 

ופגים.
התקבלה  הקורונה,  משבר  תחילת  עם 
במחוז מרכז במאוחדת החלטה על המשך 
בפרט  המרפאות,  בכל  השירותים   עיבוי 
חולי  רוב  "אמנם  הילדים.  רפואת  על 
שנדבקים  וילדים  מבוגרים  הם  הקורונה 
אין להם סימפטומים", אומרים בהנהלה, 
גם  יש  שלילדים  לנו  ברור  היה  "אבל 
לטפל  צריך  בהן  שגם  אחרות  מחלות 

ולהעניק את השירות הרפואי.
ומומחים  רופאים  של  ארוכה  שורה 
לשירותכם  עומדים  ילדים  ברפואת 
במרפאות מאוחדת. ובהם בין היתר  ד"ר 
אסף צביון, המנהל הרפואי של מאוחדת 
הרצליך  )ז'קי(  יעקב  ד"ר  ברק,  בבני 
ויילודים,  פגים  ילדים,  לרפואת  מומחה 
לרפואת  מומחה  טוביה,  אליאל  ד"ר 
ילדים במרכז רפואי מרום שיר בבני ברק 
לרפאות  מומחה  אובנטל,  עמית  וד"ר 
ילדים מביה"ח איכילוב העובד במרפאת 

מאוחדת בשיכון ויז'ניץ בבני ברק.
קיימת  ברק  בבני  מאוחדת  במרפאות 
לרפואת  ומומחים  רופאים  של  נבחרת 
ובמקצועיות.  במסירות  הפועלים  ילדים 
מומחה  גורגי,  צינין  ד"ר   - לדוגמא 
ללקוחות  שירות  המעניק  ילדים  לרפואת 
שרבים  הקשתות,  במרפאת  מאוחדת 
מקצועיותו  על  מספרים  העיר  מתושבי 

ועל הנגישות שלו למטופלים. 
בין הרופאים החדשים שהצטרפו ד"ר 
ילדים  לרפואת  מומחה  אובנטל,  עמית 
החולים  בבית  ויילודים  פגים  וברפואת 
במרפאת  קהל  מקבל  הוא  איכילוב. 
ברק:  בבני  ויז'ניץ  בשיכון  מאוחדת 
ולתת  למאוחדת  להצטרף  שמח  "אני 

כך  על  ובעיקר  ויז'ניץ  במרפאת  שירות 
את  הפנים  שהציבור  העובדה  שבעקבות 
הסכנה, התחלואה בבני ברק ירדה באופן 
משמעותי. אני שמח לראות שבבני ברק, 
הציבור  האחרונים,  בשבועות  בעיקר 
ופחות  פחות  רואים  הסכנה.  את  הפנים 
עם  מסתובבים  אנשים  ברחובות.  אנשים 
מסכות ושומרים על ההנחיות של משרד 

הבריאות".
סגן מנהל מחוז מרכז  כהן,  הרב משה 
מאוחדת  של  "הרופאים  במאוחדת: 
עולם הרפואה  נמצאים בחזית  ברק  בבני 
מרפאות  בכל  קודש  עבודת  עושים  והם 
שמאוחדת  מהעובדה  כחלק  מאוחדת. 
הצבנו  אישית,  מותאמת  רפואה  מעניקה 
ביותר,  הטובים  המומחים  את  במרפאות 
מבחינת  וגם  מקצועית  מבחינה  גם 
החודשים  החרדי.  לציבור  ההתאמה 
חסר  אתגר  בפנינו  הציבו  האחרונים 
שלא  עולמי  רפואי  משבר  עם  תקדים 
של  האנושי  ההון  בזכות  כדוגמתו.  היה 
גאים  להיות  יכולים  אנחנו  מאוחדת, 
החרדי  הציבור  רוב  בכדי  לא  בתוצאות. 

בחר להיות לקוח במאוחדת".

מאת: ישראל מנטליק

מהילדים  רבים  כי  ההבנה  ובשל  פניות  בעקבות 
מחרדות  סובלים  ללימודים  אלו  בימים  שחוזרים 
חם'  'בית  בעמותת  הוחלט  לשגרה  לשוב  ומקושי 

לאפשר טיפול ייעודי קצר מועד ללא עלות. 
במסגרת התוכנית שכותרתה "חוזרים לשגרה חזקים 
או  טלפוניות  פגישות  באמצעות  הטיפול  יינתן  יותר" 
לחילופין באמצעות שיחת וידאו ע"י טובי המטפלים. 

מונק,  אריה  הרב  העניק  החדשה  השגרה  לקראת 
כי  וציין  נכונה  להיערכות  טיפים  העמותה  מנכ"ל 
יש להכין  ולכן  "ילדים רבים חוששים מחזרה לשגרה 
יש  אודותיה.  איתם  ולדבר  החדשה  למציאות  אותם 
להם  ולתת  תראה  החדשה  השגרה  איך  להם  להסביר 
זמן הסתגלות של שבוע לפחות". עוד מוסיף הרב מונק 

ומסביר "הילדים חוזרים עם עם פער לימודי גדול מאד. 
להיות  צריך  התלמידים,  כל  בין  שווה  לא  ההתקדמות 
ער לזה שיש ילדים שצריכים השלמה, ע"י בית הספר 

או ההורים".  
על השאלה מה כדאי להסביר לילד על מנת שיכיל 
הילד.  עם  לדבר  "יש  כי  מונק  הרב  השיב  המצב?  את 
להקשיב לשיתוף הרגשות שלו ולתת לזה תוקף. חשוב 
לתת לילד לדבר על מה שהוא מרגיש, לשתף ברגשות, 
והמקום  הזמן  את  אחד  לכל  לתת  צריכים  ההורים 

ו"לנרמל" את המצב עד כמה שניתן". 
עם זאת מדגיש מנכ"ל בית חם כי "אם רואים שאותם 
ילדים חרדתיים מדי, יש לפנות לטיפול בבית חם ולקבל 

ייעוץ על מנת למנוע החמרה". 
כל  וללא  החולים  קופות  בשיתוף  מוענק  הטיפול 

עלות מצד המטופל. לקביעת תור: 0732800533.

הנהלת 'בוני עולם' נפגשה עם בכירי המערך המיילדותי ב"שיבא". על הפרק: הפעילות בצל 
השגרה החדשה רופאים מומחים בעלי שם, בעלי וותק וניסיון רב שנים ברפואת 

ילדים צורפו אל המרכזים הרפואיים של מאוחדת

'בית חם' מעניק טיפול מרחוק ללא עלות בכדי לאפשר חזרה מיטבית  לשגרה החדשה

לקראת חג השבועות: בנינו ערבים בעדינו 
בחסידות חב"ד נערכים במרץ לקראת 'מבצע שבועות' שיזם כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל ומבשרים על מיזם מרענן בצל הקורונה

בשורה של חסידות חב"ד לכלל הציבור: בית כנסת פתוח לילדים לחג השבועות לשמיעת עשרת הדברות
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ראובן שטיין

ונפתלי  אשר  מוישה-בצלאל,  אברהם-אבא, 
שונים זה מזה במראה, בהתנהגות, במוצא, בנוסח 
דברים  הרבה  כך  ובכל  במשקל  בגיל,  התפילה, 
שמאחד  משותף  דבר  ביניהם  יש  אבל   - נוספים 
ביניהם: ארבעתם עובדים במהלך היום וקובעים 
בישיבות  למדו  הם  הערב.  בשעות  לתורה  עתים 
בערים  גדלו  שונים,  מבתים  הגיעו  שונות, 
על  הבית שלהם  את  הקימו  אך  מזו  זו  מרוחקות 
אדני התורה והיראה ולמרות שבשנים האחרונות 
על  מקפידים  עדיין  הם  ביתם,  את  לכלכל  יצאו 
'קביעת עתים' ודואגים להישאר מחוברים לעולם 

התורה. 
השבועות  חג  לקראת  איתם  שקיימנו  בשיחה 
המתאר  ביניהם,  מתואם  כמו  אחיד,  קול  שמענו 
לגמרא,  התורה,  לעולם  העמוק  החיבור  את 
בלתי  בצורה  מהם,  לשמוע  רצינו  לשטייגען. 
אמצעית, מה מסמל עבורם חג השבועות, עד כמה 
התורה מנחה אותם בחיי היומיום ומה הם עושים 
ואברכי  הישיבות  שבחורי  בזמן  שבועות  בליל 
בדביקות  ושרים  בבית-המדרש  ספונים  הכוללים 
"חזו בני חביבי דמשכחין בצערא דילהון ועסקין 

בחדוותא דילי".
מסביר  תורה',  'אחוות  בכולל  לומד  אשר, 
שמעבר ללימוד עצמו, לימוד התורה, אדם שיוצא 
חילוני  במקום  לעבוד  והולך  ישיבתית  ממסגרת 
יכול להתנתק לגמרי. החיבור הזה לבית המדרש 
יוצר קשר אחר לגמרי, גם ביחס ללימוד התורה, 
לא  "אבא  שאומרים  ולילדים  לאשה  ביחס  גם 
רק עובד ומגיע הביתה לישון, הוא הולך ללמוד 
פעם,  לא  אבל  טריוויאלי,  נשמע  זה  בכולל". 
הלומדים אומרים כי הדבר שהכי מחייב אותם זו 
ההבנה כמה חשוב לילדים לראות את אבא הולך 

ללמוד בכולל. 
ללימוד בשעות הערב, אחרי  אותם  מה מחבר 
"אחרי  אברהם-אבא,  מספר  "פעם",  העבודה? 
שיצאנו מהכולל לאחר לימוד בריתחא דאורייתא 
עם ויכוחים קולניים ושטייגען עצום, כמו שאנחנו 
באוויר  מרוממת  תחושה  הייתה  לזה,  קוראים 

לא  בישיבה  'אפילו  לי:  אמר  הלומדים  ואחד 
צריכים להשקיע.  היינו  לא  בישיבה  ככה.  למדנו 
קמנו, התפללנו ולמדנו כמצוות אנשים מלומדה, 
אבל פה אנחנו באים מתוך הקרבה, אף אחד לא 
מתוך  עייפים  מגיעים  אנחנו  זה,  על  לנו  משלם 
מסירות נפש כדי להיות מחוברים לגמרא. עכשיו 
יותר  אנחנו  בישיבה.  שלמדנו  ממה  יותר  זה 
יותר  בסוגיה,  מונחים  יותר  ללימוד,  אכפתיים 
ונותנת  מאוד  מחזקת  הזאת  ההבנה  מחוברים. 
חיבור מיוחד לארגון אחוות תורה, שבזכותם זה 

קורה", הוא אומר.
שלנו  בקבוצה  הלומדים  "רוב  כי  מוסיף  אשר 
מגיעים בשמונה וחצי בערב, ישר אחרי העבודה. 
גם  הכנסת  בבית  מצוינת,  אווירה  אצלנו  יש 
ובקריאת  ערב  כולל  שיש  זה  על  לדבר  דואגים 
מיוחד  שברך  מי  אומר  הגבאי  בשבתות  התורה 

ללומדי הכולל".
של  "הכוללים  איתו.  מסכים  משה-בצלאל 
שחיפשו  לאנשים  פתרון  מהווים  תורה  אחוות 
אנשים  יש  יומם.  לסדר  מתאימה  תורנית  מסגרת 
שהקמת הכולל בשכונה שלהם היווה להם פתרון, 
מונחים  למסגרת,  קשורים  בפנים,  מרגישים  הם 

בסוגיה שכולנו לומדים.
משה-בצלאל,  מוסיף  זאת",  אף  זאת  "ולא 
הספר  בבית  או  בחיידר  שואלים  "כשהילדים 
הולך  הוא  אומרים שבלילה  עושה, הם  מה אבא 
לכולל. שמעתי פעם את הבן שלי שחזר מהמכינה 
ללמוד  צריך  שאבא  זה  על  שם  שדיברו  וסיפר 
תורה, והוא אמר להם שאבא לומד בכולל. חשוב 
שחוץ מהעבודה, יש לי קשר הדוק לבית המדרש. 

לילדים זה מאוד משמעותי".
'אחוות  של  הכוללים  באחד  לומד  גם  נפתלי, 
ערך  את  מקדשים  שלו  שבסניף  מספר  תורה', 
אחד.  כאיש  בצוותא  התורה  ולימוד  האחדות 
אומר  רבים",  יתרונות  יש  בקבוצה  "ללימוד 
את  לחזק  כוח  יש  לקבוצה  "ראשית,  נפתלי.  לנו 
וילמד  שישקיע  ככל  כן,  כמו  היומית.  הקביעות 
אליו  ולסגנון הלימוד  לצורה  הוא מוגבל  היחיד, 
מיחידים  המורכבת  בקבוצה,  הלימוד  התרגל. 
מאלה,  אלה  שונים  וסגנונות  מעלות  עם  שונים 

מאפשרת צמיחה של כל אחד ואחד".

"אבא חזר לכולל"

ראובן, לומד באחוות תורה, בעל משפחה ואב 
בכולל  בעבר  למד  הרע,  עין  בלי  ילדים  לשבעה 
במשך 13 שנים, כל עוד התאפשר לאשתו לעבוד 
להחליף  הזמן  שהגיע  "עד  הבית,  את  ולפרנס 
בתור  עובד  הוא  היום  כהגדרתו.  תפקידים", 
שאחרי  זוכר  "אני  גדולה.  בחברה  גביה  מנהל 
התדרדרות  לחוש  התחלתי  בעבודה  תקופה 
איטית ברוחניות מחד, וגעגוע חזק לחזור לספסל 
הלימודים מאידך, אך זה לא היה קל", הוא מספר 

לנו בערגה.
עד שקיבלו  רגיל  לכולל-ערב  להיכנס  "ניסיתי 
אותי )הרי אני כבר לא אברך!( אך הרגשתי שם 
שונה וגם היה קשה להתחבר לאווירה, כשאברכים 
בכולל ערב באים עייפים אחרי יום לימודים ואני 
עייף.  אני  שגם  למרות  ללמוד  מגיע  עכשיו  רק 
לדף  ללכת  ניסיתי  החזיק מעמד.  לא  זה  למעשה 
כמו  לומד  באמת  שאני  הרגשתי  לא  אבל  היומי, 
רגיל  הייתי  לא  כל,  קודם  ללמוד.  רגיל  שהייתי 
לשמוע שיעור, ומצד שני הציבור שהגיע לשיעור 
היה ברמה מאוד נמוכה. זה עשה רושם כאילו מיד 
הסגנון,   – לעבוד  יצאו  הם  גדולה  ישיבה  אחרי 

השפה, הכל היה זר לי.
הייתי  בה  בחברה  גם  כי  התייאשתי  "פשוט 
דאגו לכך שארגיש 'עובד'. שונה. אחר. עזבתי את 
לאשתו  בעבודה.  ושקעתי  לגמרי  הלימוד  נושא 
כאישה  היא  אך  לה,  כאב  זה  קשה,  מאוד  היה 
שאמצא  ללמוד,  שאחזור  התפללה  רק  חכמה 

מסגרת מתאימה.
לגולל את  "זה נשמע מצחיק", ממשיך ראובן 
במסגרת  היה  שלמדתי  היחיד  "הלימוד  סיפורו, 
אבות ובנים בשבת עם הילדים. הייתה לי תחושת 
שנה  עברה  כך  פתרון.  לי  היה  לא  אבל  ריקנות 
שלימה! עד שפתאום ראיתי מודעה בבית-כנסת 
כותרת  שם  הייתה  לבי:  תשומת  את  שמשכה 

"נפתח כולל לאברכי סדר ג', אוירה טובה וכו', נא 
לפנות ל…". התקשרתי והגעתי לבדוק, בלי יותר 

מדי ציפיות, לנסות, אולי הפעם זה יתאים.
"באותו יום חיי השתנו. חזרתי למסלול הטבעי. 
אכפתי,  חביב,  במינו,  מיוחד  כולל  ראש  מצאתי 
מעריך כל אחד ונותן הרגשה שמה שאתה עושה 
אווירה  יש  בכולל  ה'.  רצון  וזה  הלכתחילה  זה 
לפרנסתם  עמלים  רציניים  כולם  אברכים  טובה, 
ברצינות  ללמוד  באים  ובערב  היום  במשך 
עושים  ואנחנו  חברותא  לי  יש  היום  ובמסירות. 

שטייגען אדיר. לומדים טוב עם סיפוק עצום.
שנכנסתי  מאז  המדרש,  לבית  שחזרתי  "מאז 
להשתנות  התחיל  הבית  כל  תורה,  לאחוות 
ולקבל צורה של 'אבא חזר לכולל'. אשתי שמחה 
והסכימה להקריב שלפעמים אעדר והיא תישאר 
בבית ללא עזרה בהשכבת ילדים. שמתי לב כיצד 
אני מתחיל שוב להקפיד ולהדר על קלה כבחמורה 

גם במקום העבודה".

מלגה מכובדת כתמריץ רוחני

'עיתים',  רשת  מייסד  אלקיים,  יצחק  הרב 
מספר  לפרנסתם,  העמלים  תורה  לבני  כוללים 
ללומדים מלגה מכובדת בתחילת  הוא מעניק  כי 
הדרך, במהלך השנה הראשונה, כדי לעודד בוגרי 
ישיבות צעירים שיצאו לעבוד להצטרף לכוללים. 
בירושלים  רמות  סניפים, בשכונת  היום שני  "יש 
ובביתר עילית, בהם לומדים בוגרי ישיבות שלא 
מצאו עד כה את המסגרת שתחייב אותם ללמוד, 
עיתים  לקבוע  הנכון  המקום  את  מצאו  שלא 
המספקת  קהילה  של  סוג  בונים  אנחנו  לתורה. 
שבנאדם  הרוחנית  המעטפת  וכל  שיעורים  הווי, 

צריך". 
גם  תורה,  אחוות  שמספקת  לפתרון  בדומה 
לומדי כולל עיתים מעידים על השינוי המתחולל 
הולכים  "ילדים  אלקיים,  הרב  לדברי  בבית. 
לומד  שלהם  שאבא  ואומרים  תורה  לתלמוד 
דוגמה  נותן  זה  הבית,  כל  את  משנה  זה  בכולל, 

גדולה תורה 
שהיא נותנת חיים

לרגל חג השבועות, יצאנו לשוחח עם חרדים עובדים שמשאירים את הטלפון בצד ומתחברים מדי ערב להוויות אביי ורבא. "אבא 
לא רק עובד ומגיע הביתה לישון, הוא הולך ללמוד בכולל", מעידים עליהם ילדיהם המאושרים. אז מי אתם, הלומדים בלילות? 

אברכים באחד הכוללים של רשת "עיתים"
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כולל  מאחורי  שעומד  הרעיון  לילדים.  אישית 
במיינסטרים  יישאר  העובד  שהציבור  זה  עיתים 
יצא  שהוא  למרות  ב'  סוג  יהיה  שלא  החרדי, 

לעבוד".
וסגירת  כלכלית  ודאות  חוסר  של  בתקופה 
רבים  מוסדות  מחו"ל,  התורמים  מצד  הברזים 
עם  מתמודדים  כיצד  מהותיים.  לקשיים  נקלעו 
עם  נפגש  שהוא  מספר  אלקיים  הרב  הבעיה? 
והסביר  לשגרה  החזרה  לקראת  לומדים  קבוצת 
להם את המצב, יכול להיות שיהיו קשיים תזרימיים 
ולא יהיו מלגות מלאות בזמן כפי שהיה מקובל. 
"הם אומרים דוגרי, באנו בגלל הכסף אבל אחרי 
לא  שיצרנו,  לקהילה  לאווירה,  נשאבנו  תקופה 
נפסיק להגיע בגלל זה". לדבריו, "חבר'ה באים, 
שהפסקתי  בוגרים  קבוצת  עם  ניסיון  כבר  לי  יש 
להגיע,  ממשיכים  והם  שנה,  אחרי  להם  לשלם 

מחוברים לבית המדרש, מחוברים לקהילה".
המטרה של רשת עיתים היא להמשיך לצמוח 
ולבנות  הדרך  בתחילת  כספי  גירוי  באמצעות 
קהילות בכל שכונה ברחבי הארץ, בדומה למצב 
הזמן  כל  "אנחנו  תורה.  אחוות  ברשת  הנוכחי 
וחלקם  מלגות  מקבלים  חלקם  גדילה,  במגמת 
לא, זה הולך וגדל. הרעיון הוא שיהיה בית מדרש 
לציבור העובד בכל שכונה. בסופו של דבר, הם 
שמוכיח  גירוי  זה  אבל  הזה,  הכסף  על  חיים  לא 
את עצמו בשטח. ברגע שפתחנו הרשמה בביתר, 
וחמישה  ושלושים  הרישום  את  סגרנו  יום  בתוך 

לומדים הצטרפו לסניף החדש שפתחנו בעיר".

מייל בעבודה עם ראיות מהחזו"א

'אסקריא',  המחקר  מכון  מנהל  דרור,  דודי 
תורה  אחוות  של  הסניף  פתיחת  שבאירוע  מספר 
על  דיבר  תורה  אחוות  של  נציג  לומד,  הוא  בו 
"למידה פעילה" ולא בדיוק הבין מה זה. "חששנו 
שזה דומה מידי לשיעור דף היומי, אבל מיד אחר 
כך הבנו שמי שלא חווה – לא מבין. צריך פשוט 
זה  חברותא.  ולא  שיעור  לא  זה  זה.  את  להרגיש 
הפעילה  והלמידה  עיוניות  בסוגיות  מעמיק  דיון 
הזו משאירה אותנו על הכיסא אפילו קצת אחרי 

סיום הכוילל.
ראיות  עם  מייל  בעבודה  כשקיבלתי  "אז 
בלילה, התרגשתי,  לסוגיה של אתמול  מהחזו"א 
מתרכז  הלימוד  עיקר  אומנם  הופתעתי.  לא  אך 
הוא  אך  הלילה,  בשעות  תורה  אחוות  בכולל 

מלווה אותנו לכל מקום. כי הם חיינו!".

בשכונת  תורה  אחוות  בסניף  לומד  יעקב, 
מלא  הראשונה  בפעם  "הגעתי  מספר:  וגן,  בית 
שנים  זה  לא'.  אם  דרכי  ה'  'היצליח  בהיסוסים 
ובהווי  חברים  בדיבוק  למדתי  שלא  ארוכות 
אומנם  הישיבה.  ספסלי  את  עוזבי  מאז  ישיבתי 
סיימתי  ואף  והגיתי בתורה  ושם תפסתי ספר  פה 
ראי  לא  אך  מהירה,  בהבנה  מסכתות  מעט  לא 
ואחזו  שבת  במלאכות  אז  עסקו  זה.  כראי  זה 
במלאכת בונה, ההווי ודרך מסירת הדברים עוררו 
בי געגועים עזים לימים נשכחים, ומאז ועד עתה 
ערב  מידי  להגיע  אני  משתדל  כסדרם  תמידים 

ולהגות בתורת אלוקים חיים.
רק  זו  הייתה  כה  ועד  דברי  תמו  לא  בזה  "אך 
בי  חוללה  הזאת  ההתמדה  כי  לבאות  הקדמה 
הקפדה  עולם,  לבורא  אדירה  התקרבות  פלאות: 
שלא  נוראים  וימים  בכוונה  תפילה  במצוות, 
מן  בהם  והיה  האחרונות,  בשנים  כדוגמתם  היו 
ישיבה  בחור  כשהייתי  עלומי  ימי  של  הניחוח 

ושאפתי להיות בן עלייה. השינוי ממשיך לעשות 
לי נפלאות ואני רואה ישועות ואף בדברים שהיו 
תקועים ללא סיבה אני רואה קרן אור של תקווה 
שהינן  שיערתי  שלא  נפלאות  למתנות  וזוכה 
בי מתחולל הפלא,  רק  אני מרגיש שלא  קיימות. 
והינם  שינוי  חל  לי  ובקרובים  במשפחתי  ואף 
בית  העולה  במסילה  לפסוע  לי  ועוזרים  מבינים 

קל", מסיים יעקב בהתרגשות.
תורה,  אחוות  רשת  מנכ"ל  קשש,  זאב  הרב 
"זה  להתמיד.  קל  לא  שלו,  מהניסיון  כי  אומר 
בימינו  עובד  אדם  נפש.  מסירות  המון  מצריך 
צריך להקדיש זמן גם למשפחה, לאישה והילדים, 
זמן  אין כמעט  לכאורה  לנוח מעט.  וגם  לחברים 
פנוי ללמוד תורה. אבל אני נתקל כל יום באנשים 
הזה.  העצום  למפעל  ומצטרפים  לכולל  שבאים 
לבטל  נאלצים  אנשים  זה.  את  לראות  מרגש  זה 
רווחים  להם  להניב  שיכולות  עסקיות  פגישות 

ומעדיפים לבוא ולקבוע זמן ללימוד תורה.

אחוות  כי  שסיפרו  מנשים,  מכתבים  "קיבלתי 
בית  השלום  ואת  הבית  את  הציל  פשוט  תורה 

שלהם", אומר הרב קשש. 
בפתרונות  משקיעה  תורה  אחוות  לדבריו, 
רק  משקיעה  ולא  הבית  בני  עבור  גם  רוחניים 
בלומד עצמו. למשל, בשנה שעברה חולקו פרחים 
מטרה  מתוך  אזורים,  בכמה  הלומדים  לנשות 
התורה.  בהחזקת  שותפות  של  תחושה  להן  לתת 
"צריך לזכור, כי בלי האישה הבעל לא היה יכול 
רבות לבעל אחרי  ללמוד. האישה מחכה לעתים 
נאלצת  איתו,  לשוחח  במקום  והיא,  עבודה,  יום 
להמתין בבית או לטפל בילדים, ולכן השכר של 
שרבי  כמו  הבעל.  משל  פחות  לא  הוא  האשה 

עקיבא אמר: שלי ושלכם – שלה".
הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי בירך את לומדי 
להם  שהעביר  מיוחדת  בשיחה  תורה  אחוות 
בליל ל"ג בעומר: "הקדוש ברוך הוא יעזור שכל 
הלומדים, הם ובני משפחותיהם יזכו ללמוד תורה 
יוצאי  מכל  נחת  לרוב  ויזכו  ובטהרה  בקדושה 
דשמיא  סייעתא  שמחה,  בריאות,  עם  חלציהם 
לשקוד  להמשיך  הלאה  שיוכלו  טובה.  ופרנסה 

בתורה הקדושה.
שנותנות  הנשים  את  גם  לחזק  הזמן  "וזה 
לבעלים ללמוד. זכותן גדולה, כמו שחז"ל אומרים 
שהבעלים  שדואגות  הנשים  של  שהזכות  לנו 
ילמדו ושילכו ללמוד מחבבים עליהן את התורה, 
נחת  לראות  גדולה בשביל  הכי  ודאי הסגולה  זה 
האבא  אצל  חשוב  מה  רואה  שהילד  מהילדים, 
באמת, מה חשוב אצל האמא באמת שהיא מוכנה 
אז  תורה  ללמוד  ללכת  יוכל  שהאבא  כדי  לוותר 
סייעתא  לרוב  נחת,  לרוב  יזכו  יתברך  ה'  בעזר 

דשמיא ולרוב הצלחה".

אברכי כולל "אחוות תורה" בלימודם

אברכי כולל "אחוות תורה"אברכי כולל "עיתים"
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

קדושת הזמן 
שחוזרת בכל שנה 

להגיע  אנו שוב  זוכים  ושנה  בכל שנה 
עם  התורה,  קבלת  של  הגדול  למעמד 
סיני  בהר  התורה  את  קיבלו  לא  ישראל 
בלבד, אלא בכל שנה ושנה מקבלים אנו שוב את 
התורה, וכדברי הרמח"ל )דרך ה' ח"ד פ"ז( שאותה 
גם  ומשפיעה  יורדת  לאבותינו  שהייתה  הארה 

עלינו, וזה לשונו:
החכמה  שסדרה  סדר  הוא  כולם  "ושורש   
שהאיר  גדול  ואור  שנתקן  תיקון  שכל  העליונה, 
יאיר  ההוא  הזמן  תקופת  בשוב  מהזמנים,  בזמן 
תולדת  ותחודש  הראשון  האור  מעין  אור  עלינו 

התיקון ההוא במי שקיבלו".
מכתב  בספר  כותב  זצ"ל  דסלר  אליהו  רבי 
מאליהו )ח"ב עמוד כ"א וכ"ח( שהזמן הוא קבוע 
ועומד במקומו, והאדם הוא זה שנכנס בתוך הזמן- 
זמן מתן תורה הוא קבוע בגלגל הזמן והאדם נכנס 
וההשפעות  הסגולות  כל  את  לקבל  ויכול  בתוכו 
וזה  שהכין.  הכלי  כפי  זה  גדול  ביום  שנשפעות 

לשונו:
"את המועדים הקדושים איננו חוגגים 'למזכרת', 
המקורי-לאותה  לתוכנם  בהם  אנו  חוזרים  אלא 
ההיא  כבעת  עכשיו  גם  שנשפעת  הזמן  קדושת 
)יעוי' בספר יוסף תהילות למרן החיד"א זצ"ל סוף 

מזמור נ'. ובשו"ת הרשב"א ח"א סימן תי"ג(. 
זצ"ל  ברוידא  )רבי צבי הירש  זצ"ל  ואמר מו"ר 
האדם  אלא  האדם,  על  עובר  הזמן  לא  כי  מקלם( 

נוסע בתוך הזמן! 
'תחנה'  נקבע  כאילו  הראשונה  לדוגמא: בשבת 
האדם  מגיע  ושבוע  שבוע  ובכל  שבת,  ששמה 
לאותה 'תחנה' עצמה- ממש אותה השפעת קדושה 

עצמה של שבת בראשית. 
וכן במועדים, בכל שנה ושנה בחג הפסח חוזר 
בכל  וכן  מצרים,  גאולת  'תחנת'  אל  ומגיע  האדם 
חג שבועות מגיעים אנו לאותה קדושת הזמן ממש 
שהיתה לאבותינו בשעת קבלת התורה, יוצא איפוא 
שבשבועות עלינו לחזור ולקבל את התורה ממש. 
)וע"ע בפירוש  כי זמן מתן תורה היא גם עבורנו" 
אור החיים הקדוש במדבר כג, כב. ובדברי השל"ה 
במסכת שבועות-עמוד התורה בשם התולעת יעקב 
שבחג השבועות נידון כל אדם על התורה שניתנה 

בו, ובמקום אחר הארכנו בזה יותר, ואכמ"ל(. 

כלי מחזק ברכה-כבוד הזולת  

כלי  להכין  אנו  צריכים  התורה  את  לקבל  בכדי 
ראוי שיוכל להחזיקה, ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק 
מי"ב(,  פ"ג  )עוקצין  השלום  אלא  לישראל  ברכה 
ְיָבֵרְך  ה'  ִיֵּתן  ְלַעּמוֹ  עֹז  ה'  יא(  כט  )תהלים  שנאמר 

ֶאת ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם.
ויתור  מענווה,  מידות,  מכמה  מורכב  השלום 
יכול  לא  השלום  אלו  מידות  בלא  הזולת,  וכבוד 
לשכון בין בני האדם, ולכן מוכרחים אנו להרבות 
באהבה ואחווה חיבה שלום ורעות בין איש לרעהו, 
ובכך נכין את הכלי הראוי והמתאים לקבלת התורה 

הקדושה.
ַחן ָׁשם  וכדברי אור החיים הקדוש על הפסוק  ַוִּיֽ
ר )שמות יט, ב(, "שנעשו כולן יחד  ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהֽ

כאיש אחד, והן עתה הם ראויים לקבלת התורה".
בכדי להמחיש כבוד הזולת מהו נספר:

הגאון הרב ש"ך זצ"ל סיפר בשם הגאון מבריסק 
גדול שהיה מרא דאתרא בעיירה  רב  זצ"ל שהכיר 
אחת  פעם  להוראה.  אברכים  מסמיך  והיה  פלונית 

הרב  הוראה,  היתר  לקבל  כדי  אברך  אליו  הגיע 
התחיל לבחון אותו ושאל מספר שאלות, אך הלה 
)סוטה ה  ולא מקצתיה  מיניה  ידע להשיב, לא  לא 

ע"א(.
במקצועות  ושאלו  אותו  לדובב  הרב  ניסה 
ונושאים אחרים בתורה, אך גם שם לא מצא האברך 

את ידיו ורגליו ונשאר בפה פעור ללא תשובות. 
בינתיים, הגיעו לביתו של הרב שני בעלי בתים 
עשירים שעשו עסקה ביחד אך עסקה זו לא צלחה 

ונוצר בניהם וויכוח כמה כל אחד צריך לשלם.
שישפוט  וביקשו  העיירה  רב  אל  פנו  להם  בצר 
הניחו  התורה,  דיני  פי  על  דינם  את  ויקבע  בניהם 
של  שולחנו  על  גדול  כסף  סכום  העשירים  שני 
הרב והסכימו בניהם שמי שיצטדק בדין יקבל את 

הסכום המבוקש.
הצדדים,  שני  טענות  את  שמע  העיירה  רב 
הנחוצים  הפרטים  כל  את  ובפנקסו  במוחו  רשם 
היום  בהמשך  בהם  לעיין  שיוכל  כדי  וההכרחיים 
בזמן  בו  לביתו,  מחוץ  הדין  בעלי  שני  את  וליווה 
הרב  השולחן  על  נשאר  הגדול  הכסף  שסכום 

שבסלון ביתו.
נפלה עליו בראותו  כשחזר הרב לביתו תדהמה 
שאין הכסף נמצא על השולחן, ואף האברך הצעיר 
שבא לקבל היתר הוראה נעלם מן האופק, מיד החל 
זה  שהוא  בחושבו  האברך  אחר  בחיפושים  הרב 
שלקח את הכסף ולאחר דקות ספורות מצאו בפינת 
הרחוב ואמר לו: "מחול לך, מחול לך, מחול לך". 
הבין האברך שהרב חשד בו על שלקח את הכסף 
ולא השיב מאומה, אלא קיבל את דברי הרב והלך 

לדרכו.
כשחזר הרב לביתו פנתה אליו הרבנית בתקיפות 
רשלנות  זו  אבל  לי,  תמחל  הרב,  "כבוד  ואמרה: 
בפני  גדול  כה  כסף  סכום  להניח  כדוגמתה,  שאין 

אברך צעיר וללכת? 
מועד  מבעוד  הכסף  את  שלקחתי  לא  אם 
על  באחריות  לשאת  צריך  היית  אותו  והחבאתי 

אובדן הכסף!"
והבין  הרבנית  אשתו  דברי  לנוכח  הרב  נחרד 
פצה  לא  הרב  צעיר,  הרב  באותו  לחינם  שחשד 
פיו אלא מיד הפך פניו לאחוריו והחל בחיפושים 
אחר אותו אברך, לאחר שמצא אותו שנית התנצל 
את  שילמדו  והבטיח  לחינם  בו  שחשד  על  בפניו 
מבחן  את  לעבור  שיצליח  עד  הדרוש  החומר  כל 
למינוי  לו  ידאג  אף  ובנוסף  להוראה,  הסמיכה 

כמורה הוראה באחד הכפרים הסמוכים.  
וכאשר אמר כן עשה, במשך שנתיים פינה הרב 
מספר שעות בכל יום מסדר יומו העמוס ולמד יחד 
מורה  להיות  הכשירו  אשר  עד  הצעיר  האברך  עם 
כאשר  הוראה  כמורה  מינהו  ואף  חשוב,  הוראה 

הבטיח.
ובכל ערב יום הכיפורים היה הרב הולך אל אותו 
לחינם,  בו  שחשד  על  סליחתו  את  ומבקש  אברך 
שחשד  על  הרב  של  דעתו  נחה  לא  עדיין  ואעפ"כ 

ופגע ביהודי.
אין דבר יותר חמור מלפגוע ביהודי, כך צריכים 
המחיצות  כל  כך  להרגיש  נזכה  ואם  להרגיש,  אנו 
הכלי  ויושלם  תתרבה  והאחווה  האהבה  יפלו, 

המחזיק ברכה לתורתנו הקדושה. 
בימים  עצמנו  ולהכשיר  להכין  שנזכה  רצון  יהי 
את  ונקבל  תורה,  מתן  חג  לקראת  לנו  שנותרו 
תורתנו הקדושה כאיש אחד בלב אחד מתוך אהבה 

ואחווה שלום ורעות, אמן.

הקב"ה  סבב  תורה  למתן  קודם 
את  לקבל  להם  והציע  האומות  על 
ואומה  אומה  כל  אולם  התורה. 
לבני  כי  סיפרו  חז"ל  כתוב בה?  שאלה: מה 
עשו השיב הקב"ה את הדיברה: "לא תרצח". 
זו הם הודיעו שאינם חפצים  לשמע תשובה 
לקבל את התורה, באשר לדעתם היא מנוגדת 
חרב  את  להם  הוריש  אביהם  שהרי  לטבעם, 
 "  : מ(  כז,  )בראשית  שנאמר  כמו  הרציחה, 
על חרבך תחיה". בדומה לכך הודיע הקב"ה 
וגם  תגנוב"  "לא  האיסור  את  ישמעאל  לבני 
שזה  בתואנה  התורה  את  לקבל  סירבו  הם 
בניגוד לתכונתם המבוססת על ביזה וגניבה, 

כיוצא בכך היו גם עם בני לוט. 
תמה על כך ה"אבני נזר" מאחר שהקב"ה 
הודיע לכל אומה דווקא את האיסור המנוגד 
ביותר לטבעה, מדוע לא נהג כך ביחסו לעם 
המהווה  כלשהו  צו  להם  להודיע  ישראל, 
ניגוד לתכונתם הבסיסית? וכי משוא פנים יש 

בדבר ח"ו? 
דבריו  )הביא  נזר"  ה"אבני  כך  על  השיב 
שאכן  עב(  עמוד  במדבר  שמואל"  ה"שם 
לטבעם,  שמנוגד  במה  נצטוו  ישראל  גם 
ישראל  של  טבעם  ההגבלה.  במצוות  וזאת 
שהם חפצים להתקרב לשכינה ככל האפשר 
קירבת  "ואני  כח(:  עג,  )תהילים  בבחינת 
עליהם  שנגזר  ומשעה  טוב",  לי  אלוקים 
להעצר בגבול מסוים ולא לעלות בהר, היה זה 
היפך מרצונם ומטבעם. אך על פי כן ישראל 

צייתו לדבר ה', למרות חשקם הפנימי. 
אנו מוצאים שבני ישראל כשהשיבו לקב"ה 
על התורה אמרו : "נעשה ונשמע" עוד לפני 
לא  תכונתם,  זוהי  כי  נעשה,  אנו  ששמענו 
לעצור אלא לחצות גבולות. ובמקרה של מתן 

תורה הם השתמשו בה לטובה. 
שהדרישה  מכך,  להסיק  שיש  הלקח 
אסור  הדעת,  ושיקול  יישוב  היא  מהאדם 
מהמחיצה  לפנים  הקודש  אל  להכנס  לאדם 
והכוונות  המניעים  אם  גם  לו,  שהוקצתה 
להיפך  במקרים  וכ"ש  בתכלית,  טובות 

המנוגדים לתורת ישראל.
בישיבתו של הסבא מקלם היה גדר סביב 
יום  מידי  שהגיעו  והבחורים  הישיבה,  בנין 
עיקוף  לעשות  צריכים  היו  הישיבה,  לבנין 
אחד,  יום  הבנין.  לפתח  להגיע  בכדי  קטן 
מביט הסבא מקלם זצ"ל מחלון ביתו, שהיה 
מול בנין הישיבה, ורואה את אחד הבחורים 
החליט  לעקוף,  במקום  אך  לבנין,  מתקרב 
את  לחסוך  וכך  הגדר  על  ולקפוץ  לקצר 
העיקוף. הביט בו הסבא ושמר זאת לעצמו.  
וביום  מקרה,  אותו  נשנה  שוב  למחרת 
כך  בעקבות  זה.  מקרה  קרה  שוב  השלישי 
הורה הסבא מקלם לבחור לקחת את חפציו 
ולעזוב את הישיבה, מקומך אינו כאן! פסק.

ורבניה נדהמו  כששמעו זאת בני הישיבה 
לשמוע על העונש החמור שנענש אותו בחור 
דברים  עוד  איזה  יודע  מי  התלחשו  והכל 
חמור?  כך  כל  לעונש  גרמו  ידועים,  שאינם 
גורמת  הגדר  על  שקפיצה  יתכן  לא  הרי 

לסילוק בחור מהישיבה!
כששמע זאת הסבא מקלם, נכנס אל היכל 

הישיבה ועלה על הבימה ופתח בקולו: לא! 
וכל  ידועים,  לא  סיפורים  שום  עוד  פה   אין 
מה  אלא  כלל!  אמת  זה  אין  שלוחשים  מה 
כן... המשיך הסבא ואמר: כשאני ראיתי את 
הבחור הזה קופץ את הגדר פעם אחת, שניה, 
הרבה  עבר  כבר  זה  הבנתי שבחור  שלישית, 
איסורים! כשהוא מוסיף את המשפט הבא: 
יודע  מי  אחת,  אבנים  גדר  קפץ  בחור  "אם 
כבר  הוא  ה'  בעבודת  וסייגים  גדרים  כמה 

עבר!"...
שכולם  שיגרתי  משהו  על  עובר  כשאדם 
עושים מידי יום, כגון דבר זה לעשות עיקוף 
עושים,  שכולם  ממה  ומשנה  והולך  קטן, 
נשגבים,  יותר  הרבה  דברים,  שבעוד  סימן 
לעצמו... דין  ולעשות  לשנות  פוחד  אינו 
עוד  יודע  מי  דרך,  קיצורי  עושה  אדם  אם 
בתורה  לעצמו  מרשה  הוא  "קיצורים"  כמה 
הובררו  מה  זמן  לאחר  ואכן  ובמצוותיה. 
בשולחו  צדק  מקלם  שהסבא  וראו  הדברים 

בחור זה מן הישיבה.
היתה  למה  מובן  ואמר:  הסביר  זה  פי  על 
כל כך ההקפדה בהר סיני על כך שלא לעלות 
להר ולא לפרוץ את הגדר. כי כשהקב"ה הולך 
הוא  והמשפטים,  והחוקים  התורה  את  לתת 
רצה להמחיש לפנינו עד כמה חמורה פריצת 
מהליכות  משנה  אדם  אם  כי  גשמית.  גדר 
גם  בקלות  הוא  יכול  רגילים,  וסדרים  עולם 

לפרוץ גדרים וסייגים של התורה הקדושה.
בירושלמי במסכת פאה מסופר שרבי יוחנן 
בטבריה  המרחץ  לבית  הלכו  לקיש  וריש 
מהם  שביקש  עני  היה  המרחץ  בית  ובפתח 
שיצאו  עד  שיחכה  לו  השיבו  הם  צדקה, 
שהוא  ראו  כשיצאו  לו.  יתנו  ואז  מהרחיצה 
נפטר. אמרו האחד לשני: לא זכינו בו בחייו, 
בו  לטפל  התחילו  במותו,  בו  נזכה  הבה 
מלא  שק  גופו  על  ומצאו  טהרה  לו  ולעשות 
דינרים. אמרו: זהו שנאמר בואו ונחזיק טובה 
לרמאים שאלמלא הם – היו נענשים לו שלא 

נותנים לצדקה. 
אמר על כך הרבי מגור הלב שמחה זצ"ל 
כשקורה  השורה  מן  אדם  עושה  היה  מה 
לתלוש  מתחיל  היה  הוא  הזה?  כדבר  לו 
ולתסכול,  לייאוש  ונכנס  ראשו  שער  את 
נוספות, הלא אתה  עובד שעות  היה  מצפונו 
נפש.  בשאט  הלכת  קרה,  מה  תראה  רוצח! 
ואולי  בהלם  היה  אף  הוא  רבים  במקרים 
לתנועת  נכנס  היה  ודאי  מהמקום.  בורח  אף 
הלקאה עצמית שמביאה לחוסר מעש. ואילו 
נערוך  הנפש  חשבון  את  אמרו:  האמוראים 
וכך  לעשות  ניתן  מה  נראה  עכשיו  כך,  אחר 
ננהג מיידית. צעד זה הביא אותם לגלות שהם 

לא אשמים. 
התורה מנחה אותנו לשמור על שיקול דעת 
גבולות  לחצות  אסור  מצב.  ובכל  עת  בכל 
כשיש הגבלה, אפילו אם נראה לנו שבהר יש 
קדושה וטהרה, צריך לדעת שכשנאמר לא ! 
צורך  כשיש  להיפך  וגם  אותו.  לחצות  אסור 
האישי  המצב  אם  גם  להניח  אסור  לעשות, 
האדם  על  שעה.  באותה  מוגבל  והנפשי 
לפעול בשיקול דעת ולגשת לכל דבר בהתאם 

להוראות התורה ולמצוותיה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הגבל את העם
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העמוד טעון גניזה
להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ באדיבות 
עוזי קייש

מאונך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מאוזן



אלו הדרכים לטעון את כרטיס הרב-קו שלכם:

חוזרים לשגרה בצל הקורונה, וגם לתחבורה הציבורית - בבטחה. 

ונשמרתם מאד לנפשותיכם! 

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

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

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

בחוזה הנסיעה המותאם לנסיעתכם   
)בנסיעות עירוניות ובינעירוניות( 
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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

ג’ בסיוון -ה’ בסיוון תשע”ט
26/05-28/05/2020  

בני ברק

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

דופלקסים

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)44-44(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

+ מרפסת 70 מ"ר, 
נוף מהמם שמשקיף 
על כל העיר, מהסלון 
יש נוף לגינה גדולה 

ומטופחת, אין ביניינים 
צמודים לדירה. 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 

 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, 
1,850,000 ש"ח גמיש, 
מיידי!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

054-6506501)12-12(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

חשמונאים
 בחשמונאים "גני 

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

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

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

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

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

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

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

גבעת שמואל

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

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

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

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

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

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה והגג 

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

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

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

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 סוקולוב, בהסכמת 
שכנים מלאה, 4 חד', 

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

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

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

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

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

054-6506501)18-18(_____________________________________________

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

א"א לקחת משכנתא, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

 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(_____________________________________________

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

 מציאת השנה, באיזור 
עזרא, פרוייקט באישורים 
סופיים לפני היתר, 5 חד', 

135 מ"ר, כניסה תוך 3 שנים, 
רק 1,980,000 ש"ח. פרטים 

במשרד! הראשון בתיווך
054-3050561)22-22(_____________________________________________

 בהמכבים, שקטה, 
מוארת ומשופצת חלקית, 
אפשרי בקלות ל-3 חדרים, 
מעולה למגורים והשקעה! 

מיטל דהרי - תיווך וגישור נדל"ן 
054-3080050)22-22(_____________________________________________

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

+ חתימות לג.רעפים 84 
"מ.מהיסוד" 1,460,000 

"בלעדי-משגב-לדיור" 
052-5222690)22-22(_____________________________________________

 א.הצבי ק"א, 3 
חד', 74 מ"ר, 3 כ"א + 
תוכניות, ח.שכנים 95 

מ"ר, 1,530,000 גמיש 
"בלעדי-משגב-לדיור"

052-5222690)22-22(_____________________________________________

 לרציניים!! א.קוק-
השקט 3.5 חד', ק"ב, 

כ-85 מ"ר, "מ.מהיסוד" 
מ.סוכה, 1,630,000 
גמיש "בלעדי-משגב-
_____________________________________________)22-22(לדיור" 052-5222690

 מיידי!!! א.אוסישקין 
3 חד', ק"א, כ-67 מ"ר, 3 

כיווני-אוויר "מ.מהיסוד" 
1,310,000 "בלעדי-

משגב-לדיור"
052-5222690)22-22(_____________________________________________

 א.שמואל-הנביא 
3.5 חד' כ-78 מ"ר ק"ד 
+ סוכה א.בג.בטון, + 

ח.מעלית, "משופצת" 
1,460,000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)22-22(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.חתם-
סופר 3 חד', ק"ב כ-90 
מ"ר )א.להפוך ל-4ח'( 

שמורה + ח.בטאבו 
1,550,000 "בלעדי-

משגב-לדיור"
052-5222690)22-22(_____________________________________________

 למבינים!! א.השניים 
3 חד', ק"א כ-69 מ"ר 
"משופצת-אדריכלית" 
א.לסוכה, 1,420,000 
"בלעדי-משגב-לדיור" 

052-5222690)22-22(_____________________________________________

 בפ"כ, 3 חד', משופצת, 
70 מ"ר, ק"א, 1,380,000 

ש"ח, לפרטים: קנין הנדל"ן 
052-2221614)22-22(_____________________________________________

 בפ"כ, 110 מ"ר, ק"ק, 
אופציה לדירה + יחידה + 

סוכה, 1,460,000 ש"ח, 
לפרטים: קנין הנדל"ן

052-2221614)22-22(_____________________________________________

 מציאה בביאליק!!! 
2.5 חד', ק"א, 60 

מ"ר, אופציה להרחבה, 
1,199,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)22-22(נכסים 052-7684074

פתח תקווה
דופלקסים

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 
_____________________________________________)22-22(הכוכבים: 02-571-3375

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

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

מציאה! תיווך הכוכבים:
02-571-3375)22-22(_____________________________________________

 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 בני ברק
054-6506501)48-48(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)22-22(הכוכבים: 02-571-3375

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(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
חדיש, 140 מ"ר, 2 מפלסים 

נפרדים, אפשרי ל-2 משפחות.  
2,290,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)22-22(050-6610501 סתיו

 ברמות אונגוואר 3 חד' + 
גינה 40 מ"ר + משרד + מחסן 
19 מ"ר, ללא מדרגות, ליד אוהל 

יוסף, 2,050,000 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)22-22(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

3-3.5 חדרים
 "רימקס עוצמה", באחים 
שטרית, 3 חד', 78 מ"ר, ק"ב, 

שמורה ויפה, למגורים והשקעה! 
_____________________________________________)22-22(ציפי ימין 054-7723386

 באזור העיריה בטאבו 
משותף גג בטון  80 מ"ר 
+ רשיון לבניה קומה 3.5, 
800,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)22-22(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! במנחם 3 חד' 
גדולה 85 מ"ר ניתן לסגור ל 4 
בקלות ק"ב + חניה משופצת 
חזית א. בצד 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)22-22(א. פנחסי 03-5799308

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

הגג 1,550,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)22-22(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים 
אזור העריה  3 חד'+ מרפסות  

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

_____________________________________________)22-22(פנחסי 03-5799308

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

מרפסת פתוחה משופצת 
חדשה ק"ג  + 2 יחידות 

בקומה ב' מושכרות ב 5,800 
ש"ח, 2,650,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)22-22(פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך דופלקס 
207 מ"ר + 3 יחידות גדולות 
בקומה ג' 87 מ"ר בגג 120 

חדשה + חניה חזית א. פנחסי 
03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך ס. 
אזר דופלקס 5 חד' + יחידה 
מושכרת ק"ג חזית משופצת 
2,450,000 ש"ח  א. פנחסי 

03-5799308)22-22(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 5 
חד' 120 מ"ר ק"ג + מעלית + 

חניה חזית  2,550,000 ש"ח 
_____________________________________________)22-22(א. פנחסי 03-5799308

 באזור יהושוע בבניין חדש  
5 חד' 110 מ"ר ק"א + מעלית 
+ יחידה בק"ק 35 מ"ר ק"א + 

מ. שמש חזית + מעלית 
_____________________________________________)22-22( א. פנחסי 03-5799308

 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)22-22(_____________________________________________

 בזית! 3 חד' + 
מעטפת 65 מר' , 

משולמת, למגורים + 
תשואה, 1,700,000 

ש"ח "אביחי מתווכים" 
03-5701010)22-22(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
בקובלסקי! בניין מעולה!  

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

ש"ח "אביחי מתווכים" 
03-5701010)22-22(_____________________________________________

 בדנגור! 3 חד', 
פינתית + התרי בניה 

לעוד 40 מ"ר, 1,400,000 
ש"ח, פוטנציאל אדיר!                

"אביחי מתווכים"
03-5701010)22-22(_____________________________________________

 באבן גבירול! 3 חד', 
ק"ק, אופציה קיימת 

להרחבה, מושכרת 
ב 3,400 ש"ח, רק 

1,450,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)22-22(מתווכים" 03-5701010

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

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

_____________________________________________)22-22(הכוכבים: 02-571-3375

 בבלעדיות, בשאול חדד 
)פרמישלאן( 3 חד' + יחידה, 
2 מרפסות, ק"א + מעלית, 
מחיר מיוחד. פנחס נכסים 

055-6789653)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות, בשלמה בן 
יוסף, 3 חד' + יחידה, ק"ב, 

משופצת + סוכה, 1,650,000 
_____________________________________________)22-22(ש"ח גמיש. 055-6789653

 בבלעדיות, בשיכון ג', ק"ק 
עורפית, כ- 60 מ"ר + היתרים 

ל- 30 מ"ר. נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)22-22(_____________________________________________

 בשיכון ג', ק"ב, כ- 60 
מ"ר והיתר לעוד 89 מ"ר בצד 

ובגג נדלניסט/נפתלי
054-5951599)22-22(_____________________________________________

 בפרדס כץ, קומה שניה 
ושלישית, מחולקת ל-2, כל 
אחת 3 חד', מניבה 8,000 

ש"ח. נדלניסט/נפתלי
054-5951599)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות, בקריית הרצוג, 
בבנין חדיש, 3 חד' + מרפסת 

+ יח"ד 2 חד' + מרפסת, ק"א 
חזית + מעלית, 1,780,000 
ש"ח גמיש. ת.מ.א. נכסים, 
_____________________________________________)22-22(אבי ממליה 054-8479063

 במלצר, דופלקס 6 חד' 
גדולים + מרפסת סוכה, 

מעלית וחניה. נדלניסט/נפתלי
054-5951599)22-22(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, ק"ב, 
3 חד', 74 מ"ר + אופציה 

ממשית ל- 25 מ"ר. נדלניסט/
_____________________________________________)22-22(נפתלי 054-5951599

 בבלעדיות, בקרית הרצוג, 
3 חד', 75 מ"ר, ק"ב, אופציה 

50 מ"ר, כניסה מיידית, 
1,450,000 ש"ח גמיש ת.מ.א. 

נכסים, אבי ממליה
054-8479063)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות, בחברון, 3.5 
חד', 75 מ"ר, טרום היתר 

ל- 60 מ"ר, כל השכנים בונים, 
ק"ב חזית, 1,890,000 ש"ח, 
גמיש מאוד. ת.מ.א. נכסים, 
_____________________________________________)22-22(אבי ממליה 054-8479063

 בבלעדיות, בשבטי ישראל, 
4 חד', 100 מ"ר, ק"א חזית, 

מצב טוב, כניסה מיידית, 
1,450,000 ש"ח גמיש. 

ת.מ.א. נכסים, אבי ממליה 
054-8479063)22-22(_____________________________________________

 בבלעדיות, בדב גרונר, 
בבנין חדש, דירת גן, מחולקת 

ל- 3 חד' 55 מ"ר + 3 חד' 
50 מ"ר + חצר 80 מ"ר, 

1,790,000. ת.מ.א. נכסים, 
_____________________________________________)22-22(אבי ממליה 054-8479063

לפרסום
03-6162228



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ג’ בסיוון - ה’ בסיוון תשע”ט  26/05-28/05/2020

עסקים

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 

מ"ר, ב- 2 מפלסים, 
מושכרת ב- 20,000 
ש"ח עם חוזה ל- 4 

שנים, 4,200,000 ש"ח 
)תשואה 6%( בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 בני ברק

054-6506501)47-47(_____________________________________________

חנויות

השקעות

נדל”ן 
מסחרי

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

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!!
לצימרים ודירות נופש 

מכל הסוגים. שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

בר יוחאי

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

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

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

יבניאל

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

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

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

ירושלים והסביבה

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-32(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

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

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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי

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

גדול, רק 8,500 ש"ח,
משופץ!! מיידי, בלעדי 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)19-19(ב"ב 054-6506501

 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(_____________________________________________

 למסירה, חנות 
תשמישי קדושה ומתנות 

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

מבנים

 למכירה בניין עצמאי 
בירושלים, בשכ' מאה שערים, 

3 קומות עם זכויות בניה 
נוספותת 050-2441331 

050-9954515)20-23(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

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

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

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

19 מ"ר + גלריה, 
מקום מרכזי, 3,000 

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

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

 להשכרה מעון, קרוב 
לבני ברק + מוניטין, 

_____________________________________________)21-22(במצב טוב 050-5304424

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

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

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

_____________________________________________)21-24א(053-7173048

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)4-31ש(077-8228803 052-3540874

יחידות דיור

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

_____________________________________________)20-23ש(054-7708250

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

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

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

פתח תקווה
 רוטשיל/קק"ל, 3 חד', 
גדולה, קומה 1 ללא מעלית 

_____________________________________________)22-22(וחניה. 050-3528252

 לחטוף! בר"ע , 
בפסאז',  כ- 30 מ"ר , 
לשעבר חנות לשמלות 
ערב, רק 3,500 ש"ח 

"אביחי מתווכים"
 03-5701010)22-22(_____________________________________________

 מבחר חנויות להשכרה 
ברחבי העיר, במחיר של 
המשבר, זריזים לתפוס 

 BA הזדמנויות. תיווך
יזמות 054-4980159 

_____________________________________________)22-22(דורון 

 הזדמנות למשקיעים!! 
חנות בר"ע/השומר, 32 

מ"ר, מושכרת ל- 5 שנים, 
1,540,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)22-22(נכסים 052-7684074 

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

 בורסת הדירות מאגר 
דירות ענק, לל"ת!הפרסום 

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

 ברמח"ל, ק-6 )מעלית(, 
3 חד', 65 מ"ר + מרפסת נוף 
_____________________________________________)22-23(פנורמי 14 מ"ר. 052-7647667

 דירת 2 חד', מטבח נפרד, 
מרוהטת וממוזגת + סורגים, 

חזית, 3,200 ש"ח גמיש, לל"ת 
054-8448619)22-25(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 בהרב שר, חדר וחצי, 

מרוהטת, ממוזגת ומאובזרת, 
1,600 ש"ח, מיידי.

_____________________________________________)22-25(050-9734807 חיים

 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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

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

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

נהריה 

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

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

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

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

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

 דירת נופש בכפר חנניה, 
נוף מדהים, בריכה, ג'קוזי, פ. 

מנגל וטרמפולינה
_____________________________________________)21-24ש(054-6658870 052-7103364

לפרסום
03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

אולמות
 בויז'ניץ, כ- 50 מ"ר, חדש, 

ממוזג, מיידי, למטרה שקטה 
_____________________________________________)22-23ל(054-5634160

 בויז'ניץ, לזוג, יחידת 
דיור, לא מרוהטת, משופצת, 
_____________________________________________)22-23ל(ממוזגת, מיידי 054-5634160

 2 חד', בבן פתחיה, 
אמבטיה, שירותים, מרוהטת 

קומפלט, ק"ג + מעלית, מיידי. 
_____________________________________________)22-25ל(054-7618944

בני ברק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

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

_____________________________________________)22-22(050-6610501 סתיו

 במרכז ק"ב, 65 מ"ר, 
מיידית, מעולה לשותפים, 

1,190,000 ש"ח. 
_____________________________________________)22-22(050-6610501 סתיו

פנטהאוזים ודירות גן
 בקריית משה, דירת גן, 

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

054-4313327)21-22(_____________________________________________

+5 חדרים

 5 חד', משופצת, ברב 
אמי, ק"ב, 110 מ"ר, 2 

אמבטיות, סוכה, 6,500 ש"ח, 
_____________________________________________)21-22(מיידי. תיווך 054-6687466

 בהזדמנות!! דירה 
מרווחת בבן יעקב פינת עזרא, 
מחיר מיוחד לארבעה חודשים, 

_____________________________________________)22-23ש(גמיש 052-7121246

 בבנים, 5 חד', בבניין 
חדש, נדירה, ענקית, 

מושקעת מאוד, למחפשי 
איכות, ק"ד, 130 מ"ר + 

מחסן 12 מ"ר, ממ"ד, 
מעלית + פיקוד שבת, 

חניה בטאבו, מיזוג 
מרכזי, דוד שמש, 2 
סוכות, 3 שירותים, 

כניסה מיידית, 6,700 
ש"ח, שווה לראות!!!

בלעדי, תיווך "נדלן 
בחיוך" 

_____________________________________________)22-22(חיים 054-3970200

 בהושע, ק"ג, 3 חד', 
מחודשת מאווררת ומוארת, 

מיידי. 052-7633675
052-7649066)22-23(_____________________________________________

 מציאה! יפיפייה, מאווררת 
ומתוכננת במיוחד, כחדשה, 

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

050-5677030)21-22(_____________________________________________

 בבני-ברק, בבנין בוטיק 
חדש 100 מ"ר מחולקת 3 
חד' + מרפסת 55 מ"ר + 
2 חד' 43 מ"ר 2,020,000 

ת.מ.א. נכסים, אבי ממליה 
054-8479063)22-22(_____________________________________________

 *השקעה בטוחה ביותר!
* נדל"ן עיסקי בגרמניה )כלכלה 

הכי יציבה וחזקה באירופה( 
החל מ 200,000 ש"ח, תשואה 
חודשית מהחודש הראשון של 
8%, פלוס רווחים מהמכירה 

לאחר 5 שנות השבחה, מאות 
לקוחות מרוצים. לפרטים 

נוספים: נפתלי קליין - נדלניסט 
_____________________________________________)22-22(השקעות. 054-5951599
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סיעוד

הסעות

מוצרים 
ושירותים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 "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(_____________________________________________

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

אבידות

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

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

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

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

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

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

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

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

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

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

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

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

ריהוט

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

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

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

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

_____________________________________________)52-01ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה כחדשה 
פתח מלפנים )בני ברק( 450 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 נברשת )שנדליר( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

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

 נברשת לסלון בהזדמנות 
בלתי חוזרת )בני ברק( 175 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נלווים 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

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

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

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

תינוקות

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

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

 אבדו טבעת נישואין 
וטבעת יהלום לפני פורים, 

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

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

_____________________________________________)18-19ח(03-5784641

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

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה, 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)19-30ש(055-6755279

שידוכים
 לב. ישיבות וב. סמינר 

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

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

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

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

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

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

 אבדה חצאית ארוכה 
ישרה בצבע שחור )צבעי 

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

 אבד תיק עם תפילין, 
צבע לבן, בסידור מופיע השם 

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

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

 נשכחה מטריה ברכב 
שלקח אשה מבית שמש 

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

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מזגן חלון למסירה 

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מזגן נייד למסירה 

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מקרר למסירה

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7115512

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

_____________________________________________)19-20ח(050-4160457

 מעוניין במיקרוגל, 
בתרומה/במחיר סמלי, לאברך 

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר", במצב חדש, 

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

 ריפוד וניילון לכסאות, 
7 שנות נסיון,

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

 אבד טאבלט חדש ביום 
ראשון טז' באייר, בתחנת 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)20-21ח(050-6245339

 עמודון ספרים עם 2 
מגירות למטה, צבע חום, 230 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 כסא מנהלים שחור 
כחדש, 250 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)20-21ח(052-7653954

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

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

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

_____________________________________________)20-21ח(053-2853256

 נברשת 3 נורות, 
מתכווננת, כולל נורות, 70 

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

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

_____________________________________________)20-21ח(053-2853256

 מזרן יחיד למבוגר, 
אורטופדי, 100 ש"ח.

_____________________________________________)20-21ח(052-5737813

משפחה חמה 
בבני ברק

מקבלים נשים 
מבוגרות )סיעודיות(

נסיון רב 
והמלצות
03-6774319

073-7366818

 תנור אפיה משולב, 
שחור, תוצרת קונסטרוקטה, 

כחדש, 500 ש"ח.
054-5888926)21-24(_____________________________________________

 מכשיר GPS, ניווט מצויין, 
כרטיס מעודכן, כל החלקים, 

_____________________________________________)21-22ח(250 ש"ח. 052-7637751

 רמקול בלוטוס, קטן, עגול, 
חברת JBL, מצב חדש, 80 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 050-8776286

 טלפון בייתי, חברת 
"מוטורולה", חדש באריזה, 
_____________________________________________)21-22ח(150 ש"ח. 050-8776286

 אוזניה בלוטוס, חדשה, 
ברמה, 100 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(050-8776286

 גמבוי G7-XL, חדש!!! 
רק ב- 330 ש"ח. המון מריו + 

_____________________________________________)21-22ח(מצלמה + נגן. 03-6164553

 מקפיא 4 מגירות 
"סימנס", 500 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מסך מחשב דק 19 אינץ', 
במצב מצויין, 199 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(054-4443635

 מקרן מיני לצפייה, מתאים 
בעיקר לילדים, ללא אינטרנט, 

_____________________________________________)21-22ח(300 ש"ח. 050-5966055

 מצלמת סמסונג מצויינת, 
עם אפשרויות עריכה מגוונות, 

_____________________________________________)21-22ח(120 ש"ח. 054-8424272

 מקרר אמקור 350 ליטר, 
300 ש"ח, בב"ב.

_____________________________________________)21-22ח(054-8541752

 גז כיריים סאוטר, במצב 
מצויין, 400 ש"ח. אופניים 

לילדים לגילאי 3-6, כל זוג 150 
ש"ח, במצב חדש

_____________________________________________)21-22ח(054-2819921

 מיטת יחיד, 190 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(ב"ב, 052-5737813

 כוורת צבע ג'ינס + כאמל, 
עץ, 9 תאים, 150 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(052-7110779

 עגלת בוגבו קמיליון 3, 
אדום, אמבטיה + טיולון, ניילון 
לגשם וכיסוי נוסף צבע ג'ינס, 

250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)21-24(054-8063853 ב"ב

 עגלת בבה קאר, היפ הופ 
+ תיק תואם, שמורה כחדשה, 

_____________________________________________)21-24(1,900 ש"ח. 054-5857000

 מיטת תינוק של 
"מישכל", צבע עץ, כחדשה, 

_____________________________________________)21-22ח(500 ש"ח. 03-5705098

 עגלת תינוק אמבטיה 
+ טיולון, מדגם פג פיקלו 

3, מחיר מציאה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)21-22ח(052-5708636

 משאבת חלב ידנית 
לשבת, חברת "מדלה", 

כחדשה, 90 ש"ח.
_____________________________________________)21-22ח(052-3466398

 משאבת חלב חשמלית, 
חברת "מדלה", כחדשה, 220 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 052-3466398

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

_____________________________________________)21-22ח(050-6907470

 טיולון ג'וי, איכותי, קל 
_____________________________________________)21-22ח(ונוח. 170 ש:ח. 050-6907470

 תיק איכותי לעגלת תינוק, 
_____________________________________________)21-22ח(40 ש"ח. 050-6907470

 מיטת תינוק + מזרון, 
_____________________________________________)21-22ח(230 ש"ח. ב"ב, 052-5797813

 מחשב נייד IBM מעולה 
וחזק ווינדוס XP רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש 053-3120620

 כיריים 4 להבות מעל 
הגז צבע לבן היה בשימוש רק 

בפסח 120 ש"ח גמיש
_____________________________________________)22-23ח(053-3120620

 מחשב נייח ווינדוס 10 
מעבד i3 אופיס 10 עם 500 
ג"ב )זיכרון רם 4 גיגה 6100( 

_____________________________________________)22-23ח(600 ש"ח  053-3120620

 הוברבורד כחדש צבע 
כשטרות דולרים 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש 053-3120620

 למכירה 2 רמקולים 
15 אינץ' db, בעוצמה 600 

וואט, דיגיטאלי, במצב מצויין 
+ 3 סטנדים לרמקולים + 

2 מיקסרים, גדול וקטן + 2 
מיקרופונים + כבלים בשפע, 

_____________________________________________)22-25(4,800 ש"ח. 054-4202316

 נגן די ג'י מן, כחדש, רק 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח. 03-6195880 משה

 בירושלים, למסירה, מקרר 
גדול, דרוש תיקון.

_____________________________________________)22-23ח(058-6770546 02-5812872

 מקרר אמקור, 350 ליטר, 
בב"ב, 300 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(054-8541752

 2 מסכי מחשב, נקנו לפני 
כ- 5 שנים, כ"א 100 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(055-6772789

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

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן(, מיועד לקיר, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 די וי די תוצרת 
KENNEDY )ללא מסך( 

כחדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 דוד חשמל 80 ליטר, 
"ירדן", 500 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-7640291

 נברשת 5 קנים + 3 קנים 
ביחד, 400 ש"ח, כחדשה. 

_____________________________________________)22-23ח(055-6680981

 HP, 500 מחשב נייד 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 055-9765406

 מסך מחשב דק, חברת 
ויסוניק, 17 אינץ', 120 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(055-9765406

 כיריים בילדאין, 4 להבות 
)סאוטר(, שחורות, תקינות, 

_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח. 052-3463482

 רדיודיסק מקורי, לרכב 
I-30 2010, פלסטיקה תואמת 

)חדש באריזה( 200 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 מיחם לשבת, 40 כוסות 
)BENATON(, כחדש, 100 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-3463482

 מכונת כביסה, 320 ש"ח. 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 מקרר תדיראן "אמפא"
מייבש כביסה. שניהם 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 050-6229373

 מצלמת קנון, דגם 175, 
במצב חדש + נרתיק, מטען 

וסוללה, 350 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(055-6720828

 די וי די, חדש באריזה, לא 
נפתח מעולם, עם קורא דיסק 

און קי, 70 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(052-3186268

 מקרר אלקטרה במצב 
טוב, עובד מצויין, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7170796

 מקפיא "באייר", 4 
כוכבים, 7 מגירות, גובה 1.70, 
במצב מצויין, בב"ב, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7641400

 300A, אורגנית מדלי, דגם 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח. 052-5737813

 שואב אבק איכותי, 90 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 פקס משולב עם מדפסת, 
_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח. 052-5737813

 שואב אבק חדש!!, 190 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 058-3245685

 אורגנית "קסיו" + מעמד 
+ מזוודה + שנאי + כיסוי 

+ חוברת למידה, 420 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(050-4140205

 דיסק של "בוש", חשמלי, 
מצב מצויין, 200 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6680981

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

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 מחשב נייח חדש באריזה, 
וינדוס 10 + דיסק קשיח, 500 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 052-7110779

 שידת מגירות, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 ארון כתר, 220 ש"ח, 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 עמודון ספרייה כחדש, 
300 ש"ח. 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(02-5371771 073-7509509

 ספה, 3 מושבים, צבע 
קרם שמנת, מודרנית, גדולה, 

480 ש"ח. עור אמיתי,
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813 ב"ב.

 מיטת נוער במצב מצויין, 
מעץ מלא, 200 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-6140800

 מיטת קומותיים של 
איקא, 450 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)22-23ח(052-7619209/8

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

_____________________________________________)22-23ח(כחדש, 80 ש"ח.054-8476805

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

בב"ב, 400 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(054-8476805

 משאבת אוונט ידנית, 
כחדשה, 100 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
קמיליון, 80 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית, חדשה!!, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי ג'וגר, בלי מתאמים, 100 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת טיולון ואמבטיה, 
כחדשה, 500 ש"ח. צבע 

_____________________________________________)22-23ח(שחור, 050-4120944

 עגלת אמבטיה + טיולון 
CAM, במצב מצויין, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-7177539

 מיטת תינוק, חזקה, מעץ, 
כחדשה, כולל מזרן וגלגלים, 

בירושלים, 300 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(054-8478819

 מזרן תינוק אורטופדי, 90 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-5737813

 מיטת תינוק במצב 
מעולה + מזרן אורטופדי, 200 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אינגלזינה + 
אמבטיה, 150 ש"ח וגם טיולון, 

_____________________________________________)22-23ח(90 ש"ח. 052-5737813

 בהזדמנות, עגלת טיולון 
איזי בייבי, במצב מצויין, 200 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 050-4160457

 JOIE( כסא אוכל 
BABY( תקין, 180 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 מיטת תינוק "מישכל", 
צבע עץ, כחדשה, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(03-5705098

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

_____________________________________________)22-23ח(054-4381651

 מיטת תינוק של חברת 
מישכל, במצב טוב, כולל מזרן, 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח. 052-8254430

 טיולון + עגלת אמבטיה, 
160 ש"ח. רק טיולון, 80 ש"ח. 

+ סלקל + כסא רכב, 80 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-5737813

 כסא אוכל לתינוק, במצב 
מעולה, 50 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-6140800

 עגלת טיולון, מצב חדש, 
מעולה, 120 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-6140800

 בד לגגון בוגבו בי, ירוק 
זית, מעט דהוי בחיבורים, 70 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 055-6680981

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 120 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 כסא תינוק לאוטו כמו 
חדש! מרופד ועם 3 מצבי 

ישיבה מגיל 3 חוד עד גיל 4 
_____________________________________________)21-22ח(ב-250 ש"ח 052-7773526

 מיטת מעבר מעוצבת 
כחדשה צבע שמנת עם 

מעקה בטיחות משני צדדים 
_____________________________________________)21-22ח(ב-250 ש"ח 052-7773526

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

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

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

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

_____________________________________________)20-21ח(052-7092755

 עגלת תינוק אמבטיה 
+ טיולון, מדגם פג פיקלו 

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

 מיטת תינוק במצב 
מעולה + מזרן אורטופדי, 200 

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

 עגלת אינגלזינה + 
אמבטיה, 150 ש"ח וגם טיולון 

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

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

כללי

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

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

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

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

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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 למכירה פלאפון יאנג, 
תומך כשר, במחיר 250 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(055-6771360

 נוקיה C2, לא כשר, כולל 
מטען, 150 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(053-3161169

 מטען חדש, 3 יציאות 
USB מהיר, 15 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(053-3161169

 פלאפון LG כשר, במצב 
מצויין, 60 ש"ח.
_____________________________________________)21-22ח(058-3299505

 גלאקסי טרנד פלוס, 
במצב מצויין, 250 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-7558801

 סמסונג יאנג, תומך כשר, 
מתאים לכל החברות, 250 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-7648733

 אופניים לנוער ב- 250 
ש"ח. נקנו לפני חצי שנה 

_____________________________________________)22-23ח(058-3202714

 ,ALFHA מצלמת 
תפריט בעברית, 200 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד. 052-7619209/8

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
ירוק, 40 ש"ח, מצב מצויין. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7676856

 מפה סרוגה, צבע קרם, 
גודל 2X4, רק 50 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-7676856

 LADY ,נעליים חדשות 
COMFORT, מידה 38, 80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-7676856

 נסטיק דור 3, מצב מצויין, 
_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח. 054-8439777

 הספר "אנשים בשכונה 
הירוקה", חדש, כרוך, 25 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש. 052-7162312

 הספר "שוליים" ב. מנחם, 
_____________________________________________)22-23ח(30 ש"ח גמיש. 053-7939271

 כלוב + מתקן למים 
ולאוכל + נדנדה + סידן 69 

ש"ח. 050-4140205
_____________________________________________)22-23ח(077-2009597

 2 סידורים של "מילר" 
מעור, לבת ישראל, נוסח 

ספרד, צבע בז' וירוק, חדשים, 
רק 50 ש"ח בירושלים.

_____________________________________________)22-23ח(050-4120286

 כסא אחורי נוסף, לרכב 
סטיישן, 500 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(050-8883274

 3 יחידות סורגים )בטן(, 
חדשים, במידות שונות, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-7116853

 סוללות סמסונג לפלאפון, 
דגמים שונים, מצב חדש, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א. 052-7116853

 קולט יחיד של דוד שמש 
במצב טוב, 150 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6772789

 חצובה למצלמה, גובה 
1.80, ב- 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)22-23ח(055-6772789

 קודן לדלת במצב מצויין, 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח. 055-6772789

 דרבוקה סורית קטנה, 
במצב מצויין, 80 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6783132

 מכנסונים סופגים 
"שקמה" מידות 46-52. 15 יח' 

_____________________________________________)22-23ח(60 ש"ח. 054-6762550



ג’ בסיוון - ה’ בסיוון תשע”ט  426/05-28/05/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

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

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

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

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

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

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

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

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

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

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 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)22-25(_____________________________________________

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-22(_____________________________________________

 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

 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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
דרושה מטפלת, למשרה 

חלקית/מלאה, 052-7603242 
_____________________________________________)21-22(ציפי

 דרושה מטפלת למעון, 
מיידי, משרה מלאה, שכר 

גבוה, לפרטים: אסתר 
052-8750036)21-22(_____________________________________________

 דרושים אברכים, לקהילה 
בקריית ים, בנשיאות הגר"מ 
פנירי שליט"א, מסלול רבנות 

וקירוב, מלגה גבוהה.
053-3104967)21-24(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה במיידית, סייעת לימי 

שישי 052-8226582
052-8530061)21-24(_____________________________________________

 לסוכנות אתרים 
ודיגיטל בב"ב, דרושים 

אנשי/נשות מכירה 
תותחים, מנוסים, מוקד 

נפרד, בונוסים גבוהים 
_____________________________________________)21-22ש(072-2230781

 עובדת נקיון חרוצה 
לגבעת שמואל, פעמיים עד 
_____________________________________________)21-22(שלוש בשבוע 050-6561610

 לפנימיית קרית צאנז 
לבנות בנתניה, דרושות:

1. מדריכות+לינה, רקע חינוכי.
2. עו"ס קלינית, חצי משרה. 
3. עו"ס לריכוז טיפול  בחצי 

משרה )נסיון בטיפול 
בנערות חובה( תנאים טובים 
למתאימים, חלק מהמשרות 

הן לעבודה מיידית. קו"ח למייל: 
tirzay@maon-hoh.org.il)21-24(_____________________________________________

 את חפירה, מעדר ומקוש, 
כל אחד 50 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(055-6772789

 דרבוקה עם תוף, 100 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 03-6164553

 למכירה 2 אקווריומים 
50X50 450 ש"ח.

_____________________________________________)21-22ח(050-3337530

 אוזניות בלוטוס, חוט 
נשלף FINEBLUE, כמו 

_____________________________________________)21-22ח(חדש, 60 ש"ח. 053-8916519

 אופני הרים במצב טוב, 
זקוקות לתיקון קטן, 150 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 054-2819921

 אופני ילדים, מידה 16", 
_____________________________________________)21-22ח(130 ש"ח. 054-2819921

 רחפן ללא מצלמה, 50 
_____________________________________________)21-22ח(ש"ח. 077-6182023

 לשמחות, שמלת מקסי, 
דבימוד, סגול נצנץ, מידה 42, 
450 ש"ח במקום 850 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(054-8406660

 חוברות מרווה לצמא, 
שנים ע"ד-ע"ט, 95 ש"ח 

_____________________________________________)21-22ח(לשנה. 054-8406660

 2 כיסויים לחדר שינה, 
יפיפיים, אפור-אפרסק, חדש, 

_____________________________________________)21-22ח(290 ש"ח. 054-8406660

 ,36V סוללה לאופניים 
_____________________________________________)21-22ח(ב-100 ש"ח. 053-4192396

 נעלי עבודה חדשות, מידה 
41, עם מגן ברזל, 140 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(053-3161169

 תוכון מאולף, שלא נושך 
+ כלוב + תערובת, 220 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(050-4157763

 ופני הרים 24  ו26 אינץ 
שמונים שקל לאחד, אופני 

ילדים 18 אינץ 20 שקל הצמיג 
_____________________________________________)21-22ח(קרוע. 054-3177932

 אופני ילדים תקינות 50 
ש"ח, מעצורי דיסק 15 ש"ח 

למעצור קידמי ואחורי
_____________________________________________)21-22ח(054-3177932

 כסא תינוק או קסדה 10 
שקל, גלגל קידמי 24 אינץ 10 

_____________________________________________)21-22ח(שקל. 054-3177932

 אופני הרים 26 אינץ 
שיכוך מלא 150 שקל, אופני 

הרים רגילות 80 ש"ח
_____________________________________________)21-22ח(054-3177932

 חינם! שטיח אמבטיה נגד 
החלקה, 55X55, מצב מצויין, 

_____________________________________________)21-22ח(ב"ב 054-9574001

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

_____________________________________________)21-22ח(052-5737813

 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

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלות: 1. לכיתת בוגרים, 
2. לתינוקיה. תנאים טובים 

052-7638461)22-23(_____________________________________________

 וילון לחלון של סלון, 400 
ש"ח. 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(02-5371771 073-7509509

 וילון וונציאני, 120 ש"ח. 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 ש"ס 20 כרכים, 250 ש"ח. 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 סט ספרים אטלס, עץ 
החיים, 400 ש"ח.

 02-5371771 053-3155336
_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 אנציקלופדיה תלמודית, 
20 חלקים, 400 ש"ח.

 02-5371771 053-3155336
_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 סיר חשמלי, 220 ש"ח. 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 אופניים במצב טוב, 130 
ש"ח בלבד + אופני ילדים, 90 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 כסא עם ידיות וגלגלים + 
שולחן אוכל + מזוודה + מסך 

מחשב, 80 ש"ח כל פריט. 
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 אופניים 90 ש"ח, במצב 
מצויין + קורקינט, 60 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 מעיל צמר, מידה 52, 
אפור כהה, חדש! 150 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 ילקוט ניקי, חדש, כחול, 
_____________________________________________)22-23ח(90 ש"ח. 058-3245685

 ספר "מסורת" חדש, 30 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 058-3245685

 2 מטר אריחי דוגמא 
למקלחת, 100 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6680981

 סט ביטים עם מברג, 
מתאים למשקפיים, 20 ש"ח. 

_____________________________________________)21-22ח(053-3161169

 מכנס שבת מחנות 
"בנים", מידה 14, חצי מחיר 

_____________________________________________)21-22ח(60 ש"ח. 052-7110779

 2 תחפושות בובות 
חרסינה ורודות + כובעים, 50 

_____________________________________________)21-22ח(ש"ח כ"א. 052-7710779

 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

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרוש/ה נציג/ה מכירות 
טלפוני, לתאום פגישות. 

תנאים סוציאלים 
מצויינים! 4 משמרות 
_____________________________________________)22-25ש(בשבוע. 052-4751951
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