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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 

דיונים קדחתניים התקיימו השבוע בבג"צ בעתירות נגד הקמת הממשלה 

ממתינים להכרעת בג"צ

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

הקורונה: מתקרבים לסוף המשבר
עולם התורה נפתח תחת הגבלות: גדולי ישראל מינו אנשים מטעמם 

שיהיו אמונים על פתיחת זמן קיץ בהיכלי הישיבות תחת מתווה שאושר 
ע"י משרד הבריאות | עמ' 12

כל הנוטל עצה מן הזקנים - הרב יצחק דוד קוריץ | עמ' 8

מחולל המהפכה הספרדית בבני ברק

אבי גרינצייג

חזית משולשת
)עמ' 16-17(

התלמידים חזרו 
ללימודים: שיעור 

נוכחות גבוה
בתי הספר צוידו בחומרי חיטוי ומיגון, 

במגבוני חיטוי ואלכוג'ל, ובכמות נוספת של 
חומרי ניקיון וסבוני ידיים | עמ' 4



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience
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possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



אבל גם בימים שאנחנו מבלים המון שעות בבית
עם הילדים חשוב להקפיד על
תזונה נכונה ואכילה מבוקרת

יש לכם מתכונים לארוחה בריאה וטעימה? 
clalit7774@gmail.com שלחו אותם למייל

או לפקס: 03-5797774
 

ואנו נפרסם אותם במדור מיוחד של כללית – 'מחוז מרכז'
בנושא תזונה נכונה

תזונה נכונה
בימי קורונה

אמא, מה יש לאכול?

כולנו מכירות את השאלה היומיומית הזו.
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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

מאת: זאב סגל

בהתאם להודעת ממשלת ישראל אמש, השוק 
ברחובות נפתח ביום חמישי בבוקר לאחר אישור 
לתנאים  ובכפוף  מלול,  רחמים  העיר,  ראש 
לרבות  לשוק,  האנשים  כניסת  תווסת  הבאים: 
העובדים ובעלי העסקים, כך שבכל עת לא ישהו 
יותר  של  ביחס  לציבור  הפתוח  באזור  אנשים 

מאדם אחד לכל 20 מ"ר. 
העירייה תקבע ותיישם מנגנון להגבלת מספר 
מספר  לעניין  שלט  תציב  וכן  בשוק,  השוהים 
השוהים המותר במקום, כמו כן, העירייה תקפיד 
מטרים   2 של  מרחק  שמירת  על  האפשר,  ככל 
וזאת  בתורים  לרבות  בשוק,  אנשים  בין  לפחות 

לשם מניעת צפיפות. 
בנוסף, יסומנו מקומות המיועדים לתור ויוצב 

שלט לעניין שמירה על מרחק. תישמר ההקפדה 
בשטחי  המשטחים.  וחיטוי  ההיגיינה  כללי  על 
ידיים.  לחיטוי  חומר  עם  מתקנים  יוצבו  השוק 
לצורך  ישיבה  תאפשר  לא  המקומית  הרשות 
ולא תאפשר  אכילה של מבקרים בשטח השוק, 

כניסת אנשים שאינם עוטים מסיכה לשוק.
לצד זאת, העירייה החלה בשבועות האחרונים 
ובמקום  לפתיחה,  החדש  השוק  את  להכין 
החשמל,  בתחום  התאמה  עבודות  מתבצעות 
וכיוצא  הדוכנים  הרחבת  החנייה,  התקשורת, 

בזה.
רחמים מלול, ראש העיר, אמר כי "כבר לפני 
כשבועיים פניתי במכתב לראש הממשלה בבקשה 
שכן  העירוניים,  השווקים  פתיחת  על  להורות 
פתוחים  מרכולים  היגיון בהחלטה להשאיר  אין 
שהממשלה  שמח  אני  מנגד.  סוגרים,  ושווקים 

רחובות  עיריית  השווקים.  פתיחת  על  הורתה 
כבר נערכה לקראת פתיחת השוק והפעלתו תוך 
הבריאות,  משרד  של  ההנחיות  כל  על  שמירה 
וזאת באמצעות הצבת פקחים ומחסומים בכניסה 
לשווקים, והקפדה מרבית ועמידה בכל תנאי התו 

הסגול".
כי  טען  העיר  ראש  סגן  מרקוביץ',  יניב 
"פתיחתו המחודשת של השוק הישן מתבקשת, 
אני  מזמן.  כבר  להתבצע  צריכה  הייתה  ולדעתי 
קורא לתושבים לתת פרנסה לסוחרים המקומיים 
ודווקא בימים אלה לקנות תוצרת טרייה בשוק. 
ולחזק  מעשה  לעשות  כולנו  של  ההזדמנות  זו 
חקלאות וכלכלה ישראלית. אנחנו מודעים לכך 
ועובדים  ישנה,  תשתית  בעל  הקיים  שהשוק 
ככל  על הפעלתו של השוק החדש מהר  כאמור 
האפשר. אנו קוראים לתושבים: קנו בשוק! קנו 

מסוחרים מקומיים!"
פיקוח,  תנועה,  אגף  מנהל  שוקרי,  ליאור 
"אנו  כי  למסור  ביקש  עירוני  ושיטור  שילוט 
כך  הבריאות  משרד  הנחיות  את  לאכוף  פועלים 
נעשה מבקשים  אנו  לקנות בשוק.  שיהיה בטוח 
להישמע להוראות הפקחים בכניסה, כדי לשמור 
כראוי על בריאות הקונים והסוחרים בעת השהיה 

במתחם השוק".

ביל"ו:  שוק  סוחרי  וועד  יו"ר  כהן,  סמדר 
אני  היקרים-  והסביבה  רחובות  "תושבי 
טרייה,  לסחורה  אלינו,  לחזור  לכם  קוראת 
להעניק.  יכול  השוק  שרק  ולמשפחתיות  לחום 
התקשרו  סגורים  כשהיינו  האחרונים  בשבועות 
אלי ולחברי לקוחות רבים שחיכו לפתיחת השוק 

כדי להגיע ולקנות."

בשורה לרוכלים ולתושבים: השוק העירוני הישן נפתח מחדש

כך יסייעו לתלמידים שמשפחתם 
נפגעה ממשבר הקורונה

מנהלת אגף חדשה בעירייה: 
בת חן קרני

במסגרת הפרויקט, תוענק מלגה חודשית בסך אלפי שקלים ויסופקו מחשבים ניידים ל-15 תלמידים בעיר

קרני תעמוד בראש האגף לשירותים חברתיים ברחובות 
לאחר שאירית שיפריס הוותיקה פרשה לפנסיה

נבחרת השחמט ברחובות מציגה 
הישג מרשים

מאת: אלי כהן

בעקבות  המושבתים  אחרים  ספורט  מענפי  בשונה 
הקורונה, בענף השחמט הצליחו למצוא פתרונות יצירתיים 

ולהמשיך את התחרויות בעזרת אמצעים וירטואליים.
בה  בשח-בזק  הארץ  אליפות  התקיימה  לאחרונה 
השתתפו שחמטאים מכל רחבי הארץ. אל המקום הראשון 
העירונית  השחמט  מנבחרת  גורודצקי  דוד  הגיע  בתחרות 
מלאה  ושליטה  מרשימות  יכולות  שהפגין  רחובות,  של 

בחוקי המשחק.
הנבחרת  חברי  זכו  מחודש,  למעלה  לפני  כי  נזכיר 
למועדונים  הארצית  בתחרות  השני  במקום  ברחובות 

והצליחו להביס נבחרות ותיקות ומנוסות מהם.

מאת: איציק גרוס

תקופת הקורונה הביאה עימה לא רק דאגות 
דאגות  גם  אלא  הבריאות  לתחום  הנוגעות 
הקשיים,  בעקבות  פרנסה.  וקשיי  כלכליות 
תלמידי  בקרב  מדאיגה  תופעה  התעוררה 
תיכון ברחבי הארץ, אשר נאלצו לצאת לעבוד 
ולסייע  הפרנסה  בעול  חלק  לקחת  מנת  על 

למשפחתם.
אפלייד  לחברת  חברה  רחובות  עיריית 
משותף.  בפרויקט  אייסף  ולקרן  מטיריאלס 
הפרויקט יעניק מענה לתלמידים כדי שישובו 
את  להמשיך  יוכלו  כך  הלימודים:  לספסל 
לימודיהם יחד עם סיוע כלכלי לבני משפחתם. 
 15 נבחרו  הניסיוני,  הפרויקט  לצורך 
רצון  שהביעו  העיר  בני  תיכון  תלמידי 
ומוטיבציה להמשיך בלימודים למרות המצב 
אלה  תלמידים  משפחתם.  נתונה  בו  הכלכלי 
התחייבו לחזור ללמידה הסדירה ולהגיש את 

כל המטלות הנדרשות מהם. 
מטיריאלס  אפלייד  חברת  אלה  בימים 

שיוכלו  כדי  ניידים,  מחשבים  להם  מעניקה 
להמשיך את הלימודים המקוונים. 

לכל  אייסף, תעניק החברה  קרן  באמצעות 
בגובה  מלגה  הנבחרים  מהתלמידים  אחד 
אלפי שקלים בסוף כל חודש. נוסף על הסיוע 
קרן  לתלמידים,  המחשבים  ואספקת  הכלכלי 
לרשות  מעמידות  מטיריאלס  ואפלייד  אייסף 
שיוכלו  ומתנדבים  סטודנטים  התלמידים 

לעזור להם בלמידה ותרגול החומר הנלמד.
ראש העיר, רחמים מלול מציין כי "עיריית 
לתמוך  כדי  דרכים  לחפש  ממשיכה  רחובות 
אנו  אפשרית.  דרך  בכל  העיר  בתלמידי 
אפלייד  הרחובותית,  ההייטק  לחברת  מודים 
מטריאלס ולקרן אייסף, שתומכות בתלמידים 
להמשיך  להם  ומאפשרים  לכך  הזקוקים 
בבחינות  ולהצליח  בלימודיהם  להשקיע 

הבגרות".
זהר  החינוך  תיק  מחזיק  העיר,  ראש  מ"מ 
שיוצר  פעולה  שיתוף  "יזמנו  סיפר,  בלום 
רחובות  לתלמידי  ומותאם  מיוחד  מענה 
אנו  אפשרית.  בלתי  לסיטואציה  שנקלעו 
ההזדמנות  את  ינצלו  התלמידים  כי  מקווים 

המדהימה לממש את הלמידה באופן מיטבי, 
לצד הסיוע הכספי למשפחותיהם".

באגף  שח"ר  מחלקת  מנהלת  סלע,  יעל 
היא  הפרויקט  "מטרת  כי  אמרה  החינוך 
הפוטנציאל  את  לממש  לתלמידים  לאפשר 
דווקא  בלימודיהם  ולהשקיע  בהם  הטמון 
הבגרות.  בחינות  של  הקריטית  בתקופה 
בלימודים  להם  יעזרו  הניידים  המחשבים 
להוריהם.  לסייע  תוכל  הכספית  והמלגה 
ומודה  זה  לפרויקט  תרומתי  על  שמחה  אני 

לאפלייד מטיריאלס על האמון והתמיכה".
עופר גרינברגר, מנכ"ל אפלייד מטיריאלס 
ישראל: "כחברה שפועלת כל השנה בתחום 
זו  חשובה  למשימה  להירתם  בחרנו  החינוך, 
ולעשות ככל שביכולתינו על מנת שהתלמידים 
יוכלו להמשיך להתרכז בלימודים ולא לפגוע 
בסיכויי ההצלחה שלהם בעתיד בגלל הקושי 
לסיוע  מעבר  זו.  תקופה  המאפיין  הכלכלי 
הכלכלי, אפלייד ועובדיה ירתמו על מנת לתת 
תמיכה לתלמידים גם מעבר לתמיכה הכספית, 

שהיא לעיתים חשובה לא פחות".

התלמידים חזרו ללימודים: שיעור נוכחות גבוה
מאת: איציק גרוס

בכל בתי הספר נערכו מראש, ועיריית רחובות 
לקראת  היערכותה  את  אלה  בימים  השלימה 
החזרה ללימודים. בתי הספר עברו ניקיון יסודי, 
כל המשטחים הפנימים והחיצוניים עברו חיטוי 

כנדרש, המגרשים נוקו. 
הסברה  חומרי  מועד  מבעוד  הכינה  העירייה 

"ברוכים  ושלטי  ההיגיינה,  על  השמירה  בדבר 
הבאים" שנתלו בפתח בתי הספר בעיר, איגרות 
צוידו  הספר  בתי  לתלמידים,  הוכנו  מיוחדות 
בחומרי חיטוי ומיגון, במגבוני חיטוי ואלכוג'ל, 

ובכמות נוספת של חומרי ניקיון וסבוני ידיים.
ראש העיר, רחמים מלול, ממלא מקומו זוהר 
החינוך,  אגף  מנהלת  החינוך,  תיק  מחזיק  בלום 
הספר  בתי  מחלקת  ומנהלת  צוקרמן  אפרת 
הגיעו  והב  שרה  רחובות,  בעיריית  היסודיים 

במסיכות  חמושים  השבוע 
הספר  בתי  שערי  לפתח 
"מעלות משולם" ו"שז"ר" 
על  מקרוב  לפקח  כדי 

פתיחת הלימודים.
האחרונים  ביומיים 
לפיה  ההיערכות  הושלמה 
בהתאם  ילמדו  התלמידים 
הבריאות  משרד  להנחיות 

פעילות  את  מסדירות  שבת,  ממוצאי 
בתי הספר באופן מפורט.

מוסדות  של  השבוע  הפתיחה 
וללא כל תקלות,  החינוך עברה חלק 
הממוצע  הנוכחות  שיעור  כאשר 
והמנהלים  המנהלות  ידי  על  שדווח 
והממ"ד  הממלכתיים  הספר  בבתי 

הוא למעלה מ-80%.

בתי הספר צוידו בחומרי חיטוי ומיגון, במגבוני חיטוי ואלכוג'ל, ובכמות נוספת של חומרי ניקיון וסבוני ידיים

מאת: יוסי לוז

החדשה  האגף  מנהלת  לתפקידה  נכנסה  אלה  בימים 
סוציאלית  עובדת  קרני,  חן  בת  חברתיים:  לשירותים 
בעבודה  שני  ותואר  ראשון  תואר  בוגרת  בהכשרתה, 

סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 
האחרונות  השנים   15 ב-  רחובות.  תושבת  היא  קרני 
במועצה  חברתיים  לשירותים  המחלקה  את  ניהלה  היא 

המקומית גדרה, ואף נבחרה כמנהלת מצטיינת.
בראשות  וועדה  בחרה  חודשים  כשלושה  לפני  כזכור, 

ראש העיר, רחמים מלול, בבת חן קרני.
ברחובות,  העירונית  הרווחה  מערכת  את  תוביל  קרני 
 200 כ-  מיליון שקלים,   150 כ-  על תקציב של  החולשת 
8 מחלקות, כולל שלוחה  4 מרכזים ו-  עובדות ועובדים, 

בקרית משה.
את  ניהלה  היוצאת,  האגף  מנהלת  שיפריס,  אירית 
האגף ב- 15 השנים האחרונות, ותחת ניהולה האגף צמח 
והקימה  יזמה  בין היתר, שיפריס  כיום.  והתפתח להיקפו 
דולב  מרכז  עירוני,  תעסוקה  מרכז  איט"ם,  מחלקת  את 
בסיכון,  אוכלוסיות  על  וטיפוח  הגנה  במשפחה,  לטיפול 

ילדים, בני נוער חסרי ישע וזקנים בסיכון.
אירית  עם  חפיפה  קרני  עברה  האחרונים  בשבועות 
שיפריס, ובימים אלה נכנסה לתפקידה. נאחל לה בהצלחה 

בתפקידה החדש.

צמידים להפרדת קבוצות, מגבוני חיטוי 
ואלכוג'ל בכניסה



תרגיל 
קפיצות

תרגיל 
זחילה

תרגיל 
מתיחה

כללית 'מחוז מרכז' מזמינה אתכם לשמור על בריאות
הגוף והנפש עם מגוון תרגילי כושר ותנועה שאפשר לעשות מהבית

שלב ראשון:
נעשה 20 קפיצות
לגובה לא חזקות

שלב שני:
נקפוץ עוד 20 קפיצות 

אבל רק עם רגל ימין

שלב שלישי: נקפוץ 
עוד 20 שניות אבל 
רק עם רגל שמאל

שלב ראשון:
ניתמך על כפות הידיים 

והרגלים כמו באיור

שלב שני:
ננטייל כך ברחבי הבית 

ונעשה סיבוב ברחבי הבית

חשוב מאוד שלא
להתייאש מהר. 

כמה שנחזיק יותר זמן 
זה יטיב לנו לכושר

שלב ראשון:
נשכב על הרצפה עם תמיכה 

של כפות הידיים והרגלים

שלב שני:
נכופף מרפקים וניישר וננסה 
להגיע עם הראש כמעט עד 

הריצפה

שלב שלישי: 
נעלה ונרד ככה לפחות 10 

פעמים

לשמור על גוף בריא
זה משחק ילדים







י"ג אייר תש"פ 887/5/20 ברחובות

ב"שיא החשמל והמיזוג" 
פותחים את עונת המזגנים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שווה לכל כיס, ועכשיו אפילו עוד יותר.

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

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

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

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

לרוכשים במוקד הטלפוני.

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

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

את מחירי הבשר לבני התורה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נקרא "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל!"

הנוטל עצה מן הזקנים
 - הסיפור שלא סופר

הרב יצחק דוד קוריץ

 הרב יצחק עובדיה עם מרן רה"י חכם שלום כהן

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

"



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מחולל המהפכה 
הספרדית בבני ברק

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

מסע ההלוויה

הרה"ג יהודה זיאת נושא דברים בתלמוד תורה

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

הגר"מ בן שמעון בוחן את התלמידים

הגר"י כדורי בבקור בתלמוד תורה

 מרן הגראי"ל שטיינמן בביקור במוסדות

היכל ביהמ"ד



לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

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

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

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

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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ממתינים להחלטת בג"צ
מאת: מנחם הירשמן

אחד עשר שופטי העליון צפויים למסור את פסק הדין בעתירות 
שבהן עסקו עוד לפני יום חמישי - היום האחרון של המנדט שניתן 
עלול  הדבר  כי  חוששים  לבן  בכחול  קואליציה.  להרכיב  לכנסת 
שהליכוד  חשש  "קיים  דבר.  של  בסופו  לקום  מהממשלה  למנוע 
ייסוג ברגע האחרון - ונתניהו יפעל לגיוס 61 ממליצים מהכנסת", 

נטען במפלגה.
במסגרת המאמצים להקמת ממשלה התעוררו קשיים במו"מ על 
תיק הבריאות. בליכוד טוענים שכחול לבן מוכנה לתת מעט מדי 
בליכוד מעוניינים שכחול  לנחשק.  לקבלת התיק שהפך  בתמורה 
לבן תוותר על תיקים משמעותיים, זאת כדי שיהיה עם מה לעבוד 

מול מפלגת ימינה.
לאחר יומיים של דיונים בבית המשפט העליון סביב ההסכמים 
בהסכם  שינויים  כמה  להכניס  הסכימו  לבן  וכחול  הליכוד  בין 
בדיון  בג"ץ  שופטי  שהשמיעו  הביקורת  בעקבות  הקואליציוני 
שנה  מחצי  יקוצר  המינויים  הקפאת  סעיף  שעות.  תשע  שנמשך 
לכשלושה חודשים )מאה ימים(. כמו כן, תבוטל הקפאת החקיקה. 
השבעת  הזמנים,  לוחות  בשל  כי  החליטו  לבן  כחול  במפלגת 
הממשלה תידחה לשבוע הבא ועקב כך, חברי הכנסת של הסיעה 
המנדט  את  שיקבל  כדי  נתניהו  לבנימין  חמישי  ביום  יחתמו 

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

בנוסף, הוסכם כי תקופת החירום לא תוארך מעבר לחצי שנה. 
בהסכם המקורי הוחלט שלא לקדם חקיקה בכלל, אלא הצעות 

חוק שקשורות במשבר הקורונה. בעקבות הביקורת של נשיאת בית 
המשפט העליון אסתר חיות הוחלט שלא להקפיא חקיקה. כמו כן, 

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

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

מינויי בכירים והחוק הנורבגי המדלג. 

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

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

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

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

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

מקווה שבג"ץ לא יעשה את זה".

הדיון בבג''צ | צילום מסך: לע"מ

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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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

מעשה איש ופקודתו
ְוָאַמְרָּת  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ַהּכֲֹהִנים  ֶאל  ֱאמֹר 

ֲאֵלֶהם )כא, א(
ש"אמור"  הפשוט,  הפשט  מלבד 
רם  מלשון  גם  שהוא  לפרש  יש  אמירה,  לשון  הוא 
ֶהֱאַמְרָּת  ה'  "ֶאת  יז(:  כו,  )דברים  הכתוב  על  ונשא. 
ַהּיוֹם" מפרש רש"י: "ולי נראה שהוא לשון הפרשה 

והבדלה... והוא לשון תפארת". 
הובדלו  הופרשו,  הם  מעם.  מורמים  הכהנים 
הצטוו  כך  ומשום  מיוחדת,  בקדושה  והתקדשו 
במצוות המיוחדות להם. והכהן הגדול, שהתווספה 
בו תוספת מעלה על אחיו הכהנים, מוזהר באזהרות 

יתר המיוחדות רק לו.
לנהוג  צריך   - בתפקיד  שנושא  מי  כל  ובעצם, 
רשאי  ואינו  ושעל,  צעד  כל  על  זהירות  במשנה 
לעשות מעשים או ְלַדֵּבר כאחד העם. אם אינו נוהג 
ראוי  אינו  כי  ומגלה  במעמדו  מזלזל  הריהו   - כך 
כותב  כך  ומשום  תפקיד,  הוא  חכם  תלמיד  גם  לו. 
"כשם  א(:  הלכה  ה  פרק  דעות  )הלכות  הרמב"ם 
שהחכם ניכר בחכמתו ובדעותיו, והוא מובדל בהם 
משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו 
ובהילוכו  ובדבורו  צרכיו,  ובעשיית  ובמשקהו 
ויהיו  ובמתנו,  ובמשאו  דבריו,  ובכלכול  ובמלבושו 

כל המעשים האלו נאים ומתוקנים ביותר".
חז"ל )יומא פו ע"א( אמרו "היכי דמי חילול השם? 
אמר רב: כגון אנא, אי שקילנא בישרא מטבחא ולא 
ולא  בהקפה,  יקנה  רב  אם  לאלתר".  דמי  יהיבנא 
ישלם מיד במעמד הקנייה, יהיו תמיד כאלו שיפתחו 
את הפה וירננו: 'הרב מקבל בחינם בתמורה להכשר 
זוהי מחשבה אווילית  נותן לאטליז'... אמנם  שהוא 
לחלוטין, ומכל מקום מחרחרי הריב והמחלוקת אף 
פעם לא פסו מן העולם... משום כך נהג רב חומרה 

יתירה בעצמו ונזהר גם בדברים המותרים.
 

כל אדם והתפקיד המיוחד לו
חז"ל מספרים )פסחים נו ע"א( כשסנחריב וצבאו 
מעיין  את  סתם  המלך  חזקיהו  ירושלים,  על  צרו 
וסיפק מים לכל תושבי  המים שיצא מבית המקדש 
ירושלים וחוצה לה, וזאת כדי שסנחריב וצבאו לא 
באמצעות  אותו  סתם  חזקיהו  ממנו.  לשתות  יוכלו 
לו, משום שלאחר  הודו  לא  וחכמים  המפורש,  ֵׁשם 
אנו  ועדיין ממתינים  נפתח שוב,  לא  הוא   – שנסגר 

לפתיחתו. 
מערכת  ח"ב  הגדולים  )שם  כותב  החיד"א  מרן 
ח' אות ט"ז( שקיבל מזקני ירושלים שלפני כארבע 
אבו  בשם  טורקי  שולטן  לארץ  הגיע  שנה  מאות 
חרב([,  פירושו  בערבית  )סיף  החרבות  ]אבי  סיפין 
שכולם פחדו ממנו, וביקש שיקראו לפניו את החכם 
היהודי כדי לצוות עליו שיפתח לו את המעיין שסתם 
תקופה,  באותה  בראשו.  דמו   – לאו  ואם  חזקיהו, 
ומששמע  וויטאל,  חיים  רבי  היה  הגדול שביהודים 
ַהֵּׁשם  את  אמר  בקשתו,  ועל  השולטן  של  בואו  על 
כמי  ואיננו,  נעלם  לדמשק.  והתעופף  המפורש 

שבלעה אותו האדמה. 
מיד נגלה אליו האריז"ל בחלום ואמר לו: "הסכלת 
סן  סנחריב.  של  גלגול  הוא  סייפין  אבו  אותו  עשו, 
חריב – פירושו שתי חרבות. ואתה ניצוץ של חזקיהו 
המלך. אם היית פותח לו את המעיין בשעת הכושר 
הזו – היית מתקן את חטאו של חזקיהו, שם שמים 

היה מתקדש על ידך, והייתה מתחילה הגאולה". 
לצורך  המפורש  בשם  להשתמש  רציתי  "לא 

פתיחת המעיין", השיב רבי חיים.  
לדמשק",  להגיע  כדי  בו  השתמשת  כן  "והרי 
השיבו האר"י. "יכולת להשתמש בו  כדי להביא את 

הישועה".
עתה",  בו  ואשתמש  לירושלים  אשוב  כן  "אם 

הציע רבי חיים.
"כבר חלפה השעה", השיבו האר"י.

שם(  פסחים  יהודיע  )בן  זצ"ל  חיים  יוסף  רבינו 
מוסיף שאותו אבו סיפין הגיע אחר כך לעיר בגדד, 
שם מת ונקבר בתוך חצר גדולה שהיתה בנויה בסוף 
שגרמה  קליפה  רבצה  קברו  על  היהודים.  מבואות 

לגויים להאמין בו והיו גם יהודים שעלו על קברו 
לבקש בקשות.

זצ"ל,  מרדכי  ששון  מוהר"ר  הישיש  המקובל 
בקבלה  שם  ועסק  קברו,  למקום  בסמוך  בית  לקח 
ובייחודים, עד שביטל את אותה קליפה, ומאז הפכה 
כל החצר, והקבר שבתוכה, לחורבת אשפתות, ובטל 
כוחו של אותו אבו סיפין גם בעיני הגויים, עד שאינו 
יודע  ומי  מת.  ככלב  אלא  לכלום  בעיניהם  נחשב 
בסוד ה' איזה גלגול היה בו, ברב ששון, אשר על ידו 

התבטלה קליפתו של זה.
מסיפור זה למדנו, שלכל אדם יש תפקיד מיוחד 
יוכל  לא  איש  לו.  ורק   – לו  הקב"ה.  לו  ייעד  אותו 
לעשות אותו במקומו. באותה תקופה רק רבי חיים 
יכול היה לפתוח את מי המעיין ולקרב את  וויטאל 
ששון  לרבי  רק  חי"  איש  ה"בן  ובתקופת  הגאולה, 
מקברו  הקליפה  את  לבטל  האפשרות  היתה  מרדכי 

של אבו סיפין.
הגדול  לכהן  התורה  ציווי  את  להבין  נוכל  כך 
שלא לצאת מבית המקדש, גם לא ללוויות של הוריו 
וקרוביו, משום שלכהן הגדול יש את התפקיד שלו, 

והוא – ורק הוא – יכול למלא את התפקיד הזה. 

כוחה של דמעה וכוחם של צדיקים
זיכנו ה' יתברך ששני ניניו של המקובל רבי ששון 
מרדכי, יחזרו בתשובה שלימה דרך הישיבה, לאחר 
שאביהם, נכד הרב, התרחק משמירת תורה ומצוות. 

ומעשה שהיה כך היה: 
אותו  החליט  הברית  בארצות  בהיותו  אחד,  יום 
עליו  עברה  ומצוות.  תורה  ולשמור  להתחזק  נכד 
שבת ראשונה, אותה שמר כהלכתה. לא עבר שבוע 
ימים והוא היה מעורב בתאונת דרכים בה נהרג מיד, 
ובנס גמור הצליחו להציל את אשתו וילדיו שנפצעו 
לוויה  לו  ערכנו  לאביו,  מאד  מקורב  בהיותי  קשה. 

מכובדת ואף למדנו לעילוי נשמתו. 
של  אביו  אלי  פנה  החלימה,  שהאשה  לאחר 
המנוח וביקש ממני שאדבר עם כלתו, אשת המנוח, 
שתסכים להעביר את ילדיה ללמוד בבית ספר דתי. 

עשיתי כבקשתו, וב"ה האשה הסכימה. 
אלא שכחלוף כמה שנים הוא שב ובא אלי. הוא 
מאמץ  עשה  זאת  ולמרות  שמונים  בגיל  אז  היה 
לב  "אני שם  ואמר:  לביתי,  כל המדרגות  ועלה את 
תרם  לא  לומדים  הם  בו  הספר  שבבית  שהחינוך 
ותדבר  שתשוב  ממך  מבקש  אני  המיוחל.  לשינוי 
עם כלתי שתסכים לעבור לירושלים, ואני אעזור לה 
העצמאי".  בחינוך  ללמוד  הילדים  יוכלו  ושם  בזה, 

בחסדי ה' היא הסכימה.
ללמוד  עברו  הילדים  לירושלים.  עברו  הם 
הילדים  אחד  עקא,  דא  מעולה.  תורה  בתלמוד 
הגמרא,  בהבנת  מאד  התקשה  ה'  בכיתה  אז  שלמד 
ולמרות שהמחנך ניסה להרגיעו שלאט לאט יתרגל 
ויבין, הילד לא נרגע. יום אחד כשחזר הביתה פרץ 
בבכי: "לכל הילדים בכיתה יש אבא שחוזר ִאָּתם על 
הגמרא, ולי אין... ואני לא מבין את מה שלומדים"... 

ומתוך הבכי הזה נרדם.
וביקש  לחיידר  הגיע  הילד  בבוקר  למחרת 
מאד  הופתע  המלמד  הגמרא.  את  לקרוא  מהמלמד 
את  קרא  הילד  פלא:  זה  וראה  והסכים.  מהבקשה 
הגמרא ברהיטות והסביר אותה בבהירות. הוא סיפר 
ולימד  אבי בחלום,  אלי מר  נגלה  "בלילה  למלמד: 
אותי את כל הגמרא. הוא ביקש ממני לבקש לקרוא 
אותה בכיתה, להסביר אותה, ולספר למלמד שהוא 
הוא שלימד אותי". ולמדנו מכאן מה רב כוחה של 
זכה הילד לחלום המופלא  דמעה! בזכות דמעותיו 

הזה. 
הם  צדיקים!  כוחם  רב  מה  מכאן  למדנו  עוד 
גם בהיותם בשמים! הצדיק הרב  ממשיכים לפעול 
העולם מתוך תשובה,  מן  ייפטר  פעל שנכדו  ששון 
העילויים  יהיו  ולימים  תורה  בתלמודי  ילמדו  וניניו 
שבישיבת פוניבז'. אשתו של נכדו המנוח היא כיום 

מבכירי המרצות בארץ.        

 כותבת המועדות  פרשת  בתחילת 
התורה: "דבר אל בני ישראל ואמרת 
תקראו  אשר  ה'  מועדי  אלה  אליהם 
אותם מקראי קודש אלה הם מועדי". ויש להבין 
כפילות זו "אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם" 

ושוב "אלה הם מועדי"?
שמספרת  מה  ידוע  הנה  כי  להבין,  יש  עוד 
המשנה בראש השנה )ב', ח'(, שפעם באו שני 
עדים לפני רבי יוחנן בן נורי והעידו שראו את 
ראייתם.  פי  על  החודש  את  לקדש  ויש  הלבנה 
חשבונו  שלפי  ומצא  נורי  בן  יוחנן  רבי  חישב 
ובהכרח  הלבנה  נראתה  שכבר  ייתכן  לא  כי 
רבן  לפני  כשבאו  אולם  ודחאם.  הם  שקר  עדי 
גמליאל נשיא ישראל ביבנה קיבל עדותם וקידש 
את החודש על פיהם. רבי יהושע פקפק על מה 
שקבלם רבן גמליאל, וסבר כרבי יוחנן בן נורי 
גמליאל שליח  רבן  אליו  שעדי שקר הם. שלח 
שתבוא  עליך  גוזרני  יהושע,  "רבי  לו:  ואמר 
שחל  הכיפורים  ביום  ובמעותיך  במקלך  אצלי 

להיות בחשבונך!".
מאוחר יותר מצא רבי עקיבא את רבי יהושע 
מיצר על כך שכפה עליו הנשיא לחלל את יום 
עקיבא:  רבי  לו  אמר  חשבונו.  לפי  הכיפורים 
גמליאל  רבן  שעשה  מה  שכל  ללמוד  לי  "יש 
קודש  מקראי  ה'  מועדי  'אלה  שנאמר:  עשוי 
ו' מלשון  בלי  'אתם' כתיב  אשר תקראו אתם', 
הקובעים  אלה  הם  דין  בית  כי  להורות  'אתם', 
מתי לקדש את הלבנה. לכן בין אם קידשו את 
נקבע  בזמנו  קידשו  ובין אם לא  בזמנו  החודש 
בשמים ראש חודש, ובעקבותיו המועדים, כפי 

שקבעו בית דין".
)ראש  בירושלמי  חז"ל  אומרים  גם  זה  כעין 
יוחנן  רבי  בשם  קריספא  "רבי  ג'(:  א',  השנה 
ואילך אשר  – מכאן  ה''  מועדי  'אלה  לשעבר: 
קריתם  אתם  אם  אילא  רב  אמר  אותם.  תקראו 
הרי  מועדי".  אינן  לאו  ואם  מועדי  הם  אותם 
שבמילה 'אותם' שנכתבה בלי ו', נרמז דין זה, 
נקבע  כך  דין של מטה  בבית  שכשם שקובעים 
בבית דין של מעלה. ויש להבין מדוע נרמז דין 
משמעותי כל כך, על כוחו של בית הדין לקבוע 
את ראש חודש גם אם טועים הם, דווקא במילה 

'אותם'?
להסביר  נפלא  משל  המשיל  מדובנא  המגיד 
גדולה  לחנות  שנכנס  באדם  מעשה  זאת: 
לממכר חפצי נוי וביקש לרכוש תמונת קיר יפה 
ומרשימה. בעל החנות הפנה אותו אל מחלקת 
מרהיבות  תמונות  בעשרות  העמוסה  התמונות 
עין. הוא החל לעבור בין התמונות כשהוא בוחן 
שעה  במשך  בדקדקנות  מהן  ואחת  אחת  כל 

ארוכה.
יתר  שמתעכב  בלקוח  שהבחין  החנות  בעל 
"במה  ושאלו:  עזרתו  את  לו  הציע  המידה  על 
לרכוש  "רצוני  השיב:  הלקוח  לעזור?",  אוכל 
יפה, אבל מה אעשה שכל תמונה  תמונה אחת 
יותר מוצלחת ומרשימה מקודמתה, כך שקשה 

לי להחליט באיזו מהן לבחור".
בהתלבטותו,  החנות  בעל  את  שיתף  הוא 
תמונה  זו  "הנה,  התמונות:  על  מצביע  בעודו 
חן  בה  יש  לב,  שובה  שוויצרי  נוף  המשקפת 
פסטורלי מענג יוצא דופן. וזו תמונה של שקיעת 
יומיומי, ומגוון  החמה יש בה שיקוף מציאותי 
צבעיה המרגיעים של הבריאה מעניקים לה יופי 
ירושלמית  סמטה  משקפת  זו  תמונה  מיוחד. 
עתיקה ונהדרת, עם ניחוח עתיק ומיוחד מימים 
עברו. התמונה הזו משקפת חוף ים תכול רחב 
ידיים, ונותנת משב רוח מרענן ומרגיע לכל מי 
מהן  באיזו  התלבטות  לי  שיש  כך  בה.  שמביט 

לבחור ולרכוש...
המחיר  "גם  לומר,  הלקוח  הוסיף  "בנוסף", 
עד  מסופק  והנני  יקר,  די  התמונות  של  כאן 
איזה סכום ארשה לעצמי להשקיע בעד רכישת 
אני  כי  הרבה,  כה  מתעכב  אני  לכן  תמונה. 

בעיצומן של ההתלבטויות"...
יש לו עסק, והשיב  ראה בעל החנות עם מי 
יש לי תמונה  לו: "תראה בשביל אנשים כמוך 
מיוחדת במינה, הכוללת בתוכה את כל התמונות 
יחסית לתמונות האחרות.  זולה  גם  והיא  כולן, 

המתן רגע ואביא לך אותה מהחדר הסמוך...".
הלך בעל החנות והביא מהחדר הפנימי מראה 
גדולה וממוסגרת. "את המראה הזאת", הסביר 
שתלך,  מקום  לכל  אתך  לקחת  "תוכל  ללקוח, 
להעמיד אותה מול נוף יפה, מול כיפת השמים 
הסואנים,  הים  גלי  מול  החמה,  שקיעת  בעת 
שהיא  כך  היפהפיים.  השוויצריים  ההרים  מול 
תשקף עבורך את כל מה שתחפוץ. ואגב, זו גם 

התמונה הכי זולה שיש לי בחנות".
פירטה  מועד  בכל  מדובנא,  המגיד  אומר 
התורה את הדינים הקשורים אליו: מצות בפסח, 
בראש  שופר  בסוכות,  המינים  וארבעת  סוכה 
בתורה  הוזכרו  שבת  לגבי  וכן  וכדומה,  השנה 
"ששת  בה:  לעשות  שאסורים  מלאכה  איסורי 
ויום השביעי  ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך 
שבת לה' אלוקיך" )שמות כ', ט'-י'(. אבל אין 

התורה מפרטת את מהותם ותכליתם. 
להם  אין  והמועדים  השבת  כי  היא,  הסיבה 
פנים קבועות, הם כמו מראה גדולה שמשקפת 
אותה  מציגים  אם  מולה.  שמציגים  מה  את 
שישתקף  מה  זה  ים  גלי  מול  או  יפה  נוף  מול 
בחדר  אותה  ישימו  אם  להיפך,  וכן  ממנה, 
גם  ואפילה. כך  ואפל היא תשקף חושך  חשוך 
ההכנה של האדם  רמת  כפי  והמועדים,  השבת 

לקראתם, כך ייקבעו צורתם ואופיים.
לכן אומרת התורה: "מועדי ה' אשר תקראו 
'אתם',  מלשון  שהוא  ו'  בלי  'אותם'  אתם", 
לפי  מכם  ואחד  אחד  כל  כי  זו  נקודה  ללמדנו 
הכנתו בכמות ובאיכות כך יהיו אצלו המועדות 
לעצמו  קובע  ואחד  אחד  כל  קודש".  "מקראי 
כמות  איזו  והמועד.  השבת  אצלו  ייראו  כיצד 
קדושה תעריף השבת על נפשו, ובאיזו רמה של 

התעלות יזכה להתעלות במועד.
מתבזבזים  והחג  שהשבת  אנשים  ישנם 
אצלם ב'שינה בשבת תענוג', בקריאת עיתונים 
עונג  בהם  להשיג  במקום  סרק,  ובפטפוטי 
ומרומם  יקר  זמן  וכך עובר אצלם  רוחני צרוף. 
שום  להשיג  מבלי  ושעמום,  בטלה  מתוך 
אנשים  ישנם  לעומתם  ונצחית.  רוחנית  השגה 
קרבת  היא  וחג  בשבת  שלהם  ההנאה  שכל 
בימים  רואים  הם  השכינה.  והשראת  אלוקים 
כל  את  צווארם  מעל  להשיל  הזדמנות  אלה 
קדושה  של  בשיראין  ולהתעטף  החולין  ענייני 
ולמצוות  לתורה  ורוממות. הם מנצלים עתותם 

ולהשפיע רוחניות על כל בני ביתם. 
אשר  ה'  "מועדי  התורה:  שאומרת  מה  זהו 
מועדי",  הם  אלה  קודש,  מקראי  אתם  תקראו 
ה'?  מועדי  ייראו  כיצד  לדעת  רוצים  אתם 
מקראי  אתם  תקראו  "אשר  היא:  התשובה 
והידיעה  לקראתם  ההכנה  ידי  על  קודש!", 
וההבנה כי הם מקראי קודש כך תיקבע צורתם. 

"אלה הם מועדי" – כך הם יהיו.
משום כך נרמז דין זה שבית דין קובעים את 
תאריכי המועדות דווקא בתיבת 'אתם', שכתוב 
מסר  יש  זה  בפסוק  כי  'אתם',  מלשון  ו'  בלי 
משמעותי ומרכזי למהות החגים. מחד להורות 
את הדין ההלכתי שבית דין קובעים את קידוש 
שאנו  הדרוש,  דרך  על  רמז  ומאידך  החודש, 
את  שקובעים  אלה   - מאתנו  ואחד  אחד  כל   –
הצורה, האופי והצביון של השבתות והמועדים.
להרגיש  בשביל   – מאיתנו  ואחד  אחד  כל 
לספוג  ובשביל  והמועדות  השבת  קדושת  את 
מהאור הגנוז בהם, עליו לקיים תנאי מוקדם בל 
בשבת".  יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי  יעבור: 
כפי מידת הכנתו של האדם והכשרתו העצמית, 
עליו  המושפעת  הטהרה  את  לקבל  יזכה  כך 

מלמעלה בימים אלה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לעשות 'קידוש' גדול.

נטולי עצמאות

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

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

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

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

יצטרפו למעגל האבטלה.

תכלית העתירה

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

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

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

חזית משולשת

אבי גרינצייג / על סדר היום

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

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

חודשי ההשבתה גרמו 
להם נזק בל יתואר, 

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

ובין אם בכאלו שנאלצו 
לשלם על העסק 

המושבת ארנונה ועלויות 
נוספות – כולם ניצבים 

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

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

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

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

לפירוק כחול לבן וקידום ממשלת נתניהו החמישית. 

נפרדים מהוולוו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אפשרית.

שמן משחת קודש

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

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

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

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

אם דרך המסכה.

נ.ב.

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

הוכיח עד כה כי הוא לא נוהג להשאיר חשבון פתוח.

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

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

סודוקו

סודוקו 16

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל הסכום 
הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום ספרה אחת פעמיים 

באותה שורה או עמודה.

45 י"ז אדר תש"פ 13/3/20

זה
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ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. גאוות אדם תשפילנו
2. גדיים נעשו תיישים

3. גילה את לבו

1. ִמְׁשֵלי כט כג  2. ברכות סג 3. ִמְׁשֵלי יח, ב

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
נובוסיבירסק ברוסיה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" (שמ"א 
כה לא)

י)  לט  (ירמיה  ביום"  ו____  כרמים  להם  "ויתן  פלחה.  תבואה,אדמת  לזריעת  שדה   .7
(בלשון יחיד)

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" (משלי טו ו)
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" (ישעיה כה ז) (בלשון 

רבים)
11. קיצור המילים : תפילת נעילה.

12. מפרשיות השבוע.
13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" (משלי לא ו)

15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה".                              "אי אפשי באשה ____" (נזיר ד ה) 
(בלשון זכר)

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" (ישעיה ג כד)
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" 

(בבא מציעא פג: ) (בהיפוך אותיות)
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" (איכה ד א)

1. באומד,בהשערה,בלא מידה ובלא משקל. "ואין פודין מעשר שני ____" (מעשר שני 
ד ב)

7. רעדה,חלחלה. "____ אחזתני" (תהלים קיט נג)
8. רבבה,עשרת אלפים.  "יש בה הרבה  משתים עשרה ____ אדם" (יונה ד יא) (בהיפוך 

אותיות)
9. חק,משפט. "להנתן ___"(אס' ג יד)(בהיפוך אותיות)

11. מושקה כל צורכו,ששתה לצמאו. "והיתה נפשם כגן ____" (ירמיה לא יא)
 ( צט:  קמא  ____"(בבא  "עסק  בכשלון.  או  בהפסד  שנסתיים  מעשה  רע,  עסק   .12

(בהיפוך אותיות)
14. קיצור המילים : הלכות סוכה.

התורה.  את  שקיבלו  משעה  מישראל  חוץ  העולם,  מאומות  אדם  לכל  בתלמוד  כנוי   .15
"שבע מצות נצטוו ____   ____" (סנהדרין נו.)(בלשון יחיד)

16. שיעור מספיק. "ו____ חלב עזים ללחמך" (משלי כז כז)
17. מאותיות ה - א"ב.

18. מישור,מקום שטוח. "שופכין במקום מדרון ואין שופכין במקום ה____" (פסחים 
מב.)

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" (בכורות לז: )
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" (מנחות צט: )

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך"(תהילים מה ז)
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" (שופטים ה ח)

5. טנא. "_____ המצות" (ויקרא ח ב) (בהיפוך אותיות)
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" (קהלת י יז)

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" (ירמיה יז ח)
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.(בהיפוך אותיות)

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" (שמות טז טו)
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו" (תהילים י ז) (בהיפוך אותיות)

1. חגורה. "____ גדולה יש לי בידך" (שבועות מג.)
2. כלי קדום כעין מחבת מנוקבת. "כמין __ עמוק" (מנחות סג.)

3. סופה,רוח חזקה ביותר. "סופה ו____ ולהב אש אוכלה" (ישעיה כט ו)
4. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 280

יחיד,גוף  5. התמהמה,התאחר. "פעם אחת ____ העדים מלבא" (רה"ש ד ד)(בלשון 
שלישי,עבר)(בהיפוך אותיות)

6. כפוף,שחוח. "ו____ עינים יושע" (איוב כב כט)
10. בעברית - של אש. ובארמית? "מנהר ___" (חגיגה יד.)

13. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ואף על פי שגלוי ו____ לפני" (רש"י תהלים פא ח)
"יורדין  שופכין.  למי  למקום,ביחוד  ממקום  מים  למשיכת  באדמה  צינור  או  תעלה   .15

ל___" (עירובין ח י)
16. דרך,חבט שיבולים להוציא מהן את הזרעים. "וארנן ____ חטים" (דברי הימים א 

כא כ)

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן 
9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית עתיקה  13. מר, מרה 14. 

הערכה מחדש 15. פעם בחודש  16. נעל

1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

3. מה ההבדל בן טקס וטכס?
4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. גאוות אדם תשפילנו
2. גדיים נעשו תיישים

3. גילה את לבו

1. ִמְׁשֵלי כט כג  2. ברכות סג 3. ִמְׁשֵלי יח, ב

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
נובוסיבירסק ברוסיה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" (שמ"א 
כה לא)

י)  לט  (ירמיה  ביום"  ו____  כרמים  להם  "ויתן  פלחה.  תבואה,אדמת  לזריעת  שדה   .7
(בלשון יחיד)

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" (משלי טו ו)
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" (ישעיה כה ז) (בלשון 

רבים)
11. קיצור המילים : תפילת נעילה.

12. מפרשיות השבוע.
13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" (משלי לא ו)

15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה".                              "אי אפשי באשה ____" (נזיר ד ה) 
(בלשון זכר)

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" (ישעיה ג כד)
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" 

(בבא מציעא פג: ) (בהיפוך אותיות)
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" (איכה ד א)

1. באומד,בהשערה,בלא מידה ובלא משקל. "ואין פודין מעשר שני ____" (מעשר שני 
ד ב)

7. רעדה,חלחלה. "____ אחזתני" (תהלים קיט נג)
8. רבבה,עשרת אלפים.  "יש בה הרבה  משתים עשרה ____ אדם" (יונה ד יא) (בהיפוך 

אותיות)
9. חק,משפט. "להנתן ___"(אס' ג יד)(בהיפוך אותיות)

11. מושקה כל צורכו,ששתה לצמאו. "והיתה נפשם כגן ____" (ירמיה לא יא)
 ( צט:  קמא  ____"(בבא  "עסק  בכשלון.  או  בהפסד  שנסתיים  מעשה  רע,  עסק   .12

(בהיפוך אותיות)
14. קיצור המילים : הלכות סוכה.

התורה.  את  שקיבלו  משעה  מישראל  חוץ  העולם,  מאומות  אדם  לכל  בתלמוד  כנוי   .15
"שבע מצות נצטוו ____   ____" (סנהדרין נו.)(בלשון יחיד)

16. שיעור מספיק. "ו____ חלב עזים ללחמך" (משלי כז כז)
17. מאותיות ה - א"ב.

18. מישור,מקום שטוח. "שופכין במקום מדרון ואין שופכין במקום ה____" (פסחים 
מב.)

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" (בכורות לז: )
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" (מנחות צט: )

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך"(תהילים מה ז)
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" (שופטים ה ח)

5. טנא. "_____ המצות" (ויקרא ח ב) (בהיפוך אותיות)
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" (קהלת י יז)

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" (ירמיה יז ח)
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.(בהיפוך אותיות)

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" (שמות טז טו)
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו" (תהילים י ז) (בהיפוך אותיות)

1. חגורה. "____ גדולה יש לי בידך" (שבועות מג.)
2. כלי קדום כעין מחבת מנוקבת. "כמין __ עמוק" (מנחות סג.)

3. סופה,רוח חזקה ביותר. "סופה ו____ ולהב אש אוכלה" (ישעיה כט ו)
4. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 280

יחיד,גוף  5. התמהמה,התאחר. "פעם אחת ____ העדים מלבא" (רה"ש ד ד)(בלשון 
שלישי,עבר)(בהיפוך אותיות)

6. כפוף,שחוח. "ו____ עינים יושע" (איוב כב כט)
10. בעברית - של אש. ובארמית? "מנהר ___" (חגיגה יד.)

13. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ואף על פי שגלוי ו____ לפני" (רש"י תהלים פא ח)
"יורדין  שופכין.  למי  למקום,ביחוד  ממקום  מים  למשיכת  באדמה  צינור  או  תעלה   .15

ל___" (עירובין ח י)
16. דרך,חבט שיבולים להוציא מהן את הזרעים. "וארנן ____ חטים" (דברי הימים א 

כא כ)

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן 
9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית עתיקה  13. מר, מרה 14. 

הערכה מחדש 15. פעם בחודש  16. נעל

1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

3. מה ההבדל בן טקס וטכס?
4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

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

בני ברק

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

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

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

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

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)44-44(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

העיר, מהסלון יש נוף 
לגינה גדולה ומטופחת, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

054-6506501)08-08(_____________________________________________

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

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-09(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שמושכרים 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

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

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

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

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

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

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

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

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

הרואה רמת גן מול יהודה 
הנשיא )קרוב לרחוב 

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

הרב קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ברחוב שטרסר 3.5 
חדרים גדולים, קומה 

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

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

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

 בשיכון ג' 2 יחידות 
בטאבו משותף מושכרות 

ב- 5,300 ש"ח, 
משופצות, קומה ג', 

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

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

חשמונאים
 בחשמונאים "גני 

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

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

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

 בשכונת בית וקנטרי, 
5 חדרים ענקית, 135 

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

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

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

גבעת שמואל

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

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

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

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

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

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

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

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

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

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

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה והגג 

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

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

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

לעיסקה מהירה 
1,800,000 ש"ח, בלעדי 

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)03-03(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)17-20ש(058-3228320

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)19-19(משה

 אבן יסוד, חברת ניהול 
נכסים בבאר שבע ,דימונה, 

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

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

_____________________________________________)19-19(משה 050-4545603

 שיכון ג, 6 חד', 
ק"א, חדשה, 140 

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

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

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

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

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

 סוקולוב, בהסכמת 
שכנים מלאה, 4 חד', 

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

1,150,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ, הרב 

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

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

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

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

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

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

054-6506501)18-18(_____________________________________________

 ביונה הנביא, טאבו 
משותף, 3 חד', ק"ד ללא 
מעלית, 1,150,000 ש"ח. 

א"א לקחת משכנתא, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

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

ש"ח, א.א. לקחת 
משכנתא,. תיווך ש. 

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

באר שבע

 בבניה * באזור העירייה, 
דירות 4 חד' 2,250,000 

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

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

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

054-8449423)19-19(_____________________________________________

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

ק"א, 1,520,000 
ש"ח גמיש, מתאימה 

להשקעה. "סלומון נכסים 
והשקעות"

054-4290600)19-19(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

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

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

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

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

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

03-5799308)19-19(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

 מציאת השנה! באיזור 
עזרא, פרויקט באישורים 

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

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

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

מרווחת ומשופצת. מחיר 
מעולה. תיווך-אנג'ן

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

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

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

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

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

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

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

מ. מהיסוד,"-2 חד' - 
בטאבו" א.להרחבה 

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

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

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

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

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 4 חד' + 2 יחידות 

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

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

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

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

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הנביאים, 3.5 
חד', משופצת כחדשה, חזית 

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

054-8449423)19-19(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

 בלעדי, מציאה!! ברבי 
עקיבא/דובק, בבניין 

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

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

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

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

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

052-5222690)19-19(_____________________________________________

 פרדס-כץ"החדשה" 
3.5 חד' כ-92 מ"ר 

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

_____________________________________________)19-19(לדיור" 052-5222690

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

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

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

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

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

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

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

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

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

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

050-4122744)19-19(_____________________________________________

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

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

 מציאה!!! במנחם, 
2.5חד' חזית, קומה-

נוחה, מטופחת ומהממת 
ב1,330,000 גמיש.

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

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

אופציה להרחבה 
1,225,000 מ.כהן-נכסים 

052-7684074)19-19(_____________________________________________

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

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



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

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

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

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

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 ברבי עקיבא בגן 
וורשה, קומה קרקע 
מוגבהת עם כניסה 

נפרדת, 75 מ"ר, 
שתשופץ לפי צורך 

השוכר, מתאימה 
לחנות, משרד, מרפאה 

10,000 ש"ח ש. 
מאירוביץ הע"מ הרב 

קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

עסקים

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 בני ברק

054-6506501)47-47(_____________________________________________

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

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

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

משרדים

חנויות

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

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

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

בני ברק 

דירות 
להשכרה

 בחברון קרוב להרב 
קוק 3.5 חד' ענקיים! 

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

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

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

פתח תקווה

פתח תקווה

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

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

_____________________________________________)11-18א(050-6770150

ירושלים

4-4.5 חדרים

השקעות

2-2.5 חדרים

דופלקסים

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

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

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

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

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

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בירושלים בכיכר 
השבת חנות 130 מ"ר 

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

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

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

קריית אתא

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

נדל”ן 
מסחרי

מחסנים

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

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

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

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!!!
לצימרים ודירות נופש 

מכל הסוגים. שירות חינם
 054-8034868

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

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

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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

בר יוחאי
 בפוריה, צימרים

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

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

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

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

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

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

יבניאל

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

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

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

ירושלים והסביבה

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

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

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

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

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

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

 פינת מציאות! 
להשקעה/מגורים 

למגזר החרדי. 27 שנות 
מצויינות ומקצועיות!! 

תיווך ליאנה
050-5409240 חיים

050-8554104)19-19(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 מציאה! יהודה 

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

880,000 ש"ח, מיידי!! 
תיווך ליאנה

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

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

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

 מבחר חנויות
להשכרה ברחבי העיר 

במחיר של המשבר
זריזים לתפוס הזדמנויות 

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

מגרשים

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

בהזדמנות מאיר
052-4792888)19-19(_____________________________________________

 ביסודות 8 דונם בשלמות 
חקלאי פרטי בהזדמנות מאיר 

052-4792888)19-19(_____________________________________________

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

052-4792888)19-19(_____________________________________________

 ברמות מאיר בהזדמנות, 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות 

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

 בחרוצים 80 דונם חקלאי 
פרטי למשיקיעים, בהזדמנות, 

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

 מחסנים בכל רחבי 
העיר ב"ב, בגדלים שונים 

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

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

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

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

כחדשה, לל"ת,
כ- 60 מ"ר, 4,000 ש"ח

_____________________________________________)18-19ל(050-8658378

ביקוש
דירות

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

_____________________________________________)18-21(ריהוט. 051-2231130

נתיבות

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

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

משופץ 4,450,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 5 חד' משופצת, ברב עמי, 

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

_____________________________________________)18-19ל(054-6687466

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

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

_____________________________________________)18-19ל(054-4944799

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

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)17-20(_____________________________________________

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

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

עמנואל

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

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

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

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

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

_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

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

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

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

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

מושב גורן
 וילת נופש + בריכה 

פרטית, אפשרות לנופש 
זוגי בצימר המערה

050-5990545)19-26(_____________________________________________

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

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

בי˙�מאפה

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

ֹלמכירה

ני˙ן�ֹלה˘איר�הוִדעה

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

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

לאחר שיפוץ כללי, 
2,050,000 ש"ח.

_____________________________________________)19-22(052-8020206 אלכס

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

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

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

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

_____________________________________________)19-19(נכסים 052-7684074

לפרסום
03-6162228

 בהיבנר האיכותי!
3.5 חד' גדולה, משופצת,

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

 054-5566145)19-19(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)19-20ל(053-7265992

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

_____________________________________________)19-19(אריה" 053-3172172

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

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

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

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

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

052-7610171)19-19(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! 
באבוחצירא )הצמוד 

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

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

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

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

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

 ברח' ירושלים אזור 
העיריה  3 חד'+ מרפסות  

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

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

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

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

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

052-7610171)19-19(_____________________________________________

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

058-4148780)19-19(_____________________________________________

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

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

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי

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

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

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

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים 

_____________________________________________)19-19(שמעון 052-2457617

 בבני ברק, מחסנים 
בגדלים שונים בכל רחבי 

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

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
הקדימו הזמנותיכם לל"ג 

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

 5 חד' גדולה ומרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

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

 הצימר שלך בצפון 
 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474 02-9975241

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

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-30/20(_____________________________________________
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 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

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

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

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

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

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

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

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

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

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

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

קצרין

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

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

הסעות

מוצרים 
ושירותים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________

 מבצע פסח בהשכרת 
רכב, החל מ- 2,000 

ש"ח, רכב קטן, שכירות 
לחודש, ללא הגבלת ק"מ 

_____________________________________________)10-21א(050-6666599

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

אבידות

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

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

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

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

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

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

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

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

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

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

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

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

צפת

צפון

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

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

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

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

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

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

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

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

ריהוט

צבע
 מבצע סיוד דירת 3 חד', 

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

_____________________________________________)17-20ל(050-4176916

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

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

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

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

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

 זוג שידות מעץ מלא, 
איכותיות, מרווחות וחזקות, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ארונית ויטרינה לתליית 
דברי נוי, 80 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(050-9089110

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

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

_____________________________________________)17-18ח(052-7126106

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

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

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

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

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

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

תינוקות

 למכירה כסא תינוק 
קדמי לאופניים, מצב חדש, 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(050-6907470

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

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-8491154

 בהזדמנות, נדנדת תינוק 
+ מנגינות + טרמפולינה, 95 

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

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי, מצב מצויין 150 

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

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

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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)18-19(גמיש. 054-8499882

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

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

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

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

 אבדו טבעת נישואין 
וטבעת יהלום לפני פורים, 

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

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

_____________________________________________)18-19ח(03-5784641

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

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

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

 מכונת ברד קטנה 
כחדשה, 80 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(03-6180510

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

_____________________________________________)18-19ח(058-3287846

 מצלמת קנון 185, 
נקנתה לפני 4 חודשים, 350 

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

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

 מגהץ קיטור "מרפי 
ריצ'רד" 300 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(053-3364930

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

_____________________________________________)18-19ח(054-8540687

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

_____________________________________________)18-19ח(052-7180828

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

_____________________________________________)18-19ח(052-7157077

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

_____________________________________________)18-19ח(055-9765406

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

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

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

 שולחן לפינת אוכל + 
כסאות 300 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(052-7126106

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

_____________________________________________)18-19ח(052-7619209

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

_____________________________________________)18-19ח(052-7619209

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

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

עגלה אמבטיה +טיולון 
צבע אפור אנגלזינה 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8475855

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה", )מרעישה( 

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

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

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

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

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

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

 עגלת תינוק אמבטיה 
+ טיולון מדגם "פג פיקלו 

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

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

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

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וניור לעגלות, צבע שחור, 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(053-3364930

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

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

 מיטת פעוט שילב, 
כחדשה + מזרן עמינח לבן, 

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

 עגלת תינוק אנגלזינה 
אמבטיה + טיולון בצבע אפור, 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 120 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

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

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

נהריה 

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

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

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

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

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

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

קוממיות 
 לשבת וחול, צימר 

מטופח, מאובזר, נקי וממוזג, 
חצר + משחקים

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

לפרסום
03-6162228

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה, 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)19-30ש(055-6755279

שידוכים
 לב. ישיבות וב. סמינר 

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

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

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

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

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

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

 אבדה חצאית ארוכה 
ישרה בצבע שחור )צבעי 

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

 אבד תיק עם תפילין, 
צבע לבן, בסידור מופיע השם 

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

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

 נשכחה מטריה ברכב 
שלקח אשה מבית שמש 

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

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מזגן חלון למסירה 

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מזגן נייד למסירה 

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

 דרוש בדחיפות לבחור 
ישיבה, מקרר למסירה

_____________________________________________)19-20ח(058-3236535

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7115512

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

_____________________________________________)19-20ח(050-4160457

 מעוניין במיקרוגל, 
בתרומה או במחיר סמלי, 

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר", במצב חדש, 

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

 מיקרוגל דיגיטלי דייהו 
קוריאה, במצב מצויין, 280 

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

 קומקום חשמלי, בשימוש 
כשבועיים לפני כשנה, 50 

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

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

_____________________________________________)19-20ח(058-3287846

 רדיודיסק מקורי לרכב, 
I30 2010 + פלסטיקה 

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

 מיחם לשבת, 40 כוסות 
)BENATON( כחדש, 100 

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

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

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

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

 רמקולים למחשב, 
סבוופר ענק + 2 רמקולים 

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

 אורגנית קסיו + מעמד 
+ מזוודה + חוברת למידה 

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

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

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

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

_____________________________________________)19-20ח(050-3337530 אבנר

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

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

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

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

 ,ALFAH מצלמת 
תפריט בעברית, 200 ש"ח 

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

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7188017

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

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

 ריפוד וניילון לכסאות, 
7 שנות נסיון,

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

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

 זוג שידות מעץ מלא, 
איכותיות, מרווחות וחזקות, 

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

 ספת עור שחור, מצב 
מצויין, 330 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(052-5737813

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)19-20ח(052-8916104

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

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

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

 ספר ילדים מספרים על 
עצמם מס 12 45ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

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

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7188017

 למכירה אמבטיה לעגלת 
אינפניטי, צבע ג'ינס אפור 

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

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

 למכירה כיסא תינוק 
לאוטו עם 3 מצבי ישיבה 

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

 למכירה אמבטיה לתינוק 
עם מעמד החתלה במצב חדש 

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

 ,GRACO כסא אוכל 
מתקפל, שולחן וריפוד נשלפים 

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

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

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

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

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

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

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

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

 לול עץ חזק ואיכותי
כולל מזרן וגלגלים

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

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



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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

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

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

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

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

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
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מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

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

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

כללי
 מציאה!!! פאה 

חדשה מקופסה של גלית 
איטליה משיער 100% 

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

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

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

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

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

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

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

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

 למשרד רואי חשבון 
בקרבת מרכז עזריאלי  ת"א, 

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

מנוסה ועצמאי/ת
שליטה מלאה בחשבשבת 

חלונות ובמיכפל שכר- חובה 
,יחסי אנוש טובים, יכולת 

עבודה בצוות. משרה מאתגרת 
עם אפשרויות לקידום. 

קורות חיים לפקס:
03-7604646

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

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

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

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

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

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

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

 דרושות נשים רציניות, 
לעבודה מהבית, הדרכות 

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

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

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

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

 תוקון וציפור אהבה + 
אוכל + מתקן מים ואוכל + 

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

 טלפון בזק + מזכירה 
אלקטרונית + עגלת שוק, 40 

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

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

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

 עלוני משפחה באנגלית, 
כולל לילדים, בשקל 1 בלבד. 

_____________________________________________)17-18ח(052-5573461

 ספרי לימוד חשבות שכר, 
מעודכנים לשנה הנוכחית, 380 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(052-7154392

 הוברבורד יד שניה + 
בלוטוס + נרתיק + מטען, 

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

 אופני הרים, מתאים גם 
למבוגרים וגם לנוער, במצב 

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

 סט של 6 סירים "חדשים" 
מנירוסטה איכותית מאוד + 

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

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

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

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

_____________________________________________)17-18ח(052-7130053

 למסירה גליונות קראט, 
קטיפה ומרווה לצמא, באזור 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(052-7195616

 קורקינט 3 גלגלים, 2 
רגליים מאחורה, כחדש, 130 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-8561294

 מזוודה לפאה, חדשה, 
הייתה בשימוש חודש, 70 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-8474176

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

_____________________________________________)17-18ח(050-4157763

 כרית תמיכה לצוואר 
לטיסות ונסיעות, חדשה, 30 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

ירושלים 52 ב”ב )ע"י העיריה(

מכנסי 
ילדים 

4 ב-100 &

שמלות 
מפסח 

החל מ-50 &

054-7212985

מנקים הכל
”אצל בתיה“

הנחה

פתוח רצוף

70%עד

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

משרה, שנתיים נסיון בהנבלת 
חשבונות ובמשכורות, מיידי. 

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

 למעון בגבעת שמואל 
סייעת לתינוקות/פעוטות, 

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

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

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

 מחבת לפנקיק יציקה 
נעמן  6 עגולים 85 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-31554152

 סירים של סולתם 2,5 
/4,5  ליטר 240 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415 

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL 50 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 כוס לקידוש ציפוי כסף 
של הרב איפרגן 150שח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 סט כיסוי מצעים למיטה 
זוגית 3חלקים 160 ש"ח

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 תיק לסמינר 120 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 בימבה ג'וק לילדים 35 
_____________________________________________)18-19ח(ש"ח 052-7126106

 אופנים לילדים גודל 12 
צבע ורוד הלו קטי 140 ש"ח 

_____________________________________________)18-19ח(053-3155415

 זויות למדפים 20 ש"ח 
_____________________________________________)18-19ח(לזוג 052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)18-19ח(200 ש"ח 052-7126106

 עגלת קניות כחדשה 
)גלגלי סיליקון( במחיר מציאה 

_____________________________________________)18-19ח(80 ש"ח. 03-6180510

 תיק חדש לאופניים על 
הכידון, 35X25 ס"מ, 30 ש"ח. 

_____________________________________________)18-19ח(058-3287846

 אופני ספורט מידה 24, 
גוף אלומיניום, 21 הילוכים, 

350 ש"ח - ירושלים
_____________________________________________)18-19ח(050-4147729

 סט ספרי רפואת תימן, ג' 
חלקים, 180 ש"ח.

_____________________________________________)18-19ח(050-4147729

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 

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

052-6580906)18-22(_____________________________________________

 למפעל בעטרות י-ם 
דרוש קונדיטור למאפים 

+ עוזר לקונדיטור. קו"ח: 
drushim350@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 למחסן מוצרי חשמל 
קטנים באזור ק. אריה 

פ"ת, עובד, ימים א'-ה', 
מ.מלאה, תנאים טובים 
למתאים. קו"ח לפקס 

03-9221485)19-20(_____________________________________________

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-22(_____________________________________________

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

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

 גרפיקאית מנוסה, 
מעוניינת בחצי משרה קבועה. 

_____________________________________________)19-20ח(054-8421756

 אלמן חרדי וחרוץ, פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 למכירה פלאפון גלאקסי 
6310 כשר, במצב מעולה, 

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

 נוקיה C2 רגיל כולל 
מטען, 150 ש"ח.

_____________________________________________)17-18ח(053-3161169

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

 למכירה נוקיה 230, 
כחדש, 2 סימים, 250 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בלבד, 052-7558801

 למכירה 2 תרנגולות 
ואווזה, 400 ש"ח. דני

_____________________________________________)19-20ח(050-5291073

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7154392

 אוזניות מגן לרעש של 
מכונות, לא שמע, 40 ש"ח. 

_____________________________________________)19-20ח(058-3287846

 קורקינט 3 גלגלים, 2 
רגליים מאחורה, כחדש, 130 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 054-8561294

 אופני הרים לנערים, 24" 
בצבע כסף - אלומיניום, 320 
ש"ח. קורקינט לילדים בצבע 
ירוק/צהוב. 100 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)19-20ח(054-2819921

 אופניים חשמליים, 
תקינים, בצבע שחור, בפ"ת, 

מחיר מציאה - 500 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(סופי! 052-4349538 דוד

 אופני ילדים לגילאי 3/4/6 
שנים, כמעט חדשות, 150 
ש"ח. 054-2819921 בערב 

_____________________________________________)19-20ח(פ"ת

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

_____________________________________________)19-20ח(052-7130053

 מחבת לפנקיק 85 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 שתי סירים של סולתם 
ידית מנירוסטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 עגלת קניות מברזל 4 
_____________________________________________)19-20ח(גלגלים 150שח053-3155415

 נעל סניקרס לילד מידה 
28 חברת קסטרו חדש 40 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3155415

 שולחן קטן נמוך לילדים 
_____________________________________________)19-20ח(40 ש"ח 052-7126106

 כסאות לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)19-20ח(20 ש"ח 052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(052-7126106

 כספת 450 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(052-7126106

 פאזל 96 חלקים חדש 45 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7126106

 גביע לקידוש צפוי כסף 
של הרב איפרגן 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)19-20ח(200 ש"ח 052-7126106

 מעמד לדיסקים 30 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(052-7126106 

 פן מקצועי של איתמר, 
_____________________________________________)19-20ח(200 ש"ח. 053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה, 
מידה XL, שחור, 60 ש"ח. 

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 מצלמת פילים + פלש, 
חברת מינולטה, לאספנים, 

_____________________________________________)19-20ח(300 ש"ח. 03-6199806 בערב

 מכונת כתיבה מכנית 
)מקשים( לאספנים, שמורה 

_____________________________________________)19-20ח(מאוד, 300 ש"ח. 03-6199806

 מטאטא הפלא כחדש, 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח. 052-7188017

 עיתוני מרווה לצמא שנת 
_____________________________________________)19-20ח(ע"ז ע"ח ע"ט. 053-3155415

 תיק לסמינר לפי תכנון 
הסמינר 120 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3155415

 מעמד למגירות כתר 
צבע כחול אדום 25 ש"ח ללא 

_____________________________________________)19-20ח(מגירות 053-3155415

 תבנית חדשה עגולה 
לפיצה +גלגלת חברת גולף 

_____________________________________________)19-20ח(50 ש"ח 053-3155415

 מייקאפ רבלון, 45 ש"ח, 
_____________________________________________)19-20ח(בבני ברק 050-4191418

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש של חברת 

"לרט", 150 ש"ח.
_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 חליפה לבנים 3 חלקים, 
מידה 3, 60 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(052-7600336 ב"ב

 אגרטל קרמיקה + 
פרחים, 80 ש"ח.

_____________________________________________)19-20ח(052-7600336 ב"ב

 "קהילות יעקב" ח' 
כרכים, 300 ש"ח. שיטה 

מקוצרת ו' כרכים - 150 ש"ח.
_____________________________________________)18-19ח(050-4135002

 מייק אפ "לנקום", כמעט 
_____________________________________________)18-19ח(חדש, 50 ש"ח. 052-7157077

 בשמים מקוריים 
משומשים, 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)18-19ח(052-7157077

 שמלת מקסי, "דבי מוד", 
סגול נצנץ, מידה 42, 470 

ש"ח במקום 850 ש"ח.
_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

 חוברת מרווה לצמא, 
שנים עד'-עט', 95 ש"ח לשנה. 

_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

 מצות מכונה "ירושלים", 
2 ק"ג ב- 50 ש"ח. )אלעד( 

_____________________________________________)18-19ח(050-4188171

 אופני ילדים 16 אינץ 5 
שקל עם פנצר, אופני ילדים 

18 אינץ 30 שקל
_____________________________________________)18-19ח(054-3177932

 קסדה 20 שקל, גלגלי עזר 
_____________________________________________)18-19ח(15 שקל, 054-3177932

 כסא תינוק  לאופניים  20 
שקל, גלגל קידמי 24 אינץ 10 

_____________________________________________)18-19ח(שקל. 054-3177932

 חוברת "סימנא", סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות - 

"עירובין" )חדש( ב- 12 ש"ח. 
_____________________________________________)18-19ח(050-4135002

 טוש"ע, הלכות שבת א', 
הוצאת הדרת קודש, חדש, 35 

_____________________________________________)18-19ח(ש"ח. 050-4135002



מן העתונות

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

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

חנוך צוקרמן | ה' אייר תש"פ

קרטון עוף

קבלנו הוראת מרן!

קרטון ירכיים/
שוקיים

בשר טחון

כבד עוף
מארז כ-3 ק"ג

קרטון 
פילה מושט

קפוא
קפוא

טחינה
במקום

קפוא

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

2490
2390

119

1390

2390 לק"ג

לק"ג

3 ק"ג ב-

לק"ג

לק"ג

אשפרישיר

טל: 03-6718300
משלוחים בבני ברק ואלעד

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

שלוחה 3 
מהשעה 10:00 

בראשות מרן ראש הישיבהעד 18:00
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

Vi
si

on
 M

ed
ia

לשבועיים בלבד! מיום רביעי י"ב אייר עד יום שישי כ"ח אייר )22.5 - 6.5(

המעוניינים להקים מוקדי מכירות נא לפנות בטל: 050-4141013 

למען בני התורה

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

הבשר והעוף


	Kvrh1p001
	Kvrh1p002
	Kvrh1p003
	Kvrh1p004
	Kvrh1p005
	Kvrh1p006
	Kvrh1p007
	Kvrh1p008
	Kvrh1p009
	Kvrh1p010
	Kvrh1p011
	Kvrh1p012
	Kvrh1p013
	Kvrh1p014
	Kvrh1p015
	Kvrh1p016
	Kvrh1p017
	Kvrh1p018
	Kvrh1p019
	Kvrh1p020
	Kvrh1p021
	Kvrh1p022
	Kvrh1p023
	Kvrh1p024

