
 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י"ח סיוון תש"פ 10/6/20 • גיליון מס' 1257

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

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

052-6547797

פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

השאירו פרטים עכשיו:

השקעה בטוחה במערכת סולארית 
הכנסה פסיבית יציבה בתשואה גבוהה

הגג שלך
יכול להרויח כסף!

תשואה גבוהה למשך 25 שנים   חיסכון עצום 
בחשבון החשמל   ללא השקעה וללא הון עצמי 

)תקף לגגות עסקיים(   תהליך מהיר ויעיל « 
שמירה על הסביבה   צוות התקנה פנימי מנוסה 

ומקצועי   טיפול מלא - מרישוי ועד תחזוקה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

הח"כים החרדים שומרים על פרופיל תקשורתי נמוך בסוגיית גיוס בני הישיבות

גנץ מבקש מבג"צ ארכה של 3 
חודשים להעברת חוק הגיוס

 משני עברי המתרס. גנץ ולפיד | צילום: דוברות הכנסת 

חשיפהפרסום ראשון 

מסמך פנימי באוצר חושף: 
החרדים הפסידו יותר בקורונה

היישובים החרדים שיהפכו 
למובלעות במדינת פלסטין

החלת הריבונות תסייע לרבבות תושבי מודיעין עילית וביתר 
עילית, אבל תושבי היישובים החרדים מיצד ומעלה עמוס בגוש 
עציון יהפכו ליישובים מבודדים שהגישה אליהם תתאפשר רק 
דרך כבישים שבשליטה פלסטינית | אבי גרינצייג, עמ' 18-19

"בני ברק הוכיחה פעם אחר פעם 
יכולת אספקת מים עצמאית"



ת!
תצוגו

ם ו
פי

מוצרי עוד
ת! 

תצוגו
ם ו

פי
מוצרי עוד

ת! 
תצוגו

ם ו
פי

מוצרי עוד
ת!

גו
צו

ת
ם ו

פי
וד

 ע
רי

וצ
מ

ת! 
גו

צו
ת

ם ו
פי

וד
 ע

רי
וצ

מ
ת! 

גו
צו

ת
ם ו

פי
וד

 ע
רי

וצ
ניתן לקבל שירות, ייעוץ והזמנת מוצרים דרך הטלפוןמ

הקו החם: 053-3591656צלצלו או שלחו הודעה

990& רק-

8690& רק-

LG מקרר
 GRB 909S

4 דלתות  | 751 ליטר

מבצע!!!

3990& רק-

מקפיא עליון | 585 ליטר

SAMSONG מקרר

מבצע!!! 8650& רק-

חדש  מקרטון צבע שחור

במקום 
&10,000

RF60 מקרר סמסונג
4 דלתות | 900 ליטר

מבצע!!!

190& רק-

מיקרוגל 
MM720CPI

 PILOT 

במקום 
& 250

20 ליטר | מכני לבן | עודפים בקרטון 

מבצע!!!

התמונות להמחשה בלבד | המבצע עד גמר המלאי | ט.ל.ח

990& רק-

כיריים 

מבצע!!!
במקום 
& 2200

ארבע להבות
מוצר חדש מאריזה

מבצע ל-96 שעות
עד יום ראשון כולל

690& רק-

מיקסר בוש 

מבצע!!!

900W
MUM 5 דגם

1590& רק-

דגם 7 מגירות
מקפיא ווירפול

מבצע!!!

דגם 6 מגירות

מקפיא האייר

מבצע!!!

1500& רק-

תנור משולב בקו

מבצע!!!



משתתפים במבצע כל מוצרי תנובה חלב ותחליפי חלב ארוזים במקרר, 
מאגדת = מוצר אחד, בתוקף ברשתות ובחנויות הנבחרות, בהתאם למלאי 

בסניף, תוקף המבצע ט׳ בסיוון - כ״ז בסיוון תש״ף )1.6-19.6.20(

במקררשל
מבצע על כל מוצרי החלב

8+ מתנה*
2*הזולים מביניהם
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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

"בני ברק הוכיחה פעם אחר פעם 
יכולת אספקת מים עצמאית"

בשורה לתושבי ב"ב: יוקם תלמוד תורה 
ייעודי לתלמידים בעלי מוגבלות קלה

לאור ההצלחה של הישיבה הקטנה 'תפארת שמואל' המיועדת לבעלי מוגבלות שכלית קלה וקלה-בינונית, ולאור הביקוש מגופי הפיקוח והורים בבני ברק והאזור, הוחלט בארגון 
'אהל שרה' לפתוח מסגרת לימודים מקבילה גם לגיל החינוך היסודי.

שיח  הקרוב  רביעי  ביום  יתקיים  המקצועיים, 
המקצועי  והצוות  ההנהלה  עם  היכרות  ומפגש 

של התלמוד תורה. 
"בשנים  כי  ומדגישה  מוסיפה  אנתבי  הגב' 
לפתיחת  שקיים  לצורך  ערים  אנו  האחרונות 
מסגרת ייחודית לבעלי מוגבלויות קלות. לצערנו 
לעיתים  משולבים  אלה  שילדים  לדעת  נוכחנו 
צוברים  צרכיהם,  את  הולמים  שאינם  במוסדות 
ביחד  הראוי.  לטיפול  זוכים  ולא  תסכולים 
ובמשרדי  בעירייה  המקצועיים  הגורמים  עם 
הממשלה הרלוונטיים יזמנו את הקמת התלמוד 
ברמה  מקצועי  פתרון  שיעניק  המיוחד  תורה 

הגבוהה ביותר לתושבי בני ברק והסביבה".

מאת: אהרון דוידוב

תורה  תלמוד  ברק:  בני  בעיר  חדשה  בשורה 
חדש ייעודי לתלמידים בעלי מוגבלות קלה, יוקם 
המסגרת  תשפ"א.  הלימודים  שנת  לקראת  אי"ה 
החינוך  ממערך  חלק  תהיה  החדשה,  החינוכית 
 40 מ  של ארגון אהל שרה שפועל כבר למעלה 
שנה בבני ברק, כדי לסייע לבעלי צרכים מיוחדים 
בתחומי החינוך, התעסוקה והדיור. ארבעת בתי 
כ-300  כיום  משרתים  שרה',  'אהל  של  הספר 
איכותיות  לימוד  לתכניות  הזוכים  תלמידים 
המורכב  חם  מקצועי  צוות  ע"י  וייחודיות 
מאנשי חינוך, צוות פרא-רפואי מתקדם, אחיות, 
מנתחי התנהגות וצוות מייעץ הכולל פסיכיאטר 

ופסיכולוג.
לבית  במקביל  שיפעל  החדש  התורה  תלמוד 
הספר היסודי 'בית חנוך', מיועד לילדים בכיתות 
בעלי  או  קלה  קוגניטיבית  מוגבלות  בעלי  א-ו 

לקויות דומות המתפקדים ברמה גבוהה. 
גוברת  לדרישה  מענה  היא  החדשה  המסגרת 
תשרת   המסגרת   והפיקוח.  ההורים  של  והולכת 
חינוך  במוסדות  להשתלב  שנאלצו  תלמידים 
לא  כך  ובעקבות  לצרכיהם  מתאימים  שאינם 

קיבלו את הליווי והטיפול המתאימים.
בדומה לתכנית הלימודים המתקיימת בישיבת 
הישיבה  שרה,  אהל  שע"י  שמואל'  'תפארת 
התורה  בתלמוד  גם  רבים,  שבחים  שקצרה 
מיומנויות  המיוחדים  התלמידים  ירכשו  החדש 

למידה תורניות לצד מיומנויות של כישורי חיים, 
שיאפשרו ככל האפשר השתלבות בחיי הקהילה 

והחברה. 
תורה'  'תלמוד  במתכונת  הכיתות  "הקמת 
זה  כהוא  תחסיר  לא  המיוחד  החינוך  לתלמידי 
מסל המענים המקצועיים הכולל ליווי צמוד של 
כל התחומים הפרא-רפואיים המקצועיים שבית 
הספר התברך בהם. בית הספר מנוהל ע"י צוות 
ניסיון  של  שנים  עשרות  שלו  ומיומן  מקצועי 
מקצועי מצטבר", כך הגב' מלכה וינברג מנהלת 
המענים  "הקמת  מוסיפה  והיא  אהל שרה  ארגון 
עוד  מהווים   ולמגזר  לאוכלוסייה  המותאמים 
מעניקה.  שרה  שאהל  השירותים  ברצף  חוליה 
זאת  בדגש על ביצוע שינויים והתאמות מתמידים 

לאורך כל שנות ההיסטוריה של הארגון על מנת 
לאפשר מענים מוכוונים ומותאמים". 

לפי התכנית, מסבירה  הגב' חנה אנתבי מנהלת 
החינוך  בתחום  להכשרתה  שבנוסף  הספר,  בית 
בעיסוק  כמרפאה  שנים   רב  ניסיון  בעלת  היא 
תלמידי  המיוחד,  החינוך  בתחום  ומומחית 
"משתלבים"  בתוכנית  ישתתפו  תורה  התלמוד 
מקביל  לימודים  במוסד  יתארחו  במסגרתה 
מהחינוך הרגיל לשם היכרות עם הילדים, שהות 
משותפת בהפסקות, אירועי ראש חודש ושיעור 
לאפשר  ע"מ  זאת  פעם,  מידי  מותאם  משותף 

שילוב בחברה הגילה.
קלה  שכלית  מוגבלות  עם  לבנים  להורים 
המעוניינים להתרשם מרמת הלימודים והצוותים 

מאת: מנדי קליין

עבודה  למתודת  הפכה  המקצועית  המוכנות 
מנצחת: 'מי ברק' – תאגיד המים והביוב העירוני 
אספקת  מבצע  את  סיים  ברק,  בני  העיר  של 
של  בהיקף  הרצופים  והשבת  החג  לימי  המים 
וממאגרי  עצמאיים  מקידוחים  מ"ק   80,000
ממתקני  בשאיבה  תלות  ללא  העירוניים  המים 
חברת 'מקורות', במערך מקצועי שזכה להצלחה 
מיוחדת  הן בהדור שבת והן באיכות ולחץ המים 

שהסתיים באפס תקלות.
תאגיד המים המנהל את משק המים של העיר 
מפעיל  תושביה,   209,000 את  ומשרת  ברק  בני 
מתקני מים וביוב בכל רחבי העיר הכוללים  בין 
בעומקים  בארות  קידוחי  מים,  מאגרי    2 היתר: 
של עשרות מטרים במעבה האדמה לצד רשתות 
מים וביוב הפרושות בכל רחבי העיר ומצטרפות 
המים  מערך  של  והאחזקה  הפיתוח  לעבודות 
והביוב המואץ ולא בכדי,  התאגיד  נחשב לפורץ 
דרך ומוביל בחדשנות מקצועית ונושא בגאון תו 

פלטינה הכולל חמשה תווי תקן בינלאומיים.
ההחלטה  את  התאגיד  מיישם  השנים  לאורך 
העירונית שהתקבלה לבקשת רבני העיר זצוק"ל 
מערך  של  מהפעלתו  להימנע  ויבדלחט"א, 
השאיבה ממתקני 'מקורות' בימי שבת וחג בשל 
הכוללות  דיגטליות,  במערכות שאיבה  השימוש 
במקום  כאשר  ובקרה,  רישום  בחשמל,  שימוש 
התלות במערך הארצי מפעיל 'מי ברק' את מערך 
אספקת המים ממאגרי המים והבארות הקיימים 

בתחומי העיר ופועלים במתכונת שבת ובפיקוח 
הלכתי.

מיישם  רב,  בעמל  שנבנה  המקצועי  המודל 
חזון שאפתני בכל היבט עירוני, כאשר עיר המונה 
ברשימת  ומדורגת  נפש  מ-200,000  למעלה 
מתנתקת  בישראל,  הגדולות  הערים  עשרת 
ופונה למערך הפעלה  מאספקת המים הלאומית 
והצריכה.  הדרישה  מלוא  את  המספק  עצמאי  
ואכן, לאורך השנים הייתה כמות המים ויכולות 
השאיבה מצומצמת והספיקה לכל היותר לשבת 
מה  בלבד,  החג  של  הראשון  ליומו  או  רגילה 
השאיבה  מערך  והפעלת   שינוי  מצריך  שהיה 

באופן אוטומטי במקרה של יומיים חג ויותר.
בפעילות טכנולוגית ,שיטתית ורציפה ובחזון 
בראשותו  התאגיד  הזניק  דרך,  פורץ  יישומי 
השאיבה  יכולת  את  צלניק  דוד  מר  המנכ"ל  של 
העירונית באמצעות בניית מוכנות עירונית רחבה 
בארות  השמשת  שכלל  מערך  חירום,  לשעת 
ישנים שנפסלו בעבר לאור שנות בצורת וזיהומי 
קרקע, הגברת שאיבה וכמובן השלמת בנייתו של 
מאגר המים העירוני הגדול בגוש דן  בהר הבנים, 

הנותן מענה משמעותי לעיר כולה.
סגור  מים  משק  ניהול  של  המדובר  המודל 
לשעת  בולט  יציב  משמעותי  לעוגן  הפך  בעיר, 
חירום, כאשר בני ברק בשונה ממרבית הרשויות 
בישראל, הוכיחה פעם אחר פעם יכולת אספקת 
העירונית  המים  תצרוכת  לכלל  עצמאית  מים 
לפרקי זמן ארוכים, ללא תלות במערך השאיבה 
הזוכה  צעד  'מקורות',  חברת  של  הלאומי 
החירום  גופי  כלל  של  רחבה  לאומית  להערכה 

והעורף ורשות המים.
החירום  ואתגרי  הנוכחית  התקופה  למרות 
הלאומיים שלא פסחו על העיר, המשיך התאגיד 
הנחת  השלמת  שכללה  רצופה  שגרה  בפעילות 
קווי מים חדשים, שדרוג בארות וטיוב השירות, 
העירוני  השאיבה  מערך  את  התאגיד  הפעיל 
היעד  כאשר  הפסח  חגי  תקופת  בכל  העצמאי 
והשבת  השבועות  חג  היה  המסומן  העתידי 
ביתית  בצריכה  המאופיינים  ימים  לו,  הצמודה 

גבוהה בהיקף משמעותי .
למרות  כי  עולה,  החג  ימי  מסיכום  ואכן, 
באופן  עלתה  העירונית  הצריכה  שכמות 
בהשוואה  והשבת  החג  ימי  במהלך  משמעותי 
אפשרית  )תוצאה  אשתקד  המקבילה  לתקופה 
של הישארות אלפי בני קהילות הקודש וחצרות 
ומניעת  הבריאות  הנחיות  בשל  בעיר  החסידות 
כולו  כל  המים  מערך  פעל  המונית(,  התכנסות 
תוך  תקלות  ללא  שפעלה  עצמית  משאיבה 
מצוינות תפעולית בכל מדדי  איכות המים וב"ה 

מהגבוהים ביותר  בארץ.

שיבח  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
ברק  בני  "תושבי  כי  וציין  התאגיד  עבודת  את 
זוכים כיום למשק מים עצמאי ומקצועי שבזכות 
לה  כיאה  והחג  השבת  שמירת  על  ההקפדה 
לעיר התורה והחסידות, הפך לעוגן של מוכנות 
עירונית ומשק לשעת חירום, כאשר תאגיד המים 
דרך  פורצת  ובחדשנות  במצוינות  פועל  ברק  מי 

המוכיחה את עצמה בכל היבט".
העמידה  את  בסיפוק  ציינו  התאגיד  בהנהלת 
התאגיד,  מנכ"ל  צלניק  דוד  לדברי  באתגר. 
בפרט  מיוחדת  משמעות  בעל  הינו  ההישג  ב"ה 
בתקופה מרובת אתגרים זו. תכנון קפדני ביותר, 
ופתרונן,  דילמות  הצבת  סימולציות,  ביצוע 
כגון:  היהודי  לוח הזמנים  הטמעה מבצעית של 
צריכה בליל שבועות בהם הומים בתי המדרשות, 
האנושי  ההון  מתקדם,  ושליטה  פיקוד  מערך 
המצוין שיתוף פעולה רוחבי  – אלו הם היסודות 

לביצוע מושלם.
"כאן המקום להודות למהנדס עמוס קלצ'בסקי 
ולאריה וייספיש ולכל עובדי התאגיד בכל מגוון 
פעילותו על תרומתם באמונה, באהבה ובשמחה 
לשרת את ציבור תושבי העיר והבאים בשעריה" 
על  כבר  הבאים  היעדים  לדבריו  המנכ"ל.  אומר 
המפה לקראת חגי תשרי ושלושה ימי חג רצופים: 
מזנק  התאגיד  המדדים  בכל  כי  לכך  עדים  "אנו 
וחדשנות  מצוינות  של  חדש  רף  ומציב  קדימה 
הערים  טבלת  בראש  ברק  בני  את  המעמידים 
אנו  המים,  משק  בניהול  בישראל  המתקדמות 
נערכים בתכנון עתידי כשבס"ד עוד היד נטויה".

 אחת מתחנות השאיבה של מי ברק 



המזגן השקט והחכם ביותר שיצרנו! לאוויר נקי

ניתן להשיג: בצבע שחור מט בשילוב מראה, בצבע לבן מט

7
מלאה!אחריות שנות 

חדש מטורנדו: 
SMART SQ

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש. 

 מזגן טורנדו
MASTER 22A

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 19,343
BTU/H חימום: 19,015

רק ב2918 ₪ 
בלבד! 

₪ 87 X או 36 חודשים

מזגן טורנדו
MASTER- 12AQ 

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 9,366
BTU/H חימום: 8,875

רק ב1390 ₪ 
בלבד! 

₪ 41 X או 36 חודשים

 מזגן טורנדו
MASTER-10X 

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 9,300
BTU/H חימום: 9,280

רק ב1290 ₪ 
בלבד! 

₪ 38 X או 36 חודשים

SAGA  מזגן
30A

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 24,491
BTU/H חימום: 24,215

רק ב2980 ₪
בלבד!  

₪ 85 X או 36 חודשים

לקוח: טורנדו | בריף: 9502-02-2399502-01-638-1 | שם העבודה: מוד׳ | מבצע:סאם/  | גודל: 34.2*24.8   | סוג: סקיצה 
| תאריך: 17.5.20  | תקציבאי: דנה |  חזרות: 0

סדרה חדשה ובלעדית לטורנדו

המזגן החדשני, החסכוני 
והמתקדם שיצרנו

 SC SMART CLEAN עם טכנולוגיית 
לאוויר נקי יותר

BTU - 8,851 � 1 כ״ס �
� 7 שנות אחריות

SMART X
SQ WiFi

MASTER 10A Q

₪ 35 X במבצע - 1,190 ₪ או 36 חודשים

WiFi מובנה לשליטה מרחוק 
Multi Swing לפיזור אוויר אחיד 

7 שנות אחריות מלאה

9502-01-638-1_israel2day.indd   1 17/05/2020   18:33

טכנולוגיית MULTI SWING לפיזור אוויר אחיד בכל חדר   
טכנולוגיית SC SMART CLEAN לטיהור אוויר







בני ברק י"ח סיוון תש"פ 12810/6/20

הרשות השניה נגד רינה מצליח: פוגענית ולא ראויה
ההשתלחות של עיתונאית חדשות 12 רינה מצליח נגד הציבור החרדי תוך כדי הכללה גסה, לא נעלמה מעיניו של נציב תלונות הציבור ברשות השניה: "האשמותיה את החברה 

החרדית היו מכלילות ותייגו את רוב רובם של החרדים כחברה אלימה. תיוג זה היה פוגעני ולא ראוי"

מאת: חיים רייך

ההשתלחות של אשת התקשורת רינה מצליח, 
ב'אולפן שישי' בחדשות 12, נגד הציבור החרדי 
נגדה,  שהתלוננו  רבים,  של  זעמם  את  עוררה 
נציב תלונות הציבור ברשות  בין היתר, גם אצל 

השניה.
לארגון  רגב  דוד  הנציב  ששיגר  בתגובה 
כמוה  פנייתך,  את  "קיבלתי  נאמר:  'בצלמו' 

דבריה  כנגד  נוספות, שבה קבלת  התקבלו אלפי 
מצליח  רינה   12 חדשות  חברת  עיתונאית  של 
שישי'.  'אולפן  בתוכנית  שהתקיים  דיון  במהלך 
בשיעור  עסק  ואשר  הלנת  שעליו  הדיון  במהלך 
תקפה  ברק,  בבני  בקורונה  הגבוה  ההידבקות 
את  מצליח  רינה  העיתונאית  הפונים  לטענת 
רוצה  'אני  היתר:  בין  ואמרה  החרדית  החברה 
שנים  כבר  ברחוב.  החרדים  התנהגות  על  לדבר 
שהם לא מקבלים את סמכות המדינה. זה לא קרה 

היום בפעם הראשונה. זה קורה שנים. פקידי מס 
רק  יוצאים  החרדיות  לשכונות  שנכנסים  הכנסה 
בליווי משטרתי כי הם מותקפים. לפני 20 או 30 
שנה היו הפגנות המוניות של החרדים רק כי רצו 
לסגור את כביש בר אילן… ומה קורה כשאברך 
מקבל צו גיוס כשהוא יודע שממילא לא יתגייס, 
את  לקבל  חייבים  החרדים  המוניות…  הפגנות 
הזו  היחסים  מערכת  ולרע…  לטוב  המדינה 
חייבת להשתנות לא יכול להיות שהם מרגישים 

בלתי מחויבים לצווי המדינה'.
כשביקשו העיתונאים האחרים בדיון ובהם דנה 
וייס, דני קושמרו והפרשן אמנון אברמוביץ', לומר 
מצליח  אותם  היסתה  החרדים,  בכל  מדובר  שלא 
וזו  החרדים  ברוב  שמדובר  אומרת  שהיא  תוך 
דעתה. לבסוף אמרה כי היא מביעה את עמדתה לא 

משנאת חרדים, כי אם מאהבה למדינה".
נציב התלונות החליט לנזוף בחלק מהמתלוננים: 
על  הביקורת  לצד  לצערי  הכילו  מהתלונות  "חלק 
דבריה של רינה מצליח גם אלימות מילולית קשה 
כלפיה. אני דוחה ומגנה מכל וכל אלימות מילולית 

בכלל וכלפי עיתונאים ובהם רינה מצליח בפרט".
פניות  נציבות  פתחה  הרבות  התלונות  בעקבות 
פנתה  שבמהלכו  בבירור  השנייה  ברשות  הציבור 

לחדשות 12 כדי לקבל את עמדתם.
"כיממה לאחר קבלת התלונות, הבהירה חברת 
במהלך  בשידור  מצליח  של  דבריה  את  החדשות 
בהבהרתה  עמי'.  בן  עודד  עם  'שש  התוכנית 
מצליח  של  דבריה  כי  החדשות  חברת  מסרה 
דעתה  את  ושיקפו  הביטוי  חופש  במסגרת  נאמרו 
שלה. עוד נאמר בהודעה כי במהלך הדיון נאמרו 
פרשנויות שהציגו דעה הפוכה מדעתה של מצליח.

מועצת  יו"ר  פנתה  הנציבות,  של  הבירור  לצד 
יוליה  הגב'  ולרדיו,  לטלוויזיה  השנייה  הרשות 
למנכ"ל  חריף  במכתב  ברקוביץ',  שמאלוב 
יו"ר  הביעה  במכתבה  וייס.  אבי  מר   ,12 חדשות 
המועצה את מחאתה על דבריה של מצליח כלפי 

האוכלוסייה החרדית".
יו"ר המועצה כתבה: "הטענה כי מדובר בדעה 
שיש  מהאחריות  להמעיט  כדי  בה  אין  פרטית 
הנאמר  על  שלה  ולעיתונאים  החדשות  לחברת 
בשידורים. גם הבעת דעה עיתונאית פרטית צריכה 
דעות  על  מבוססת  ולא  בעובדות  מגובה  להיות 

קדומות".
יחד עם זאת יו"ר המועצה סירבה אפילו לנזוף 
ב"התבטאות  להסתפק  העדיפה  היא  בעיתונאית, 
זו של רינה מצליח, שיש בה משום סימון אשמים 
במצב, גורמת לקיטוב ופוגעת באופן אנוש בחברה 
בהתבטאות  שמדובר  בכך  די  לא  אם  החרדית. 
שיגיב  חרדי  נציג  באולפן  שאין  הרי  אומללה, 
אמירות  החרדית.  החברה  על  ויגן  זו  להתבטאות 
האוכלוסיות  בין  השנאה  את  מלבות  זה  מסוג 
בארץ, מעמיקות את הפערים בין המגזרים השונים 

ומרחיבות את חוסר אמון הציבור בתקשורת".
ליו"ר  הגיב  וייס,  אבי  החדשות,  חברת  מנכ"ל 
המועצה, כי חברת החדשות הבהירה את הדברים 
למחרת במהלך התוכנית 'שש עם עודד בן עמי'. 
או  זה  הייתה כל מטרה לפגוע במגזר  לדבריו לא 
נפגע מהדברים, חברת  מי מהצופים  וכי אם  אחר 

החדשות מצרה על כך.
כך  על  חולק  "אין  ממשיך:  התלונות  נציב 
נאמרו  מצליח  רינה  העיתונאית  של  שדבריה 
האשמותיה  זאת,  אף  על  אולם  חופש,  במסגרת 
רוב  ותייגו את  את החברה החרדית היו מכלילות 
רובה של החברה החרדית כחברה אלימה שאינה 
ואינה  בישראל  הרשויות  עם  פעולה  משתפת 
צייתנית ככלל. אני סבור כי תיוג זה של רוב רובה 
אלה,  האשמות  הטחת  תוך  החרדית  החברה  של 
דווקא בתקופה קשה זו שבה נמצאים כלל אזרחי 
ישראל ובהם החברה החרדית, הייתה פוגענית ולא 

ראויה".
בעיתונאית  לנזוף  סירב  התלונות  נציב  גם 
"אין  לכשעצמה:  מקוממת  בהצהרה  והסתפק 
ספק כי יש מקום לביקורת על התנהלותו של חלק 
מהציבור החרדי בתחילתו של משבר הקורונה. עם 
זאת, לא היה מקום, לטעמי, להשתלחות מכלילה 
האחרונות  בשנים  כי  העובדה  נוכח  בעיקר  זו, 
עם  החרדית  החברה  של  הפעולה  שיתוף  העמיק 
היתר  בין  ביטוי  לידי  בא  והוא  בישראל  הרשויות 
העבודה,  הכלכלה,  בתחומי  פעולה  בשיתופי 

הרווחה ועוד.
על  מברכים  "אנחנו  אמרו:  בצלמו  בארגון 
דבריה  משמעית  חד  קבע  הנציב  הנציב.  החלטת 
אינם חוסים תחת חופש הביטוי  רינה מצליח  של 
ומהווים דברים פוגעניים. צר לנו שהם לא נקנסו. 
אולם ברור שלהבא רינה מצליח וחבריה לתקשורת 

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

תשווה, תחסוך. באחריות שיא.

עד

36
03-5045000תשלומים לייעוץ וקניה טלפונית, חייגו: 

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

עדיף להמתין יותר להתקנה מקצועית
מאשר לסבול 10 שנים מהתקנה של חאפר!

פזיז סובל מחום!
רק  בשיא החשמל והמיזוגֿ:

מגוון ענק של מזגנים במחיר הזול ביותר
ואפשרות להתקנה יהודית מקצועית

1 כ"ס
החל מ- 

₪ 990

1.25 כ"ס
החל מ- 

₪ 1,190

2 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,190

2.5 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,890

מבצעים לוהטים בכל המחלקות. לדוגמא:
מקרר נו פרוסט

NO -FROST

450 ליטר,
כולל התקן

משמרת השבת

מבחר
מקררי סמסונג

יבואן מקורי סמליין
עם הכשר הרב הלפרין

463

תנור 
משולב
חד תאי

מבחר ענק
של תנורים

דו תאי
כולל מאוורר טורבו

ולהבת טורבו
דלת דופן כפולה

קל לניקוי
טורבו + גריל
כולל טיימר

תנור
בנוי

מגוון
מכונות
כביסה

כיריים
קרמיות

בוש / סימנס
קונסרוקטה

החל מ- החל מ-

החל מ-

החל מ-

₪ 25 36
סה״כ 890 ₪

₪ 47 36
סה״כ 1,690 ₪

₪ 61 36
סה״כ 2,190 ₪

₪ 75 36
סה״כ 2,700 ₪

₪ 44 36
סה״כ 1,590 ₪

₪ 16 36
סה״כ 590 ₪

₪ 19 36
סה״כ 690 ₪

החל מ-החל מ-

אופציונאלי

כולל התקן
הרב הלפרין

מבחר מקררי 
שארפ

מקרר
ליחידת דיור 

260 ליטר

החל מ-

₪ 25 36
סה״כ 890 ₪

מגוון
מכונות
כביסה

החל מ-

₪ 22 36
סה״כ 790 ₪

4 להבות

אופציונאלי

המחיר הטוב ביותר



צוות מתוגבר | שירות אדיב
שעות פתיחה: רצוף 
כל השבוע מ- 10:00 עד 22:00
טל': 03-5523340
כתובת: ר' עקיבא 80 ק"א, ב"ב

חגורות 
עור פרה

120 דגמים

 & 40

עניבות
1000 דגמים
*חוץ ממשי וחתנים

 & 25

כל החליפות 
ממידות 44 עד 66 רגולר 

וסלים חלק ומדוגם

& 280

אנחנו חוזרים
ואתם

מרוויחים!

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

בית שמש
נחל זוהר 3 • 02-6324277

א'-ה' 10:00-20:30
יום ו' 9:30-14:00

נתיבות
 ירושלים 15 • 08-9248023

א'-ה' 10:00-21:00
יום ו' 9:30-14:00

בני ברק
 ר"ע 80 ק"א • 03-5523340

א'-ה' 10:00-22:00
יום ו' 9:30-14:00

קרית ספר
 השל"ה 2 • 08-6177930

א'-ה' 12:00-23:00
יום ו' 9:30-14:00

חליפות
קלאסי/סלים

₪300
מכנסיים

₪80
חולצות

דיוויד פארקר
טיקט זהב

₪75
עניבות

דיוויד פארקר
2 ב- ₪50

חגורות
עור פרה

2 ב- ₪100
נעליים
לטס גו

₪220
חדש!

משלוחים עד 
לפתח הבית!
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6 
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06

14
6


בא

ה
עי 
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ם
 יו
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ם 

עי
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מ
ה

*

עקב בקשת הציבור 
שבוע נוסף למבצעים:

מבצעים של פעם בשנה

כל המכנסיים בחנות

GIO מכנסי

 & 150
*לא כולל כותנה ולייקרה

2 ב-

חליפות ילדים
מידות: 2-12 | 3 חלקים

 & 189

 & 99
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כך נעצר המחבל מכפר יעבד

מאת: יחיאל חן

תופעה  מתרחבת  בשקט-בשקט,  בצללים, 
בדמות  הביטחון  מערכת  ראשי  את  המדאיגה 
מצד  ישראל  על  משמעותיות  סייבר  תקיפות 
בין  הקורונה.  וירוס  מגפת  בצל  עוינים  גורמים 
לאחרונה:  רק  במדינה  המותקפים  האתרים 
ביטחוניים,  ואתרים  אזרחיות  מים  תשתיות 
רבות  נוזקה  הודעות  מוחדרות  ובמקביל 

למחשבים פרטיים ברחבי הארץ.
מאשימה  אצבע  מפנים  הביטחון  במערכת 
הקיצונית  האסלמית  הרפובליקה  איראן.  לעבר 
ויותר משאבים למעבר ללוחמה  יותר  מקדישה 
הרכה  הקיברנטית  בבטן  ולפגיעה  דיגיטלית 
'פוקס'  רשת  חשפה  לאחרונה  ישראל.  של 
מאחורי  שעמדה  זו  היא  שאיראן  האמריקנית 
המים  תשתיות  על  התקדים  חסרת  המתקפה 
את  חלילה  להרעיל  שנועדה  האחרון,  בחודש 
עשתה  האבסורד  ושלמרבה  ישראל,  אזרחי 
אותה  להוציא  כדי  שימוש בשרתים אמריקאים 
אל הפועל. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס, דן 
בנושא ארוכות והביע דאגה ביחס לתופעה. "זו 
מתקפה שמנוגדת לכל הקודים, גם במלחמה", 

נמסר. "אפילו מהאיראנים לא ציפינו להתנהגות 
כזו. זו מתקפה שנאסרה בכל אמנה!".

לקבוצת  מייחסים  מודיעין  חוקרי  בנוסף, 
המפתיע-אך-קטלני  השם  בעל  האקרים 
רחבות  מתקפות   'Charming Kitten'
וניסיונות פגיעה במכוני מחקר ישראלים שבימים 
אלה מתמקדים בחקר הקורונה ובמציאת חיסון 
הקבוצה  עברה  האחרונות  "בשנים  מתאים. 
לעסוק בפגיעה בנושאים שקשורים לעיתונאים 
האחרונים  ובשבועות  אדם,  זכויות  ובפעילי 
מפנה כוח אש אל גורמים שמתעסקים בקורונה, 

גם בתוך ישראל", דווח.
שהחל  מקצועית,  להכשרה  החרדי  המרכז 
האחרונות,  בשנים  הסייבר  מגמות  בפיתוח 
ובייחוד לקורס  גבוה לתחום  ביקוש  מדווח על 
הצפוי  סייבר,  אנליסט  והיוקרתי  המתקדם 
ירושלים.  בשלוחת  הקרובים  בימים  להיפתח 
לעבודת  הבוגרים  את  ומכשיר  מעשי  "הקורס 
חקר והגנת סייבר המוערכת בפוטנציאל השמה 
גבוה ואפשרויות קידום רבות במהלך השנים", 
מסכמים במרכז החרדי להכשרה מקצועית. "זו 
מבוקש,  במקצוע  להשתלם  אמיתית  הזדמנות 

עתידני ומפרנס".

מאת: משה טולידאנו

מאומצת  ומבצעית  מודיעינית  פעילות  בתום 
של שב”כ, צה”ל ומשטרת ישראל, נעצר ונחקר 
נזמי אבו בכר על  בשב״כ בשבועות האחרונים 
בליל  יעבד  בכפר  האבן  השלכת  פיגוע  ביצוע 
סמל  צה"ל  לוחם  נהרג  במהלכו   – ה-12.5.20 

ראשון עמית בן יגאל הי”ד.
מתגורר   ,49 בן  יעבד  הכפר  תושב  החשוד, 
פגעה  אשר  האבן  הושלכה  שמגגו  במבנה 
בחייל. המחבל נתפס יממה לאחר הפיגוע יחד 
את  הצליב  והשב"כ  נוספים,  חשודים  שני  עם 
המידע על מנת לדעת מי מבין השלושה הרג את 
נמסרה  החשוד  לכידת  על  הודעה  הי"ד.  עמית 

למשפחת בן יגאל על ידי נציגי צה"ל ושב"כ.
הי”ד  עמית  אביו של הלוחם  יגאל,  בן  ברוך 
שנרצח בידי מחבל שזרק סלע על ראשו במהלך 
בשמחה  הגיב   – יעבד  בכפר  מבצעית  פעילות 

להודעה על תפיסת המחבל שרצח את בנו:
"30 יום אני לא ישן ומחכה לטלפון הגואל”, 
והצבא  השב”כ  נציגי  אלי  “הגיעו  האב.  אמר 
והודיעו לנו שהמחבל נתפס ושחזר את המעשה. 
אני  המחבל  את  שיתפסו  שברגע  אמרתי  אני 
חודש  שהחיינו.  ולברך  לחיים  להרים  רוצה 
של סיוט שסוף סוף תפסו את המנוול הזה. אני 
מקווה שהוא ישלם את המחיר הכי גבוה ויירקב 
בבית סוהר כל החיים שלו. מי שתפס אותו הם 
ואני  כוחות,  המון  בשיתוף  עמית  של  החברים 
שנמצא  לאחד  משול  אני  זה.  את  מעריך  מאוד 
אני  נר.  לי  הדליקו  וכרגע  מצרים  חושך  בתוך 

רואה אור בקצה המנהרה".
אלוף- "מנשה",  המרחבית  החטיבה  מפקד 
משנה יאיר פלאי: "בחטיבה המרחבית ״מנשה״ 
ממושך  מבצע  האחרונים  בשבועות  נערך 
וממוקד בכל שעות היום והלילה, במטרה לסגור 
מעגל על המחבל שחשוד בהריגת סמל-ראשון 

בשיתוף  נערך  זה  מבצע  ז"ל.  יגאל  בן  עמית 
סיירת  בהובלת  הביטחון,  כוחות  של  פעולה 
גולני. נמשיך לפעול בכל דרך אפשרית על מנת 
ואת  הגזרה,  תושבי  של  ביטחונם  את  להבטיח 

הבאתם לדין של אלו שינסו לפגוע בו".
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב על תפיסת 
השב"כ  צה"ל,  את  לשבח  רוצה  "אני  המחבל: 
וזרועות הביטחון על שתפסו את הרוצח השפל 
של עמית בן יגאל ז"ל. אני נתתי הנחייה להרוס 
את ביתו של המרצח הזה. מי שמנסה לפגוע בנו 
– ידנו משגת אותו, במוקדם או במאוחר. בשנים 

האחרונות אתם רואים שזה במוקדם".
גולני  מסיירת  שכוח  בעת   התרחש  הפיגוע 
 04:30 בשעה  בכפר.  מעצרים  ארבעה  ביצע 
הפעילות  את  הלוחמים  סיימו  בוקר  לפנות 
והחלו לצאת מהכפר, ואז הושלכה אבן גדולה 

מגג הבית האחרון ביציאה מהכפר.
האבן פגעה בראשו של החייל בזווית שגרמה 
לפגיעה קשה בראשו. הוא פונה בניידת טיפול 
החולים  לבית  ומשם  החטיבה  למפקדת  נמרץ 
רמב”ם בחיפה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את 

מותו.
בן יגאל הי"ד הוא ההרוג הראשון של צה"ל 

בפעילות מבצעית מזה שנה.

התקפות הסייבר על ישראל 
גוברות בצל נגיף הקורונה

מערכת הביטחון וחוקרי מודיעין מפנים אצבע מאשימה לעבר איראן, שהופכת את 
השדה הקיברנטי למערכה מדממת

איום מבחוץ

עמית בן יגאל הי''ד



 במועד התור יתקשרו אליכם 
למתן ייעוץ

חייגו 507* 
מהנייד

קבעו תור 
לייעוץ

הקורונה חשובה, 

לא פחות... 
שלוות הנפש שלכם

חדש ללקוחות לאומית!
שומרים על הבריאות ועל מעקב רפואי שוטף 

גם מהבית!
 

שירותי בריאות הנפש בשיחת טלפון

למידע נוסף: 1700-507-507 | 507* מהנייד
leumit.co.il |        הורידו את אפליקצית לאומית
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80% מהציבור 
תומכים בהגברת 

האכיפה 
על מסכות מאת: חיים רייך

שנה  כעשרים  לפני  נוסדה  מאז  לראשונה 
קיימה הקהילה היהודית באיחוד האמירויות 
תורנית  תוכנית  בהיחבא  כמעט  הפועלת 
מיוחדת משודרת 'לקראת שבת'. כמאה מבני 

היהודית  הקהילה 
בדובאי ובאבו דאבי 
בשעות  השתתפו 
הצהרים בערב שבת 
'בהעלותך' בישראל 
'נשא'  פרשת 
בהתרגשות  בחו"ל. 
בתוכנית  רבה 
'לקראת  מיוחדת 
במהלכה  שבת' 
תורה  דברי  שמעו 
הרעיון  יוזם  מפי 
רבני  'ועידת  נשיא 
רבי  הגאון  אירופה' 

האמירויות  איחוד  רב  גולדשמידט.  פנחס 
לפני  כאשר  והתפללו  סרנא  יהודה  הרב 

התיבה עומד החזן מר יוסף חייס. 
רבני  'ועידת  מלווה  האחרונות  בשנים 
באיחוד  היהודית  הקהילה  את  אירופה' 
חברי  ותושיה.  בעצה  בהלכה  האמירויות 
בתפילות  כתיקונם  בימים  נפגשים  הקהילה 
כדי  וחג.  שבת  בימי  בעיקר  הכנסת  בבית 
לשמור על הקשר המיוחד עם חברי הקהילה 
לקיים  הרעיון  את  גולדשמידט  הגר"פ  הגה 

תוכנית תורנית מיוחדת לקראת שבת. 
רבי  הגאון  פתח  המיוחדת  התוכנית  את 
ישראל  'לעם  כי  שאמר  גולדשמידט.  פנחס 
הוראת  על  המיוסד  מיוחד  ארגוני  מבנה  יש 
מוצאים  אנו  המבנה  של  ראשיתו  התורה. 
של  ובברכתו  לשבטים  העם  חלוקת  בעת 

ייעד לכל  אנו מוצאים את אשר  יעקב אבינו 
שבט ושבט. התפקידים והמשימות לכל שבט 

וההשלמה שלו ל'עם ישראל'.
'מתחילת ספר במדבר אנו מוצאים את מנין 
לסופה  עד  והדגלים  המחנות  שבט.  כל  בני 
מיוחד  באופן  מפורט  בה  נשא  פרשת  של 
מאוד סדר נשיאי ישראל המביאים את קרבנם 
בשמם ובשם שבטם מהטוב והמובחר ביותר 
שבט  כל  מפרטת  והתורה  המזבח.  לחנוכת 
ושבט למרות שעל פי עינינו הגשמיים מדובר 
לאמור;  ונשיא.  נשיא  כל  של  נתינה  באותה 

ייחודית  חשיבות  יש  אחד  עם  שאנחנו  הגם 
לכל שבט ושבט'.

כולנו  אנו  הנוראה  המגיפה  ימי  'מאז 
מצויים בבתינו בבידוד מבלי יכולת להשתתף 
כי  לזכור  עלינו  יחד.  ובקהילות  בתפילות 
ההשגחה העליונה באה לרמוז על חשיבותו 
אחד  כל  של 
מאתנו  ואחד 
מתאחדים  כאשר 
משכן  את  לבנות 
את  ולעשות  ה' 
יתברך.  רצונו 
לאחל  מבקש  אני 
ואחד  אחד  לכל 
שנזכה  מאתנו 
כולנו  להתאחד 
על  שמירה  מתוך 
כל  של  חשיבותו 
אחד וכיבוד הדדי 
את  הבונה  שהוא 
הדורות  לאורך  המגפות  את  מפסיק  העם, 

והוא שיביא את הגאולה השלמה'.
הקהילות  נשיא  השתתפו  בתוכנית 
קריל.  רוס  היהודיות באיחוד האמירויות מר 
מר דוד האריס יו"ר ארגון AJC ואישי ציבור 
המרבים לבקר במדינות אלה בנסיעות עסקים 
מארה"ב ומאירופה. ראש מטה נשיא הועידה 
הרעיון  את  לפועל  שהוציא  גרוניך  גדי  מר 
'לקראת  תוכנית  זוהי  הידוע  ככל  כי  אמר 
שקיימה  ביותר  הגדולה  הפומבית  שבת' 

קהילה יהודית בעולם הערבי.

מאת: יחיאל חן

של  האכיפה  בהגברת  תומך  מהציבור   80% כמעט 
עטיית מסיכות, שמירת מרחק והיגיינה – כך עולה מסקר 

של גיאו קרטוגרפיה שנערך עבור משרד הבריאות.
את הסקר הציג שר הבריאות יולי אדלשטיין בקבינט 
בשבוע  הנדבקים  מספר  בעליית  כעת  שדן  הקורונה, 

האחרון.
אדלשטיין הזכיר כי בימים האחרונים מספר הבדיקות 
קיימת  זאת  נוכח  ביום.  בדיקות   16,000 לעד  האמיר 
עובדים   200 לפחות  של  בתגבור  קריטית  חשיבות 
מלבד  זאת  החולים.  ובתי  החולים  קופות  במעבדות 

פתיחת מעבדת מיי הריטג'.
"בשבוע אחד חלו בקורונה 800 איש. אסור להישאר 
לאכיפה  לחזור  חייבת  המשטרה  הזה.  למספר  אדישים 
ולאפשר  למשמעת  הציבור  את  להחזיר  כדי  חריפה 
הרכבת  פתיחת  כולל  המשק,  פתיחת  המשך  את  לנו 
התחבורה.  משרד  עם  שסיכמנו  במתווה  יומיים  בעוד 
האכיפה צריכה להיות בקניונים, באוטובוסים, ברכבות, 

במסעדות, בגני אירועים ובכל מקום.
כפי שהסקר מוכיח – גם הציבור רוצה בכך. איש לא 
רוצה להינזק בגלל מפירי חוק, איש לא רוצה שהמשק 

ייסגר בגללם", אמר השר.
סכנה,  מינימום  להיות:  צריכה  שלנו  "ההתנהלות 
של  פתיחה  עוד  משולב:  הפיתרון  הגנה.  מקסימום 
משרד  עם  שהסכמנו  במתווה  הרכבת  של  גם  המשק, 
הגברה  בדיקות,  שיותר  כמה  עם  יחד  אבל  התחבורה, 

משמעותית של האכיפה ועוד הסברה", הוסיף.

מאבו דאבי ודובאי תצא תורה
לראשונה בעולם הערבי: כמאה מבני הקהילה היהודית באיחוד האמירויות קיימו בהתרגשות רבה תוכנית תורנית מיוחדת 'לקראת 

שבת', בהשתתפות יוזם הרעיון נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי פנחס גולדשמידט, רב הקהילה הרב יהודה סרנא, נשיא 
הקהילה וראשי ארגונים יהודיים מרחבי העולם

 הגר"פ גולדשמידט עם הרבנים הראשיים לצרפת בריטניה  במהלך תוכנית לקראת שבת למדינות באיחוד האמירויות 
ושטרסבורג | צילום: אלי איטקין 

שירות אישי פנייה לסניף שלכם מחשבוני זכויות הגשת תביעות

אם אתם רוצים לחסוך את ההגעה לסניף,
לרשותכם מגוון שירותים אונליין:

btl.gov.ilביישומון
myVisit

במוקד
*6050

החל ביום ראשון, 7.6.20, תתחדש קבלת הקהל.
כדי לשמור על בריאותכם, לעמוד בהנחיות ה"תו הסגול"

ולמנוע המתנה מיותרת, הזמינו תור מראש בלחיצת כפתור
לביטוח
הלאומי
הזמינו

תור
מראש!

שימו לב! בהתאם להנחיות ה"תו הסגול"
מספר המבקרים ליום מוגבל

בסניפי הביטוח הלאומי שמחים לחזור לשגרה,
גם אם היא מעט שונה...



ברוכה
הבאה

למשרה הכי שווה!

חזרנו לשיגרה...

WELLCOME

077-2309997
המשרד פועל בהתאם להנחיות

של משרד הבריאות ובעל התו הסגול 
להעסקת עובדים. עמדות מונעות רסס

מוזמנת להתקשר :(

אווירה 
ביתית

בונוסים
גבוהים

צוות 
מנצח

ימי גיבוש
ופעילויות

₪ 40 
לשעה

הדרכה
וליווי

בהתאם
להנחיות

למשרדינו החדשים והמרווחים
ברחוב כהנמן - גרנד הול

המתאימים במיוחד לתקופת הקורונה
משרת אם: 9:30-14:00

דרושה נציגה איכותית לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים



י"ח סיוון תש"פ 141410/6/20 בני ברק

המאבק בתאונות האופנועים 
והאופניים החשמליים

מאת: משה טולידאנו

האוצר  שר  בין  הכספים  בוועדת  נוקב  ויכוח 
חברי  ובהם  הוועדה  חברי  למספר  כץ  ישראל 
לשינויים  יתנגד  כי  הודעת השר  נוכח  מפלגתו, 
 מהותיים בחוק לעידוד עובדים למעגל התעסוקה.
ועדת  לדיון  הצטרף  כץ,  ישראל  האוצר,  שר 
לעידוד  מענק  חוק  הצעת  בנושא  הכספים 
תעסוקה )הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש(, 
במסגרת הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית 
- הצעת החוק עוסקת בתמריץ כספי למעסיקים, 
אשר  עובדים  לעבודה  יחזירו  או  יקלטו  אשר 

הוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר.
בדיון התעורר ויכוח נוקב, כאשר שר האוצר, 
לשינויים  מתנגד  הוא  כי  הודיע  כץ,  ישראל 
מהותיים שהעלו חברי הוועדה: "אני מעדיף עם 
השינויים שהועלו בפני, שהחוק לא יעבור, אני 
לא מוכן להוריד את שכר המינימלי שנקבע, גם 
ככה הוא נמוך מאוד. הורדה מתחת לזה תגרום 
מעסיקים.  מצד  שכר  ולהורדת  למניפולציות, 
גם לעניין הקדמת המענק ל-19 באפריל זה לא 
ישים, נאלץ להתחיל מתחילת החודש. גם לגבי 
לנו  אין  ישים,  לא  זה  למאי  מה-27  מענק מלא 
מה-1  העובדים  את  ירשמו  שהמסעדות  בעיה 
לי  אין  החוק,  יישום  עם  בעיות  יהיו  אם  ביוני. 
לא  אני  אבל  תיקון,  לעשות  לכאן  שנגיע  בעיה 

רואה שזה ילך לכך".

בא  אתה  למה  "אז  סמוטריץ:  בצלאל  ח"כ 
לכנסת אם הכנסת חסרת חשיבות?"

שלו,  בכותרת  הזה,  "החוק  ברקת:  ניר  ח"כ 
מבדיקה שעשינו  למשק,  עובדים  להחזיר  נועד 

עם האוצר, 10 אחוז זה מי שיחזור".
כץ: "שטויות, אף אחד לא הוסמך לומר דבר 
כזה. יושבים מיליון איש בבית, והחוק הזה הוא 
החוק שלהבנתי הוא היעיל ומהיר ביותר והניתן 
היטב  ובדקתי  ששקלתי  אחרי  ליישום.  ביותר 
האחרים,  לצעדים  המשך  זה  הנכון,  זה  החוק 

כלל המגזרים צריכים את החוק  הזה".
אפילו  לשמוע  מוכן  לא  "אתה  ברקת:  ח"כ 
זה לא  מה שיש לנו להציע. לא באת להקשיב, 

בסדר".
"מבקש  גפני:  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
שינויים  בו  לבצע  מבלי  החוק  את  לאשר  השר 
מהותיים, אני מכיר שכאשר יש חוק מהותי דנים 
בו. אנחנו רוצים לעשות זאת בהסכמה, אם אתה 
בא מראש ואומר שאתה לא מסכים לשום דבר 

מהותי".
של  פיליבסטר  יהיה  "אז  סמוטריץ:  ח"כ 

שבועיים".
לנו להעיר  נותן  ינון אזולאי: "אתה לא  ח"כ 

אפילו, אנחנו יכולים להעיר את הערות שלנו".
ח"כ כץ: "יש קואליציה והיא צריכה להצביע 

במסגרת הקואליציה".
הוועדה,  יו"ר  הוציא  הדברים,  חילופי  לאור 

ח"כ משה גפני את הוועדה להפסקה קצרה.

מאת: משה טולידאנו

חבר  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר  סגן 
וענה  הגיע למליאת הכנסת  אורי מקלב  הכנסת 
לשאילתות שהגישו חברי הכנסת. מקלב התייחס 
אודות  אבטובול  משה  ח"כ  שהגיש  לשאילתא 
נתונים  והציג  הדרכים  תאונות  במספר  העלייה 
לפיהם חלה עליה משמעותית בנפגעים בתאונות 
על  ממונעים.  וקורקינטים  חשמליים  באופניים 
עליה  סגן השר מקלב חלה  הנתונים שהציג  פי 
של מאתיים וחמישים אחוזים! בנפגעי תאונות 

דרכים מאופניים חשמליים וקורקינטים.
ע"פ נתוני משרד התחבורה, ב-2019 היו 779 
והרוג   ,121  – קשה   ,657 קל  מתוכם  נפגעים, 
באופן   ,284 הנפגעים  כול  סך  ב-2018  אחד. 
מקלב  אחד.  והרוג   ,35 קשה  באופן   ,248 קל 
של  המשמעות  את  והסביר  הנתונים  את  סקר 
העליה הדרמטית בנתונים, כאשר מעל לשמונים 
הרוכבים  הם  בתאונות  הנפגעים  מקרב  אחוזים 
באופנים או בקורקינטים והיתרה אלו משתמשי 

דרך אחרים.
השימוש  בין  סבירה  וגם  ברורה  הלימה  "יש 
חשמליים  ואופניים  בקורקינטים  כיום  הרב 
לתאונות", אמר מקלב. "בשנה האחרונה ישנה 
קורקינטים  באותם  בשימוש  דרמטית  עלייה 
הנוחות  בגלל  חשמליים  ואופניים  חשמליים 
העיר.  בתוך  במיוחד  שגדלים  והעומסים 
עבור  גם  חשמליים  אופניים  של  האלטרנטיבה 
יחד  בגלל מחירם. אבל  גם  הגילאים הצעירים, 
הנמוכה  היא  בהם  הבטיחות  מידת  זאת,  עם 

ביותר. כי בשונה מכל כלי אחר, אין שום הגנה 
לרוכב; כשהוא נופל אין מה שיגן עליו. כל זה 

לצד חוסר ההקפדה וחוסר מיומנות".
פועל  משרדו  כי  הסביר  התחבורה  שר  סגן 
לבטיחות  הלאומית  הרשות  באמצעות  רבות 
בדרכים למניעת תאונות הדרכים, "אנחנו עשים 
פעולות מכיוון שאם אנחנו לא נעשה שום דבר, 
מספר  גם  איתה  ויחד  במספרים  עלייה  תהיה 
הנפגעים יגדל. במקביל עמדו ברשות הלאומית 
מול בתי ספר מקומיים שם הציגו תכניות למידה 
זהירות  מטות  והקימו  בדרכים  הזהירות  אודות 
ההדרכה  מרכזי  עשר  לשמונה  בנוסף  בדרכים 

ברשויות המקומיות".
לצד זאת אסור לשכוח את רוכבי האופנועים 
שם מספר הנפגעים גדול יותר. בשנה האחרונה 
מתוכם  אופנוע;  בתאונות  נפגעים   6,817 היו 
 ;513 קשות  פגיעות   ,6,200 קלות  בפגיעות 
עלייה  יש  כי  ציין  השר  סגן   .66 והרוגים 
עלה  ההרוגים  מספר  הקודמת  בשנה  דרמטית; 
ב-2019  הרוגים,   44 ב-2018  ב-50%.  כמעט 
יש  השנה  מתחילת  כבר  והשנה  הרוגים.   66
כי  הסביר  השר  סגן  הרוגים.  ושמונה  עשרים 
אחוזים  ארבעים  של  עליה  יש  האחרון  בעשור 
במשתמשי האופנועים בארץ כאשר כיום ישנם 
גלגלי  דו  רכב  כלי  אלף  וחמישים  למאה  קרוב 
לתוצאה  מביאים  אכיפה  והעדר  בכבישים 

הקשה.
יקצה  שמשרדו  הבטיח  מקלב  השר  סגן 
מול  יעמוד  והמשרד  יותר  גדולים  תקציבים 
הרשויות המקומיות שיפעלו לשיפור התשתיות 

לטובת רוכבי האופנועים.

שר האוצר נגד ועדת הכספים

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:

הציבור נקרא להתפלל ולקרוע שערי שמים
לרפואתה השלמה של הנערה 

רחל חדווה בת פנינה הי"ו
הזקוקה לרחמי שמים מרובים

ובזכות תפילת רבים ניוושע לרפואה שלמה 
והחלמה מהירה בתוך שאר כל חולי ישראל

בס"ד

בריתות 
&90
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 אאמו"ר שליט"א מרן שה"ת אמר שכל התורם סכום שיש בו ממש
 לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר, 

 יזכה מידה כנגד מידה שלא יחלה 
ולא יהיו חולים בביתו

הכו"ח לכבוד המצוה הגדולה 
יצחק שאול בן מרן רשכבה"ג 

שה"ת הגאון הגר"ח קניבסקי שליט"א

זר
וד 

: ד
ום

ציל

ממרן הגרי"ש קניבסקי שליט"א,
בנו יקירו וחביבו של רשכבה"ג מרן שליט"א

רשכבה"ג מרן שליט"א מעתיר בערב שב"ק בעת המסוגלת 
של הדלקת הנרות על כל אלו שתרמו סכום שיש בו ממש 
לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר שלא יהיו 

חולים ולא יהיו חולים בביתם. 

בס"ד גם בעש"ק 
מברכין תמוז תש"פ 

יעתיר שוב רשכבה"ג מרן שליט"א 
על כל התורמים לקרן והסירותי מחלה מקרבך 

בעת הדלקת הנרות, 

שלא יהיו חולים ולא יהיו חולים בביתם. 

1-800-39-47-47 

בהוראת רבני קופת העיר, מפרסמת קופת העיר שוב 
את ההגנה הרוחנית הטובה ביותר בעת הסכנה 

        )וכמובן שצריך לעשות את ההשתדלות הטבעית הראויה כפי הוראת מרנן ורבנן שליט"א(

"התורם סכום שיש בו ממש לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר,

ביום י"ח אדר אמר רשכבה"ג מרן שליט"א כי הסגולה של מידה כנגד מידה מועלת גם שלא ינזקו ממחלת הקורונה.

יזכה מידה כנגד מידה שלא יחלה 
ולא יהיו חולים בביתו"

רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א:

אפשר להגיד את זה
לפני שנה נפל דבר בישראל, "קופת העיר" פרסמה את  ש: 
דבריו המפורשים של רבינו רבן של כל בני הגולה שליט"א, 
ש"מי שתורם לקופת העיר סכום שיש בו ממש עבור החולים 
– מידה כנגד מידה לא יהיו חולים בביתו". האם בני הבית 
אצל  רגיל  דבר  שזה  או  זה,  מדבר  הופתעו  והמקורבים 

רשכבה"ג מרן שליט"א?

שנים  כמה  כבר  זה  אחד  מצד  ולא.  כן  היא  התשובה  ת: 
שמי  כסדר,  מורה  שליט"א  רבינו  מרן  רשכבה"ג  שמו"ח 
שרוצה להנצל ממחלות ומצרות - שיתרום סכום משמעותי 
לקרן החולים של קופת העיר. יתירה מכך, הייתי נוכח בכמה 
הזדמנויות , שהגיעו מרצים ששמעו על העניין ורצו לעורר 
את הקהל על כך, והעלו בעדינות חשש בפני מו"ח רשכבה"ג 
מרן שליט"א, על כך שיכול להיווצר חילול ד',  אם אנשים 
יתרמו ויחלו. ובכל פעם, הייתי נדהם מחדש מתשובתו של 
כך,  אכן  "זה  המזוקק:  בלשונו  שליט"א-  מרן  רשכבה"ג 

ואפשר להגיד את זה".

את אשר ישים ד' בפיו אותו ידבר
ש: ומה לא היה רגיל?

זה  את  לפרסם  שליט"א  מרן  רשכבה"ג  של  ההוראה  ת: 
מרן   שרשכבה"ג  ידוע  מסעיר.  חידוש  היה  זה  ברבים, 
שליט"א עונה לכל  אחד באופן אחר, את אשר ישים ד' בפיו 
אותו ידבר. לזה אומר ללמוד ברכות, לזה ערכין, לזה פרק 
התודה, וכו', כידוע שלפעמים באותה דקה התשובה הפוכה, 
וכבר אמר רשכבה"ג מרן שליט"א שעונה את אשר הקב"ה 
שם בפיו באותו רגע. כך שבאופן כללי אין הוראות ברורות 

ודומני שזו הפעם הראשונה  ממרן שליט"א בעניינים אלו. 
שיש הוראה ברורה לכלל, שמי שתרום לקרן "והסירותי"- 

מידה כנגד מידה לא היהיו חולים בביתו.

אני יגיד לכם את אשר  עם לבבי, ואולי אסור להגיד בקול: 
מ-50%  למעלה  בקורונה,  נדבק  לאלפיו  החרדי  הציבור 
אופן  ובכל  החרדי.  מהציבור  היו  ישראל  בארץ  מהחולים 
אחוז הנפטרים, היה הרבה יותר קטן מאשר אחוז החולים. 
לבי אומר לי, שרשכבה"ג מרן שליט"א  הכין מראש הגנה, 
בבית  חולים  יהיו  גורמת שלא  כנגד מידה  , שמידה  צדקה 

רבבות התורמים, כדי לעצור את המגיפה הנוראה.

איני יודע אם לקרוא לזה רוח הקודש, סייעתא דשמיא, 
ניבא,  מה  ידע  ולא  ניבא  זכאי,  ידי  על  זכות  מגלגלין 
כל  או  ידיהם,   על  תקלה  מביא  הקב"ה  אין  צדיקים 
מו"ח  הורה  מכוין,  בכוונת  כי  לי  ברור  אבל  אחר,  שם 
הברכה  פרסום  על  שנה  לפני  שליט"א  מרן  רשכבה"ג 
הייחודית הזו, והצדקה הזו, שמשך שנה כבר הצטברה 
לסכום שיש בו ממש, הגינה על רבבות בתים, לבל יבוא 

המשחית.

האם ניתן לקנות הגנה מהמוות
של  בתרומה  מהמוות  הגנה  קונים  האם  שואלים:  רבים  ש: 

?₪ 3000

שאלות  בגמרא,  שכתוב  דבר  זה  ממות"  תציל   "צדקה  ת: 
אנו  ימשיכו.  תמיד  ולגלוגים  ופירכות  יהיו,  תמיד  וגיחוכים 
של  הטבעית  ההשתדלות  בצד  כי  אומן  באמונת  מאמינים 
מסכות, ריחוק וכל מה שמצוויים אנו מצד "ונשמרתם",  לא 

פחות אלא יותר מגינה התורה, התפלה והצדקה. הכח של 
התורמים.  כל  על  ומגן  בטבע,  חוק  הוא  מידה  כנגד  מידה 
כמובן כמו שיכול להיות מי שנשמר בכל דרכי ההשתדלות 
הטבעיים, גם ח"ו עלול להנגף, כך גם בהשתדלות הרוחנית, 
אבל ברור שחובת האדם , לעשות את השתדלות הרוחנית 
על  שמקפיד  כמו  הפחות  לכל  מידה,  כנגד  מידה  של 

ההשתדלות הטבעית.

עוזר גם בעת מגיפה
ש: מי אמר שברכת רשכבה"ג מרן שליט"א כוללת גם הגנה 

בעת מגיפה?

ת: מידה כנגד מידה , זהו חוק בטבע, ואין הבדל בין שעת 
ובכל אופן רשכבה"ג מרן שליט"א  מגיפה לזמנים אחרים, 
מגיפת  בעת  גם  להגין  הצדקה  בכח  שיש  במפורש  אמר 

הקורונה.

הקב"ה נותן את הבחירה
ש: אם כך, למה יש כאלו שעדיין מתמהמהים ולא חותמים 

על הוראת קבע, הלא כל אשר לו יתן בעד נפשו?

ת: התשובה מתחלקת לשתיים, יש את קבוצת המלגלגים, 
חיים  אלוקים  בדברי  מאמינים  שלא  שאו  האפיקורסים, 
דבר  אמר  לא  שמעולם  שאומרים  או  קדוש,  מפה  יוצאים 
עליהם  בהלכה,  כמבואר  אפיקורסים  בכלל  ושניהם  זה, 
איני דובר בכלל. ויש את אלו שמשום מה הקב"ה לא רוצה 
זה, או שמכניס  ועושה להם רפיון בעניין  זו,  שיזכו בהגנה 
או  קודמות,  צדקות  שיש  או  אפשרות,  להם  שאין  בלבם 
ידוע מחשבות אדם  דברים אחרים, כללו של דבר, הקב"ה 

ותחבולותיו, ונותן בידינו את הבחירה.

ההנהגה למעשה
ש: מה צריך לדעת הרב שליט"א לעשות למעשה

ואחר  רבינו,  של  קדשו  מפה  הדברים  שיצאו  אחר  ת: 
את  והכין  שנה,  לפני  הוא  מה שראה  בעינינו  שראינו 
ואחרי  ישראל,  עם  על  להגין  צדקה  להרבות  הקרקע 
שב"ה נתקדש שם שמים והצדקה אכן הגינה, ולא היה 
אחד מבני ישראל שעשה הוראת קבע לקרן והסירותי 
ונלב"ע )ושוב חשוב להדגיש- שאין כאן הבטחה, ויתכן 
אנו  הפחות  שלכל  אלא  ח"ו-  ייענש  כן  שיעשה  שמי 
כל  כמו בהשתדלות הטבעית(  זו  מצווים בהשתדלות 
אחד ואחד ימהר לקיים מצות ונשמרתם, ומצות צדקה, 
ויזכה למידה כנגד מידה שמי שתורם לחולים לא יהיו 

חולים בביתו.

גל שני,  נראה שמתחיל עכשיו מה שנקרא  לדאבונינו 
כל  את  מזהירים  ואם  אב  כל  ישורנו,  מי  שתוצאותיו 
בני ביתם, להשמר במצוות ונשמרתם ולהזהר בהגבלות 
שפורסמו מטעם המימשל, שלא יתן המשחית לבוא אל 

בתיהם.

השתדלות  הטבעית  להשתדלות  בנוסף  כאן  לנו  יש 
שליט"א  מרן  מרשכבה"ג  מפורשת  ברכה  עם  רוחנית, 
–"מי שיתרום לחולים- לא יהיו חולים בביתו". לב מי 

לא יחרד, ומי יאמר זיכיתי לבי.

מהרה חושו אל תעמודו, הרימו תרומה שיש בה ממש 
ברכת  ביותר-  הגדולה  להגנה  ותזכו  והסרותי-  לקרן 
יהיו  שלא   - שליט"א  מרן  רשכבה"ג  של  מלך  וגזירת 
חולים בביתכם, וכפי שאמר במפורש שזה כולל שלא 

ינזקו ממחלת הקורונה.

'והסירותי' לאור הקורונה
נועם שיח עם מרן הגר"י קולדצקי חתנו של מרן רשכבה"ג שליט"א

הריני מקבל על עצמי 

סך 125 ש"ח 
למשך 24 חודשים

הריני מקבל על עצמי 

סך 100 ש"ח 
למשך 30 חודשים

הריני מקבל על עצמי 

סך 50 ש"ח 
למשך 60 חודשים

לתרומות עבור קרן והסירותי מחלה מקרבך מס. 1239000



 אאמו"ר שליט"א מרן שה"ת אמר שכל התורם סכום שיש בו ממש
 לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר, 

 יזכה מידה כנגד מידה שלא יחלה 
ולא יהיו חולים בביתו

הכו"ח לכבוד המצוה הגדולה 
יצחק שאול בן מרן רשכבה"ג 

שה"ת הגאון הגר"ח קניבסקי שליט"א

זר
וד 

: ד
ום

ציל

ממרן הגרי"ש קניבסקי שליט"א,
בנו יקירו וחביבו של רשכבה"ג מרן שליט"א

רשכבה"ג מרן שליט"א מעתיר בערב שב"ק בעת המסוגלת 
של הדלקת הנרות על כל אלו שתרמו סכום שיש בו ממש 
לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר שלא יהיו 

חולים ולא יהיו חולים בביתם. 

בס"ד גם בעש"ק 
מברכין תמוז תש"פ 

יעתיר שוב רשכבה"ג מרן שליט"א 
על כל התורמים לקרן והסירותי מחלה מקרבך 

בעת הדלקת הנרות, 

שלא יהיו חולים ולא יהיו חולים בביתם. 

1-800-39-47-47 

בהוראת רבני קופת העיר, מפרסמת קופת העיר שוב 
את ההגנה הרוחנית הטובה ביותר בעת הסכנה 

        )וכמובן שצריך לעשות את ההשתדלות הטבעית הראויה כפי הוראת מרנן ורבנן שליט"א(

"התורם סכום שיש בו ממש לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר,

ביום י"ח אדר אמר רשכבה"ג מרן שליט"א כי הסגולה של מידה כנגד מידה מועלת גם שלא ינזקו ממחלת הקורונה.

יזכה מידה כנגד מידה שלא יחלה 
ולא יהיו חולים בביתו"

רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א:

אפשר להגיד את זה
לפני שנה נפל דבר בישראל, "קופת העיר" פרסמה את  ש: 
דבריו המפורשים של רבינו רבן של כל בני הגולה שליט"א, 
ש"מי שתורם לקופת העיר סכום שיש בו ממש עבור החולים 
– מידה כנגד מידה לא יהיו חולים בביתו". האם בני הבית 
אצל  רגיל  דבר  שזה  או  זה,  מדבר  הופתעו  והמקורבים 

רשכבה"ג מרן שליט"א?

שנים  כמה  כבר  זה  אחד  מצד  ולא.  כן  היא  התשובה  ת: 
שמי  כסדר,  מורה  שליט"א  רבינו  מרן  רשכבה"ג  שמו"ח 
שרוצה להנצל ממחלות ומצרות - שיתרום סכום משמעותי 
לקרן החולים של קופת העיר. יתירה מכך, הייתי נוכח בכמה 
הזדמנויות , שהגיעו מרצים ששמעו על העניין ורצו לעורר 
את הקהל על כך, והעלו בעדינות חשש בפני מו"ח רשכבה"ג 
מרן שליט"א, על כך שיכול להיווצר חילול ד',  אם אנשים 
יתרמו ויחלו. ובכל פעם, הייתי נדהם מחדש מתשובתו של 
כך,  אכן  "זה  המזוקק:  בלשונו  שליט"א-  מרן  רשכבה"ג 

ואפשר להגיד את זה".

את אשר ישים ד' בפיו אותו ידבר
ש: ומה לא היה רגיל?

זה  את  לפרסם  שליט"א  מרן  רשכבה"ג  של  ההוראה  ת: 
מרן   שרשכבה"ג  ידוע  מסעיר.  חידוש  היה  זה  ברבים, 
שליט"א עונה לכל  אחד באופן אחר, את אשר ישים ד' בפיו 
אותו ידבר. לזה אומר ללמוד ברכות, לזה ערכין, לזה פרק 
התודה, וכו', כידוע שלפעמים באותה דקה התשובה הפוכה, 
וכבר אמר רשכבה"ג מרן שליט"א שעונה את אשר הקב"ה 
שם בפיו באותו רגע. כך שבאופן כללי אין הוראות ברורות 

ודומני שזו הפעם הראשונה  ממרן שליט"א בעניינים אלו. 
שיש הוראה ברורה לכלל, שמי שתרום לקרן "והסירותי"- 

מידה כנגד מידה לא היהיו חולים בביתו.

אני יגיד לכם את אשר  עם לבבי, ואולי אסור להגיד בקול: 
מ-50%  למעלה  בקורונה,  נדבק  לאלפיו  החרדי  הציבור 
אופן  ובכל  החרדי.  מהציבור  היו  ישראל  בארץ  מהחולים 
אחוז הנפטרים, היה הרבה יותר קטן מאשר אחוז החולים. 
לבי אומר לי, שרשכבה"ג מרן שליט"א  הכין מראש הגנה, 
בבית  חולים  יהיו  גורמת שלא  כנגד מידה  , שמידה  צדקה 

רבבות התורמים, כדי לעצור את המגיפה הנוראה.

איני יודע אם לקרוא לזה רוח הקודש, סייעתא דשמיא, 
ניבא,  מה  ידע  ולא  ניבא  זכאי,  ידי  על  זכות  מגלגלין 
כל  או  ידיהם,   על  תקלה  מביא  הקב"ה  אין  צדיקים 
מו"ח  הורה  מכוין,  בכוונת  כי  לי  ברור  אבל  אחר,  שם 
הברכה  פרסום  על  שנה  לפני  שליט"א  מרן  רשכבה"ג 
הייחודית הזו, והצדקה הזו, שמשך שנה כבר הצטברה 
לסכום שיש בו ממש, הגינה על רבבות בתים, לבל יבוא 

המשחית.

האם ניתן לקנות הגנה מהמוות
של  בתרומה  מהמוות  הגנה  קונים  האם  שואלים:  רבים  ש: 

?₪ 3000

שאלות  בגמרא,  שכתוב  דבר  זה  ממות"  תציל   "צדקה  ת: 
אנו  ימשיכו.  תמיד  ולגלוגים  ופירכות  יהיו,  תמיד  וגיחוכים 
של  הטבעית  ההשתדלות  בצד  כי  אומן  באמונת  מאמינים 
מסכות, ריחוק וכל מה שמצוויים אנו מצד "ונשמרתם",  לא 

פחות אלא יותר מגינה התורה, התפלה והצדקה. הכח של 
התורמים.  כל  על  ומגן  בטבע,  חוק  הוא  מידה  כנגד  מידה 
כמובן כמו שיכול להיות מי שנשמר בכל דרכי ההשתדלות 
הטבעיים, גם ח"ו עלול להנגף, כך גם בהשתדלות הרוחנית, 
אבל ברור שחובת האדם , לעשות את השתדלות הרוחנית 
על  שמקפיד  כמו  הפחות  לכל  מידה,  כנגד  מידה  של 

ההשתדלות הטבעית.

עוזר גם בעת מגיפה
ש: מי אמר שברכת רשכבה"ג מרן שליט"א כוללת גם הגנה 

בעת מגיפה?

ת: מידה כנגד מידה , זהו חוק בטבע, ואין הבדל בין שעת 
ובכל אופן רשכבה"ג מרן שליט"א  מגיפה לזמנים אחרים, 
מגיפת  בעת  גם  להגין  הצדקה  בכח  שיש  במפורש  אמר 

הקורונה.

הקב"ה נותן את הבחירה
ש: אם כך, למה יש כאלו שעדיין מתמהמהים ולא חותמים 

על הוראת קבע, הלא כל אשר לו יתן בעד נפשו?

ת: התשובה מתחלקת לשתיים, יש את קבוצת המלגלגים, 
חיים  אלוקים  בדברי  מאמינים  שלא  שאו  האפיקורסים, 
דבר  אמר  לא  שמעולם  שאומרים  או  קדוש,  מפה  יוצאים 
עליהם  בהלכה,  כמבואר  אפיקורסים  בכלל  ושניהם  זה, 
איני דובר בכלל. ויש את אלו שמשום מה הקב"ה לא רוצה 
זה, או שמכניס  ועושה להם רפיון בעניין  זו,  שיזכו בהגנה 
או  קודמות,  צדקות  שיש  או  אפשרות,  להם  שאין  בלבם 
ידוע מחשבות אדם  דברים אחרים, כללו של דבר, הקב"ה 

ותחבולותיו, ונותן בידינו את הבחירה.

ההנהגה למעשה
ש: מה צריך לדעת הרב שליט"א לעשות למעשה

ואחר  רבינו,  של  קדשו  מפה  הדברים  שיצאו  אחר  ת: 
את  והכין  שנה,  לפני  הוא  מה שראה  בעינינו  שראינו 
ואחרי  ישראל,  עם  על  להגין  צדקה  להרבות  הקרקע 
שב"ה נתקדש שם שמים והצדקה אכן הגינה, ולא היה 
אחד מבני ישראל שעשה הוראת קבע לקרן והסירותי 
ונלב"ע )ושוב חשוב להדגיש- שאין כאן הבטחה, ויתכן 
אנו  הפחות  שלכל  אלא  ח"ו-  ייענש  כן  שיעשה  שמי 
כל  כמו בהשתדלות הטבעית(  זו  מצווים בהשתדלות 
אחד ואחד ימהר לקיים מצות ונשמרתם, ומצות צדקה, 
ויזכה למידה כנגד מידה שמי שתורם לחולים לא יהיו 

חולים בביתו.

גל שני,  נראה שמתחיל עכשיו מה שנקרא  לדאבונינו 
כל  את  מזהירים  ואם  אב  כל  ישורנו,  מי  שתוצאותיו 
בני ביתם, להשמר במצוות ונשמרתם ולהזהר בהגבלות 
שפורסמו מטעם המימשל, שלא יתן המשחית לבוא אל 

בתיהם.

השתדלות  הטבעית  להשתדלות  בנוסף  כאן  לנו  יש 
שליט"א  מרן  מרשכבה"ג  מפורשת  ברכה  עם  רוחנית, 
–"מי שיתרום לחולים- לא יהיו חולים בביתו". לב מי 

לא יחרד, ומי יאמר זיכיתי לבי.

מהרה חושו אל תעמודו, הרימו תרומה שיש בה ממש 
ברכת  ביותר-  הגדולה  להגנה  ותזכו  והסרותי-  לקרן 
יהיו  שלא   - שליט"א  מרן  רשכבה"ג  של  מלך  וגזירת 
חולים בביתכם, וכפי שאמר במפורש שזה כולל שלא 

ינזקו ממחלת הקורונה.

'והסירותי' לאור הקורונה
נועם שיח עם מרן הגר"י קולדצקי חתנו של מרן רשכבה"ג שליט"א

הריני מקבל על עצמי 

סך 125 ש"ח 
למשך 24 חודשים

הריני מקבל על עצמי 

סך 100 ש"ח 
למשך 30 חודשים

הריני מקבל על עצמי 

סך 50 ש"ח 
למשך 60 חודשים

לתרומות עבור קרן והסירותי מחלה מקרבך מס. 1239000
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אחרי קצת יותר משבוע בו נשמנו לרווחה - באמצעות מסכה, כמובן 
- תקף השבוע את מדינת ישראל מה שנראה כמו הגל השני של מגפת 
הקורונה, שגם שיתק זמנית את עבודת הכנסת, בעקבות הדבקתו של 
לרשימה  מחבריו  כמה  של  לבידוד  וכניסתם  שחאדה  אבו  סמי  ח"כ 
המשותפת. כהשלכה ישירה, גם השלמת חקיקת החוק הנורבגי נדחתה 
לעת עתה, עד לכינוס הקרוב של המליאה, שעשוי להיערך רק בשבוע 

הבא.
החרדיות  בערים  התמקדה  הרעה  שפגיעתו  הראשון,  לגל  בניגוד 
החל  הכללי,  הציבור  בריכוזי  מתרחשת  ההדבקה  עיקר  הפעם   -
מהגימנסיה הירושלמית וכלה במספרים גדלים והולכים מיום ליום בתל 
אביב והגלילות, עד שהיה מי שתהה האם כרמל שאמה הכהן כבר הציב 
גן... למרבה הצער, גם בציבור  את המחסומים בכניסות מת"א לרמת 
החרדי עדיין אוספים את השברים, ואין המדובר רק בעשרות הנפטרים 

ז"ל.
להבדיל בין חיים לחיים, מסמך פנימי של משרד האוצר, המתפרסם 
מהגל  המרכזי  הניזוק  הוא  החרדי  הציבור  כי  מגלה  לראשונה,  כאן 
סוף  עד  המסמך,  פי  על  הכלכלי.  בהיבט  גם   – הקורונה  של  הראשון 
מ27%  פחות  לא  הושבתו   ,2020 אפריל  חודש  של  הראשון  השבוע 
מכלל המועסקים החרדים )מסיבות טכניות של איסוף נתונים, הדו"ח 
מתייחס לכאלו שנרשמו כמועסקים גם ב2017, אך ההשוואה היחסית 
בין הציבורים נותרת בעינה(, מדובר על פער של 8% יותר מאשר אחוז 

המושבתים בקרב כלל הציבור.
הנתונים גם מצביעים על כך שבקרב כלל האוכלוסייה - נשים וצעירים 
הושבתו באחוז גבוה יותר, כך גם מועסקים נטולי השכלה אקדמית או 
גם בקרב המועסקים  נמוכה.  הכנסה  בעלי  בית  כאלה הבאים ממשקי 
23% מהגברים המועסקים החרדים שהושבתו,  'רק'  החרדים, לעומת 
בבית  נותרו  המועסקות  החרדיות  מהנשים  מ-30%  פחות  שלא  הרי 
הרי  הכללית,  באוכלוסייה  לפילוח  בניגוד  זאת,  עם  המגפה.  בעקבות 
שבקרב המועסקים החרדים לא נמצא הבדל ממשי באחוזי ההשבתה 

בין בעלי תואר ראשון ובין אלו שאינם.
אחוז  האוצר,  במשרד  הראשי  הכלכלן  באגף  המסמך  מחברי  לפי 
בתחום  מההשבתה  בעיקר  נובע  החרדית  בחברה  הגבוה  ההשבתה 
המכירה  המזון,  שירותי  בענפי  העובדים  בקרב  גם  אך  החינוך, 
הקמעונאית והמסחר הסיטונאי שהוקפאו באחוז ניכר, וכמו גם נשים 

חרדיות רבות שעבדו בענף הרווחה והסעד ונאלצו להישאר בבתיהן.
נקלעו  חרדיות  משפחות  שרבבות  היא  הכואבת  המשמעות 
לסיטואציה קשה במיוחד בחודשים האחרונים, כאשר נוסף על הסגר 
חריף  כלכלי  משבר  עם  גם  להתמודד  נדרשו  הם   – ההרחקה  ותקנות 
וצמצום דרסטי בהכנסות. המשמעות הנוספת היא כי הנציגות החרדית 
צריכה לעשות כל מאמץ לאפשר לעובדים הללו להתפרנס – גם באם 
הגל השני אכן הגיע. ולמצוא פתרונות כלכליים באופן קריטי עבור אלו 

שהדבר יימנע מהם.
הוא ח"כ משה ארבל, ששלח  הרים את הכפפה השבוע,  מי שכבר 
לשר  המתוכנן  הקורונה  חוק  על  משמעותית  הסתייגויות  רשימת 

או  סגר  מהלך של  כל  להעביר  דורש  ארבל  ניסנקורן.  אבי  המשפטים 
החלטה משמעותית בנושא הקורונה לידיהן של הכנסת וועדותיה, כדי 
לאפשר פיקוח של נבחרי הציבור ולצמצם את הפגיעה באזרחים, בפרט 

במניעת תופעות של כניסה לבתים ללא צו וכדומה.
לדבריו, "העמידה על העיקרון של פיקוח פרלמנטרי באמצעות אחת 
מועדות הכנסת, היא הערובה ליכולת של הציבור להשמיע באמת את 
כאבו. לא עוד תהליכי קבלת החלטות בחדרים סגורים – תוך אטימת 
סגורים  אדומים  אזורים  השארת  למשל,  ועיוותים.  ממצוקות  אוזניים 
בציבור  מתחשבים  שלא  בתאריכים  אולמות  פתיחת  יעד,  תאריך  בלי 
את  להביא  הממשלה  תידרש  כאשר  שונים.  מגזרים  ואפליית  החרדי 
הדברים להצבעה בכנסת – ולו רק בפני ועדה, לנוכח הדחיפות – קול 

ההמון יוכל להישמע".

מבוא לארבעים

הממשלה,  ראש  של  הרשמית  הכרזתו  לפי  שבועות,  שלוש  בעוד 
הישראלית  הריבונות  החלת  את  הכנסת  לאישור  להביא  מתכוון  הוא 
המאה'  'תוכנית  למתווה  בהתאם  ושומרון,  יהודה  משטחי  בכשליש 
של הנשיא טראמפ. על פניו, מדובר בחלום הורוד של הימין הישראלי 
היישובים  עתידם של מרבית  ובצעד אל-חזור שיבטיח את  לדורותיו, 

באזור ויקשה מאוד על כל פינוי עתידי.
אלא שמאז ומעולם התמחו בימין בעיקר בירי בתוך הנגמ"ש, ואין 
את  שינתה  האופוזיציוני  תפקידה  ימינה, שמתוקף  לסיעת  רק  הכוונה 
בנט- שלישיית  המהלך.  נגד  תקיף  קו  להוביל  מנסה  והיא  הפוזיציה 
שקד-סמוטריץ' נקלעה לדילמה חסרת מוצא – מחד, לא יתכן שהליך 
דרמטי כל כך יקרה כשהם אינם שותפים לו, מאידך, גם נתניהו מבין 
את זה והסיכוי שהוא ילך לקראתם בשלב זה בחלוקת תיקים ופינוקים 

שיאפשרו להם להצטרף לקואליציה - נמוך עד בלתי קיים.
נוספים  בחוגים  התנגדות  לגייס  בינתיים  שם  מנסים  ברירה,  בלית 
בימין, החל מראשי מועצות ליכודניקים מאיו"ש וכלה בבית דין רבני 
חב"ד, שחבריו נפגשו עם סמוטריץ' ביום שני השבוע, כשזה האחרון 
מנסה לגייס אותם להצטרף למאבק נגד נתניהו - בנימוק של התנגדות 
דוכן  הייתה  משל  השלמה,  ישראל  ארץ  חזון  את  המסכנת  לתוכנית 

פלאפל שאיבד את ההשגחה.
נראה שבחוגי הימין לא לומדים לקח מהעבר, את שמיר הם הפילו 
אחרי ועידת מדריד רק כדי לקבל את רבין עם הסכם אוסלו, את נתניהו 
הפילו אחרי ואי פלנטיישן ויצאו עם אהוד ברק, האיש שהסכים להצעות 
בערגה.  עליהן  להתרפק  רק  יכולה  הפלסטינית  שההנהגה  גרנדיוזיות 
לישראל  לתת  שמוכן  אמריקני  נשיא  הכולל  כך,  כל  חלומי  תסריט 
במתנה כאן ועכשיו סיפוח מלא בלי עקירה של אף מתיישב, ולראשונה 
בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני מתנה את הקמת המדינה 
חמאס  מפירוק  )החל  אפשריים  בלתי  תנאים  של  בשורה  הפלסטינית 
וכלה בשינוי מערכת החינוך והפסקת ההסתה נגד ישראל( – ספק אם 

הגל הכלכלי

אבי גרינצייג / על סדר היום

מסמך פנימי של משרד 
האוצר, המתפרסם 

כאן לראשונה, מגלה 
כי הציבור החרדי הוא 
הניזוק המרכזי מהגל 
הראשון של הקורונה 
– גם בהיבט הכלכלי. 

על פי המסמך, עד 
סוף השבוע הראשון 

של חודש אפריל 
2020, הושבתו לא 

פחות מ27% מכלל 
המועסקים החרדים, 

מדובר על פער של 
8% יותר מאשר אחוז 

המושבתים בקרב כלל 
הציבור

בדרך למצור? היישובים החרדים מיצד ומעלה עמוס בגוש עציון | צילומים: ויקיפדיה
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יהיה כאן בסוף השנה. כך גם אירופה שעסוקה בליקוק הפצעים 
ואין לה את הזמן לעסוק במחאות וחרמות, סביבה ערבית חסרת 

אכפתיות וממשלת ימין.
בשמאל לעולם לא היו מוותרים על הזדמנות לקבל איזו עצם, 
אפילו חלקית, אבל בימין עוד עשויים לאבד את צירוף הנסיבות 
הנדיר הזה רק בגלל מאבקי אגו וקשקושים סמנטיים על הכרה 
תיאורטית במדינה פלסטינית מתישהו, אם וכאשר )לשם הבנה, 
כל נשיא אמריקני וכל ראש ממשלה ישראלי בשלושים השנים 

האחרונות הכירו במדינה פלסטינית...(.
למרות ההתנגדות הצפויה, הכל תלוי בסופו של דבר בנתניהו. 
אם רוה"מ ירצה להעביר את החלת הריבונות – אין מי שימנע 
ממנו את הביצוע. ביבי, שמתבשם בשבועיים האחרונים מסקרים 
בהם מפלגת הליכוד בראשותו נושקת לארבעים מנדטים )ומחנה 
עשוי  מנדטים(,  וארבעה  כשישים  בממוצע  מקבל  כולו  הימין 
בתקווה   ,2021 בתחילת  כבר  לבחירות  הליכה  ברצינות  לשקול 

שמגפת הקורונה תירגע בינתיים.
מוקש אחד עומד בדרכו של רוה"מ בבואו לפזר את הכנסת, 
הוא  ונתניהו  במידה  כי  קובע  המתוקן  הממשלה  יסוד  חוק 
האחראי להליכה לבחירות – הוא ייאלץ לפנות את הבית בבלפור 
לטובת רוה"מ החליפי בני גנץ. רק חלון הזדמנויות אחד יאפשר 
לנתניהו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה – פיזור הכנסת 
על רקע אי העברת תקציב מדינה ב2021 עד לסיום חודש מרץ 

הקרוב, כנדרש.
אם נתניהו אכן מעוניין לשמר את ההזדמנות בידיו, עליו לוודא 
ויתייחס  שנתי  חד  יהיה  הקרובים  בחודשים  שיעבור  שהתקציב 
בו דובר על העברת  בניגוד להסכם הקואליציוני  ל2020 בלבד, 
הדעות  מקצועית  מבחינה  גם  כי  לציין  ראוי  דו-שנתי.  תקציב 
חלוקות, כך למשל נגיד בנק ישראל תומך בהעברת תקציב חד 
שנתי ונימוקו בידו – לא ניתן להעביר מראש תקציב לשנה הבאה 
מי  באוצר  יש  מנגד,  הקורונה.  התפשטות  אחרי  לעקוב  מבלי 
שדוחף לתקציב דו שנתי וטוען כי דווקא כך תהיה ההתמודדות 

יעילה יותר.
הכרעה של ראש הממשלה בניגוד לסיכום הקואליציוני תתפרש 
באופן חד משמעי כרצון להחזיק בידיו את קלף הקלפי, לפחות 
ושות', שבחירות בשנה  גנץ  הקרובים.  למשך תשעת החודשים 
הקרובה עשויות לשלוח אותם לסל המחזור הפוליטי – יצטרכו 
לבלוע כל צפרדע שנתניהו יעלה על צלחתם, החל ממינוי מפכ"ל 

וכלה בריסון היועמ"ש.
איתות ראשון לכוונתו של רוה"מ קיבלנו בצהרי שני השבוע, 

ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  של  מכיוונו  דווקא  שיצאה  בהודעה 
משה גפני, ובה נאמר כי "מדינת ישראל זקוקה לאישור תקציב 
נציגי  את  לגרור  משלו  ברור  אינטרס  אמנם  לגפני  שנתי".  חד 
האוצר והממשלה פעמיים לדיונים בזירה הביתית שלו, אך לא 

מן הנמנע כי המהלך תואם עם לשכת רוה"מ.

נתונים במיצד

פומבית  דעה  מהבעת  נמנעת  החרדית  הנציגות  בינתיים, 
אידיאולוגית,  מעורבות  בלי  גם  אבל  הריבונות.  החלת  בסוגיית 
נאלצים הנציגים לטפל בפניות מהותיות של יישובים חרדים או 

מעורבים בתחומי יו"ש.
על פניו, החלת הריבונות תסייע לחייהם השוטפים של רבבות 
שחושש  מי  גם  יש  אבל  עילית,  וביתר  עילית  מודיעין  תושבי 
מיצד  החרדים  היישובים  בתושבי  בעיקר  מדובר  מהמהלך. 
שצפויים  יישובים  שני  עציון.  בגוש  השוכנים  עמוס  ומעלה 
התוכנית  לפי  כאשר  פלסטיניים,  בשטחים  למובלעות  להפוך 
ביטחון  רצועת  ללא  גם  להיוותר  התושבים  עשויים  הנוכחית, 
ובשטחים  במחסום  מעבר  תדרוש  אליהם  שנסיעה  כך  מקשרת, 

בשליטה פלסטינית.
דיו  ומבוסס  בעצמו  תלוי  להיות  לדעת  חייב  מבודד  יישוב 
למקרי חירום, כי מי יודע מה ילד יום. לצורך כך, מבקשים בשני 
והקמת  נוספת  בנייה  שתאפשר  משמעותית  הרחבה  היישובים 
מתברר  בנוסף,  וכדומה.  ורפואי  מסחרי  ומוקד  תעסוקה  מרכזי 
להפוך  עשויות  כעת,  ליישובים  המשויכות  המדינה  אדמות  כי 
בנייה  הקפאת  מלבד  זאת  בשטחיהם,  ולנגוס  ביטחון  לרצועת 

למאות יחידות דיור שכבר יצאו לשיווק.
בשבוע  היישובים  נציגי  פנו  הבעיות,  מכלול  פתרון  לצורך 
שבמסגרת  מי  מקלב,  אורי  ח"כ  התחבורה  שר  לסגן  האחרון 
תפקידו אמור לרכז נושאים כאלה באופן מסודר - תחת המנהלת 
מקלב  התגייס  האחרונים  בימים  בראשותו.  שתוקם  החרדית 
לאיתור פתרון לתושבים, בתקווה לסיים את התהליך עוד לפני 

ההצבעה המיועדת על החלת הריבונות.
זאב,  גבעת  ליישוב  קשורה  לריבונות,  הנוגעת  נוספת  סוגיה 
לצרף  מבקשת  אך   – במהלך  תומכת  היישוב  הנהגת  כאשר 
את  לאפשר  כדי  נוספים,  ותעשייה  מסחר  שטחי  לבעלותה 
להרחיב  הזדמנות  מהווה  הריבונות  החלת  היישוב.  התפתחות 
את גבולותיה של גבעת זאב, וגם כאן מצאו התושבים בן ברית 
'דגל',  מטעם  המקומי  הסגן  של  ובסיועו  מקלב,  של  בדמותו 

איציק ברנר.

והרשות נתונה

 '12 'חדשות  עיתונאית  תקפה  מחודשיים,  יותר  קצת  לפני 
רינה מצליח את הציבור החרדי בהכללות בוטות ורוויות שנאה 
למחאה  יצאו  נוספים,  רבים  עם  יחד  השורות,  כותב  ומשטמה. 
ומאבק ציבורי, כדי למנוע את גל ההסתה ולהבהיר כי לא נאפשר 
לכל מחזיק בעט או במיקרופון לשפוך את דמו של ציבור שלם 

על לא עוול בכפו.
הגיבה  הקורונה,  בנסיבות  שהוסבר  אופייני  באיחור  השבוע, 
גם הרשות השנייה לאמירות החמורות של מצליח. במכתב חריף 
של נציב פניות הציבור דוד רגב, הוא מציין כי קיבל אלפי פניות 
בנושא, אשר הגיעו מ"חרדים, חילוניים, מסורתיים, אישי ציבור, 
חברי כנסת ונציגי ארגונים שונים", ואשר לדבריהם "העיתונאית 
רינה מצליח התבטאה באופן גזעני כלפי האוכלוסייה החרדית, 
לאירועים,  ומתייחסת  זו  באוכלוסייה  דופי  מטילה  שהיא  תוך 
האוכלוסייה  של  למשמעת  כלל  נוגעים  שאינם  ישנים,  חלקם 

החרדית במהלך מגפת הקורונה".
לדברי הנציב הוא פתח בבירור נסיבות המקרה, ובמקביל פנתה 
יו"ר מועצת הרשות השנייה, יוליה שמאלוב ברקוביץ', במכתב 
חריף למנכ"ל חדשות 12 והביעה מחאה על הדברים החמורים. 
"גם הבעת דעה עיתונאית פרטית צרכה להיות מגובה בעובדות 
ברקוביץ'  שמאלוב  כתבה  קדומות",  דעות  על  מבוססת  ולא 
והוסיפה: "התבטאות זו של רינה מצליח, שיש בה משום סימון 
בחברה  אנוש  באופן  ופוגעת  לקיטוב  גורמת  במצב,  אשמים 
זה מלבות את השנאה בין אוכלוסיות  החרדית... אמירות מסוג 
בארץ, מעמיקות את הפערים בין המגזרים השונים ומרחיבות את 

חוסר אמון הציבור בתקשורת".
הנציב מוסיף ומציין כי מנכ"ל חדשות 12 התנצל על הדברים, 
וכותב:  מצליח  של  דבריה  את  לבקר  מתפנה  הוא  מכן  לאחר 
ועל  "צפיתי בתוכן התלונה, קראתי את תגובת חברת החדשות 
אף זאת מצאתי כי התלונות הרבות מוצדקות... האשמותיה את 
החברה החרדית היו מכלילות ותייגו את רוב רובה של החברה 
הרשויות  עם  פעולה  משתפת  שאינה  אלימה  כחברה  החרדית 
בישראל ואינה צייתנית ככלל... לא היה מקום לטעמי להשתלחות 

מכלילה זו".
טוב מאוחר מלעולם לא.
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הכל תלוי בסופו של דבר 
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שמתבשם בשבועיים 
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המדריך לפרשן הבכיר
פנחס שטרן

'מתווה הקפסולות' בישיבות והקשר לעמית סגל, נחום ברנע, ואמנון אברמוביץ

במקצוע ה'פרשנות', כמו בכל מקצוע אחר, יש 
פרשן-מצוי,  יש  פרשן-מתחיל,  יש  היררכיה. 
קטגוריית  תחת  'בכיר'.  פרשן   – כמובן  ויש 
ה'בכיר', חוסים פרשנים שמככבים בתקשורת 
הישראלית על בסיס קבוע, אפילו יומי, בפרט 
המשפיע  ובעיתוי  המשמעותיות  בתוכניות 
לרשימת  להיכנס  שזכו  אלו  ה'מאני-טיים'.   -
הצמרת היוקרתית של 'פרשן בכיר' – בהכרח 
המחוברים  ה'משופשפים',  הוותיקים,  אלו 
למקורות המידע החזקים ביותר. או כך לפחות 

היינו מצפים שיהיה.
ברור. משום-מה,  לא  אכן המציאות?  זו  האם 
לפחות  שיש  מרגישים  כולנו  מקום  באיזשהו 
'פרשנות'  ובין  אישית  אג'נדה  בין  קשר  קצת 
באמת  הדברים  איך  אז  שתוצג.  ככל  בכירה 

עובדים?
בכיר,  חרדי  פרשן  עם  לשיחה  השבוע  ישבתי 
אולי 'ה'בכיר שבהם, שהציג יפה את המתחולל 

בתעשיית ה'פרשנות' מאחורי הקלעים:
מ'הלו-קיטי'  מ'מותגים'.  בנוי  היום  "העולם 
'מרצדס'.  ועד  מ'פליימוביל'  'איקאה',  ועד 
אנחנו צורכים מותגים. למותג יש תדמית טובה 
במהלך  בטחון-עצמי  בלקוח  שנוסכת  וחזקה 
מותג?  נוצר  איך  המוצר.  לבין  בינו  השידוך 
שילוב של איכות מוצלחת ושיווק נכון. וככל 

שהמותג יותר חזק, כך הוא 'מוכר' יותר.
גם  'מוכר'  השיווק,  ברשתות  ש'מוכר'  מה 
'נתניהו'  המותג  בפוליטיקה.  וגם  בתקשורת 
'הליכוד'.  המותג  מאשר  יותר  'מוכר'  למשל 
המותג 'עמית סגל' משפיע יותר מאשר 'אטילה 
אותו  את  יגידו  שניהם  אם  גם   – שומפלבי' 

הדבר בדיוק. למה? ככה.
כמו בתחומי המזון והריהוט, כך גם בתקשורת 
וכמה מותגים ש'מוכרים'. מוכרים  ישנם כמה 
תודעה.  מעצבים  'נרטיב',  מייצרים  השפעה, 
נחום ברנע, אמנון אברמוביץ, עמית סגל, לצד 
ואחרים  חסון,  איילה  דיין,  כאילנה  מגישים 

נוספים. 
שורה.  באותה  עומדים  כולם  לא  לב:  שימו 
הגבוה  סגל  עמית  ניצב  הציבור  אימון  במדד 
בצמרת, כשהרחק מאחוריו משתרכים עמיתיו 
איש- מחדד  שואל",  הבן  "וכאן  ה'בכירים'. 

ברנע  לנחום  ההבדל?  את  יוצר  "מה  שיחנו, 
וותק כפול מזה של עמית סגל, ולשניהם גם יחד 
לאמנון  שיש  התקשורתית  ה'הופעה'  את  אין 
אברמוביץ, למשל. למה דווקא עמית סגל הוא 

ה'מספר אחד' של התקשורת הישראלית? 
דברים,  מכמה  מורכבת  הזו  לשאלה  התשובה 
שהעיקרי שבהם: מבחן האמינות לאורך זמן. 
דיווחי עמית סגל זכו לאחוזי האימון הגבוהים 
פרמטר  בכל  עומק,  ומחקרי  בסקרים  ביותר 

אפשרי.
למה באמת?

בכל חברה מסודרת יש מערכת 'בקרת איכות', 
שבודקת נפילות, לומדת מהם ומתקנת אותם. 
לעומת זאת תקשורת לעולם אינה מדע מדויק. 
אין עיתונאי או פרשן, בכיר ככל שיהיה, שאינו 
פרשנות  או  מוטעה  במידע  לעת  מעת  'נופל' 

מעוותת.
אלא מאי? ככל שאדם יותר 'צעיר', פחות שייך 
ל'מיינסטרים', יש לו בקרת-איכות עצמית, הוא 
יותר מחויב לדייק, ולומד ללא הרף מטעויות. 
אצל האחרים לעומת זאת, ככל שעולה הוותק, 
יותר  שה'פוזה'  ככל  העצמי.  הביטחון  גובר 
אתה   – פטרונית  לומר  שלא   – סמכותית 
החכמה.  על  בעלות  לך  שיש  מרגיש  יותר 
רק   – ה'נכונות'  הדעות  למחנה  וההשתייכות 

גורמת לך להרגיש 'נפוח' יותר.
גורמים  וה'נאורות'  ה'פוזיציה',  ה'ותק', 
הפנימית.  הביקורת  שאריות  את  לאבד  לאדם 
והצגת  נפוח,  אגו  מופרז,  עצמי  ביטחון 
הדעות ה'נכונות' – הם המתכון הבטוח ביותר 
סלקטיביים,  ל'דיווחים'  עצמית,  בקרה  לאפס 

ולפרשנות מעוותת.
"ככל  שיחנו,  איש  מחדד  אחרות",  "במילים 
לדבר  יותר  יכול  אתה  'בכיר'  יותר  שאתה 

שטויות".
כדי  זמן,  הרבה  לפעמים  זמן,  לוקח  "לאנשים 
למציאות,  מחוברים  דיווחים  אלו  להבחין 
בין  להבחין  קשה  משאלת-לב.  הם  ואיזה 
מהימנים,  ממקורות  שיונקות  פרשנויות 
ככל  אבל  אג'נדה.  מוטי  הגיגי-אולפן  לבין 
שעובר הזמן מתברר לכולם מי באמת מחובר 
למציאות, ומי מנותק ממנה. מי חי במציאות, 

ומי הם אנשי-האתמול".
"כל יום שעובר", מסיים איש-שיחנו, "מגדיל 
את הפער שבין הפרשנים הנפוחים יודעי-הכל 
כפי  העדכנית,  העכשווית,  המציאות  לבין 
שהיא באמת, והופך אותם יותר ויותר ל'אנשי 

האתמול'.

המקבילה החרדית

פחות- לכולנו  ידועות  הללו, שרובן  התובנות 
או-יותר אבל מודחקות אצלנו לשולי התודעה, 

גורמות להרהורים נוספים:
תופעות  מפני  חסין  החרדי  הציבור  האם 
עשבים  ישנם  בערוגותינו  שגם  או  מעין-אלו, 
לעצמם  ויוצרים  לגובה  המיתמרים   – שוטים 
ה'דיווחים'  כל  האם  מוטעה?  ורושם  תדמית 
מחוברים  הם  מקבלים  שאנו  וה'פרשנויות' 
למציאות, או מוטי אג'נדה ואמוציות אישיות?

בה  מציאות  לעצמנו  נצייר  למשל,  רק  למשל, 
בתחום  ו'מכובד'  'ותיק'  'בכיר'  מאן-דהוא, 
הרף,  ללא  ויטקבק  יצייץ  החרדית,  התקשורת 
ישראל.  גדולי  כנגד  כמעט,  טרחני  באופן 
'בשם-המפורש'.  נגד  ידבר  לא  הוא  כמובן, 
הוא ידבר על בני-הבית, על בני המשפחה, על 
כולם  נגועים,  כולם  לא.  מי  ועל  המקורבים, 
מושחתים, כולם בעלי אינטרסים אישיים, רק 
הוא נקי וחף מכל אמוציות אישיות. הוא אינו 
המתריע- ואינו  מבעלי-עניין  משכורת  מקבל 

'יודעת-כל'  ובהופעה  צדקני  שבטון  בשער, 
יעמוד בריש-גלי ויטיל מום בקדשים.

בשאלה  בלבד?  דמיוני  בחלום  מדובר  האם 
היפותטית גרידא עסקינן?

הזיכרון של הציבור אמנם קצר, אבל את שאירע 
כאן לפני שבועות ספורים הוא עדיין לא שוכח. 
עולם התורה נמצא באחד מרגעיו הקשים עת 
התורה  היכלי  נאלצו  הרפואה  גורמי  בהוראת 

לסגור את שעריהם, אין יוצא ואין בא.
שאינו  באמת,  לו  יקר  התורה  שלימוד  מי  כל 
אומר זאת רק כמס-שפתיים כדי להשיג פטור 
מגיוס לחרדים אלא גם בתוך-תוכו הוא מאמין 
שהתורה ורק התורה היא שמקיימת את העולם, 
חיפש דרכים כיצד ניתן לקיים לימוד תורה גם 
בתנאים שנוצרו. ראשי הישיבות יחד עם 'ועד 
שאכן  'קפסולות'  מתווה  הציעו  הישיבות' 

אושר בהמשך ע"י כל הגורמים הרלוונטיים.
שיקולים  יש  כאן  גם  מורכב  מצב  בכל  כמו 
לכאן ושיקולים לכאן, יש בעד ויש נגד. וראה 
להבחין  ניתן  היה  הנגד  אומרי  בין  פלא:  זה 
זו  העניינית,  המנגינה  שונות.  מנגינות  בשתי 
שחשוב לה לימוד התורה אבל מעירה הערות 
האמוציונלית  המנגינה  לבין  עניין,  של  לגופו 

לשוליים  התורה  לימוד  ערך  נדחק  שבה  זו   –
כשלפתע  אישיים,  חשבונות  סגירת  לטובת 
פתאום מתווה שנידון בכובד ראש על שולחנם 
מיוחס   – ישראל  וגדולי  הישיבות  ראשי  של 
מקדם  שכביכול  משפחה,  בן  לאיזה  דווקא 

אותו מתוך 'ניסיון להחזיר את כבודו האבוד'.
כבר כתב מרן רבי יצחק אלחנן זיע"א באגרתו 
להטיח  שבניסיונם  המשכילים,  על  הידועה 
ב'גילו',  זאת  תלו  רח"ל  ביקורת  דברי  בו 
ובעובדה שהוא שקוע בתלמודו.  ב'מקורביו', 
איגרת מאלפת, שמרן ראש הישיבה הגראי"ל 
לפרסמה  שנים  מספר  לפני  הורה  זצוק"ל 
בסיטואציה  נאמן',  'יתד  דפי  מעל  במלואה 

ציבורית דומה.
הקפסולות'  ש'מתווה  יודעים  כולם  כבר  היום 
מבחינה  ביותר  המוצלח  המתווה  הוא 
עתה  עד  ב"ה  ישראל.  מדינת  בכל  בריאותית 
הלאה  ימשיך  שכך  בתפילה  נדבקים,  אפס 
או דמיון  אין כל השוואה  ובכל מקרה  בע"ה, 
למה שקורה במוסדות הממלכתיים והכלליים. 
וקיום  התורה  ללימוד  שהאחריות  לומר  ניתן 

העולם הביאו אכן לסייעתא דשמיא מיוחדת.
הנימה  בעלי  'מבקרים'  אותם  גם  היום, 
ומודים  האתר  גלי  מעל  עולים  המשמיצה 
את  ומקיימים  לומדים  בחורים   7800 בקולם: 

העולם, והקורונה נשארת בגימנסיה.
ייחס  לא  אחד  אף   – הצלחה  כשיש  כמובן, 
בזמן- ביקורת  הטיח  שבהם  לאלו  אותה 

'ועד  של  להיות  יחזור  המתווה  פתאום  אמת. 
הישיבות' בלבד, להם יקשור הפרשן המכובד 

זרי תהילה. מגיע להם ביושר.
אבל: האם מישהו התנצל? האם פרשן כלשהו 

חזר בו? האם אותו אחד צייץ 'טעיתי'?
כבר  הרי  כי  מוגזמת.  ציפייה  באמת  זו  טוב, 
יותר  הוא  בכיר,  יותר  שהפרשן  ככל  אמרנו, 

'מבין', ויותר חופשי לפמפם הגיגי-הבל.
זכרונו  טיפש,  כך  כדי  עד  לא  שהציבור  אלא 
יותר  מבין  לאט  לאט  הציבור  קצר.  כה  אינו 
ויותר מי פרשן צעיר ורענן שחי את המציאות 
מנותקת  בועה  בתוך  חי  ומי  אליה,  ומחובר 
והזויה. מי מרשה לעצמו לחשוב פעמיים לפני 
כל מילה שהוא כותב או אומר, ומי ה'ותק' שלו 
וה'חשיבות העצמית' גורמת לו לחצות קווים-

על  ולהכריז  מנותקות,  מילים  לפזר  אדומים, 
עצמו בריש-גלי שהוא 'איש האתמול'. 

הציבור לאט לאט מבין יותר ויותר מי פרשן צעיר ורענן שחי את המציאות ומחובר אליה, ומי חי 
בתוך בועה מנותקת והזויה. מי מרשה לעצמו לחשוב פעמיים לפני כל מילה שהוא כותב או אומר, 
ומי ה'ותק' שלו וה'חשיבות העצמית' גורמת לו לחצות קווים-אדומים

"
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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

"שלח לך" - לדעתך ולרצונך
ר ֲאִני  ַנַען ֲאשֶׁ ים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ כְּ ַלח ְלָך ֲאָנשִׁ שְׁ

ָרֵאל )יג, ב( נֵֹתן ִלְבֵני ִישְׂ
אם תרצה שלח

לכתוב  היה  ודי  כמיותרת  לכאורה  נראית  "לך"  תיבת 
"שלח אנשים". 

רש"י מביא את דברי חז"ל )סוטה לד ע"ב(: "שלח לך – 
לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה שלח".

הקב"ה  של  דעתו  היתה  מה  ביאור:  טעונים  והדברים 
בעניין? האם הוא רצה שיישלחו אנשים לתור את הארץ 

או לא? 

אמונתם של ישראל לא היתה שלמה

בשנה השנית לצאתם של בני ישראל מארץ מצרים, הם 
ישראל  לבני  הציע  משה  ישראל.  ארץ  לתחומי  התקרבו 
לרשת את הארץ - "ראה נתן ה' אלקיך לפניך את הארץ, 
עלה רש, כאשר דיבר ה' אלקי אבותיך לך, אל תירא ואל 

תחת" )דברים א, כא(.
כן  לפני  ביקשו  הם  לכך.  הסכימו  לא  ישראל  בני  אך 
לבחון ולבדוק את הארץ, כדי לדעת אם כדאי להם לבוא 
אנשים  נשלחה  ותאמרו  כולכם  אלי  "ותקרבון   - אליה 

לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" )שם פס' כב(. 
אמר להם משה: לשם מה?

אמרו לו: מפני שהקב"ה הבטיח לנו, שבשעה שניכנס 
לארץ ישראל נמצא בה אוצרות ומטמוניות שהטמינו בה 
הכנענים. אולם יש חשש שכשישמעו הכנענים שאנו באים 
לרשת את הארץ, הם יחפרו בורות מתחת לאדמה ויחביאו 
שם את אוצרותיהם ומטמוניהם, וכשניכנס לארץ לא נמצא 
מאומה, ונמצא דבריו של הקב"ה בטלים ח"ו. לכן - אמרו 
ישראל - מוטב שנשלח לשם מרגלים, כדי שהם יגלו את 
המטמוניות של הכנענים, ואז נדע לחפור במקום שהטמינו 

אותם. 
וזו כוונת הפסוק "ויחפרו לנו את הארץ", כלומר, נשלח 
אנשים שיגלו את החפירות ומקומות המחבוא של הכנענים 

שבהם החביאו את נכסיהם.
כששמע משה רבנו את דבריהם - "וייטב בעיני הדבר" 
עצמו,  דעת  על  לשולחם  רצה  לא  זאת,  ובכל  כג(.  )פס' 

אמר: אלך ואשאל את הקב"ה ואראה אם מסכים על ידי. 
הלך משה רבנו ונמלך בשכינה. אמר לו הקב"ה: אותך 
הם יכולים להטעות ולרמות, שאתה בשר ודם ואינך יודע 
נועד  המרגלים  ששילוח  לך  אומרים  הם  לבם.  סתרי  את 
כביכול כדי לדעת היכן הטמינו הכנענים את המטמוניות. 
כוונתם האמיתית:  יודע את  ולב,  כליות  אני, הבוחן  אבל 
בי;  אמונה  להם  שאין  מפני  מרגלים  לשלוח  רוצים  הם 
אני אמרתי להם שהארץ טובה, אך הם אינם מאמינים לי 

ורוצים לבדוק בעצמם את טיב הארץ.
גם לאחר כל הניסים שראו במצרים, כולל נס קריעת ים 
סוף המופלא בו "ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון", יחד עם מעמד רווי 
ההוד שחזו במתן תורה בהר סיני, עם כל הניסים להם זכו 

במדבר – היו עדיין כאלו שלא היו שלמים באמונתם. 
אני  "אם  לי:  שאמרו  באנשים  רבות  פעמים  נתקלתי 
בתשובה,  חוזר  אני  ועכשיו,  כאן  נס,  שלי  בעיניים  אראה 
להשיב  רגיל  ואני  שבת".  ולשמור  תפילין  להניח  מתחיל 
שהיית!  כמו  בדיוק  –תישאר  נס  תראה  אם  "גם  להם: 

ִמִנִסים לא חוזרים בתשובה!"
ונפלאות,  ניסים  בשרם  על  אנשים שחוו  ראינו  בעינינו 
לא  ההתעוררות  אך  מכוחם,  קמעה  התעוררו  ואפילו 
החזיקה מעמד זמן ממושך, וכעבור זמן קצר שבו להיות 
כל  מהנסים  נותר  ולא  ַהָּׂשָבע"  ָּכל  "ְוִנְׁשַּכח  כבראשונה. 

רושם!
לכן - אמר הקב"ה - "שלח לך" - לדעתך. אני איני מצווך 

דבר, אלא תלוי בדעתך וברצונך - אם תרצה "שלח". 

ראה נסים ולמחרת "שכח" מהם

ראש  סיפר  המצוה,  בר  לאחר  שבילדותי,  זוכר  אני 
הישיבה שלי, רבי דב מאיר רובמן זצ"ל, באחת משיחותיו, 

את הסיפור הבא:
ערבים.  מאד  הרבה  בחיפה  התגוררו  תש"ח  בשנת 
בה  היו  והיהודים  בערבים,  מלאות  היו  שלמות  שכונות 
הצדדים  בין  קטטות  פורצות  היו  קרובות  לעתים  מיעוט. 
מההגנה  מתנדבים  חיילים  מתמיד.  בפחד  חיו  והיהודים 

ומהאצל ָחְברּו יחד כדי להגן על העיר.

מלחמת  של  ְּכֶׁשֵריָחּה  הישיבה,  ראש  סיפר  אחד,  יום 
תש"ח היה מורגש כבר בחלל האוויר, הגיע לישיבה מפקד 
ומצוות,  תורה  משמירת  מאד  רחוק  שהיה  בכיר,  צבאי 
חמור.  המצב  בישיבה!  בתפילות  תרבו  "רבי!  לי:  ואמר 
מלחמה בפתח! הערבים רבים וחזקים יותר מאתנו! הנשק 
שבידינו,  מהנשק  מונים,  עשרת  ומכופל,  כפול  שבידיהם 

ואיננו יודעים מה יילד יום... "
לילה, באמצע  היום. באותו  היה, כאמור, בשעות  זה    
הלילה, בשעה לילה מאוחרת, המפקד דפק על דלת ביתו 
של הרב, שהיה עדיין ֵער, שקוע בתפילה, ואמר לו: "רבי! 
באתי לספר לך שראיתי את הקב"ה! כל הערבים שכל כך 
פחדנו מהם ברחו על נפשם. באופן בלתי צפוי כולם עזבו 
את בתיהם ונמלטו על נפשם! אין הסבר אחר אלא שמאת 

ה' הייתה זאת".
שמצטרף  תשובה  בעל  עוד  "הנה  בלבו:  שמח  הרב 
אלינו... מי ש'ראה' את הקב"ה ישוב, ללא ספק, בתשובה 

שלמה".
והנה, כעבור כמה ימים הרב השתתף באיזושהי אסיפה 
קרה  מה  לתאר  התבקש  הוא  מפקד.  אותו  גם  בה  שנכח 
באותו לילה גורלי, והלה החל לתאר כיצד "כוחנו ועוצם 
ידינו עשו לנו את החיל הזה"... באלו תכסיסים מבצעיים 
אנחנו  בקיצור:  נקטו?  צבאיים  מהלכים  באלו  השתמשו, 
עשינו, אנחנו נלחמנו, אנחנו הברחנו אותם מבתיהם, הכל 
"טבעי". בלילה הוא "ראה" אלוקים וביום שלמחרת כבר 

שכח ממנו.
כל  שלמרות  ידע  הוא  ישראל.  עם  את  הכיר  הקב"ה 
הניסים הגלויים שראו עדיין יש כאלו שהאמונה לא נחרטה 
בנפשם באופן שלם ואמתי, ואנשים אלו לא סומכים באמת 
בוודאות  לדעת  ורוצים  היא,  טובה  ישראל  ארץ  שאכן 

מוחלטת מה קורה בה לפני שייכנסו אליה.
שמבקשים  כאלו  יש  אם  למשה:  הקב"ה  אמר  לכן 

לראותה – תן להם ללכת ולראות! 
כולם  היו  לּו  ְּכַנַען".  ֶאֶרץ  ֶאת  ְוָיֻתרּו  ֲאָנִׁשים  ְלָך  "ְׁשַלח 
בעלי אמונה שלמה – לא היה צורך בכל הענין הזה, אולם 
מכיוון שאני יודע שהמצב אינו כך, ולא כולם בעלי אמונה 
שלימה, והללו רוצים לשלוח מרגלים – לכן תן להם את 

מבוקשם. 

כח המשלח בשליח

ה"אור החיים" הקדוש מוסיף ומפרש:
חטא המרגלים המיט אסון וחורבן גדול על עם ישראל 
- לשעה ולדורות. מלבד הגזירה שנגזרה על כל אותו הדור 
שימותו במדבר ולא ייכנסו לארץ ישראל, נגרמה גם בכיה 

לדורות - חורבן בית המקדש הראשון והשני. 
מהקב"ה  יבוא  המרגלים  לשליחת  הציווי  אם  והנה, 
בעצמו, יתלו את הכל בקב"ה שציווה לשולחם. לכן אמר 
על  מצווה  אני  לא  לדעתך.   - לך"  "שלח  למשה:  הקב"ה 

שילוח המרגלים, אלא הדבר נעשה מדעתך.
ומוסיף ה"אור החיים" הקדוש יסוד גדול: 

יש כלל: "שלוחו של אדם - כמותו" )קידושין מא ע"ב(. 
אם השליח מקבל את השליחות מאת המשלח, הוא פועל 

מכח הרצון והכוונה של המשלח. 
כאשר  מעשיו.  בכל  וטהורה  זכה  כוונה  יש  לצדיק 
הצדיק משלח את השליח לשליחות מסוימת, הדבר תלוי 
מפני  ורצונו  דעתו  את  מבטל  השליח  אם  השליח.  בדעת 
דעת המשלח, מובטח לו שיצליח בשליחותו וייצא ממנה 
טובה וברכה, כאילו הצדיק עשה את המעשה עם כל הרצון 
והכוונה הטהורה שלו, שהרי "שלוחו של אדם - כמותו".  
אולם אם השליח יפעל ויעשה את המעשה מכח רצונו 
העצמי, עם כל הנגיעות והמניעות שלו, אזי לא יראה ברכה 

והצלחה במעשהו.
- לדעתך.  לכן אומר הקב"ה למשה רבינו: "שלח לך" 
אך  וטהורה.  זכה  ויודע שכוונתך  פנימיותך  את  מכיר  אני 
בד בבד, אני גם מכיר את דעתם ורצונם של המרגלים ויודע 
שאין כוונתם לטובה. לכן עליך להזהיר אותם שהם יפעלו 

לדעתך ולא לדעתם.
לדעת  דעתם  ביטלו  לא  הם  כן.  עשו  לא  המרגלים  אך 
משה ולא פעלו מכח דעתו אלא מכח כוונתם ודעתם. על 

כן יצאה מהם רעה גדולה.

בסיום מצוות ציצית נאמר: "וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם ולא 
תתורו אחרי לבבכם... למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי... )ט"ו, ל"ט – 
מ'(. ויש להבין את כפילות הלשון: "ועשיתם אותם", ושוב "ועשיתם את 

כל מצותי"?
 פירש הרה"ק רבי אהרן מבעלז זי"ע, כי הסדר הוא "סור מרע ועשה טוב" )תהילים 
ל"ד, ט"ו(. תחילה על האדם לסור מן הרע, ואח"כ "ועשה טוב" – אפשר לקיים את 
המצוות בשלמות. אמנם אם ימתין האדם בעשיית המצוות עד שיסיר את הרע מקרבו 
יגיע בכלל לעשה טוב. לכן העצה היעוצה היא,  ויתקן הכל, אזי יתכן שלא  לגמרי 
הרע  את  להסיר  שיוכל  בידו  יסייע  וזה  עצמו  ויקדש  מצוות  לעשות  יתחיל  שקודם 

ולתקן הכל, ואחר כך יזכה לקיים את המצוות ביתר שלימות. 
המצוות,  לעשות  שיתחיל  היינו  אותם",  "ועשיתם  בתחילה:  הכתוב,  זהו שאמר 
יוכל לסור מן הרע  ידי עשית המצוות,  ואח"כ: "ולא תתורו אחרי לבבכם". כי על 

ולהתרחק מן העבירות, ואז "ועשיתם את כל מצותי" בשלימות.
מסופר שפעם בא הרה"ק בעל התניא זי"ע לבקר אצל הרה"ק רבי פנחס מקוריץ 
זי"ע. אמר לו הרה"ק רבי פנחס מקוריץ: שבע שנים עבדתי להכיר מה הוא שקר, 
ושבע שנים להרחיק את השקר, ורק אח"כ עבדתי שבע שנים לקנות לעצמו את מידת 
האמת. אמר לו הרה"ק בעל התניא: שדרך זו קשה מאד והוא שייך למלאכים וליחידי 
סגולה. אולם אני סובר שצריכים מקודם לקנות את מידת האמת, ורק אח"כ להרחיק 

את השקר.
ורק  וזכרתם",  אותו  "וראיתם  כתוב:  זו,  בפרשה  מרומזות  הללו  הדרכים  שתי   
אח"כ כתוב "ולא תתורו", לרמז על דרכו של הרה"ק בעל התניא, לעבוד על עשה 
טוב לפני סור מרע. ואילו דרכו של הרה"ק מקוריץ גם היא מרומזת בפרשה זו, כי 
אחרי הכתוב: "ולא תתורו" נאמר: "למען תזכרו ועשיתם", דהיינו עשה טוב אחר 
סור מרע. ולכן על זה נאמר בתרגום יונתן "ותהוון קדישין הי כמלאכיא", שדרך זו 

שייכת למלאכים ויחידי סגולה.
האחרון  כיפור  ביום  הבימה  על  עלה  בארה"ב  הקונסרבטיביים  המנהיגים  אחד 
ונשא את אחד הנאומים הנוקבים על מצבה של יהדות התפוצות. הוא פתח במילים 

נרגשות על פועלו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, ואז הגיע לנושא העיקרי:
אמר  חב"ד",  של  כנסת  לבית  אותנו  הופכים  לא  עתה  עד  שאמרתי  "הדברים 
הרב  אחיי החב"דניקים.  עם  אני  הזאת  בחזית   – מצוות  לקיום  ביחס  "אבל  לקהל, 
של  בעידן  חיים  אנחנו  הלכה.  אמריקה  יהדות  שאליה  בכיוון  צדק  מליובאוויטש 
שנהנית  קהילה  אנחנו  עליה.  לחלום  אפילו  היה  יכול  לא  לפנינו  דור  שאף  חירות, 
מברכה כלכלית, פוליטית וחברתית. אבל מה שטוב ליהודים, לא תמיד טוב ליהדות. 
שלנו  הביטחון  רשת  שנה.  שבעים  לפני  היטב  זה  את  הבין  מליובאוויטש  הרבי 
לנו:  מספיקים  אינם  שכבר  זהות,  רכיבי  שלושה  תמיד  כללה  באמריקה  כיהודים 
או  אישית,  יהודית,  לזהות  בסיס  להיות  יכולה  לא  כבר  השואה  השואה.  ראשית, 
ששת  מלחמת  אחרי  ישראל.  שנית,  חלפו.  שנים  וחמש  משבעים  למעלה  לאומית. 
הימים, מלחמת יום כיפור, אנטבה, תקיפת הכור בעירק - אנחנו יודעים שזה כבר לא 
מה שמחזיק את הדור הצעיר שלנו. דעותינו לגבי מדינת ישראל עצמה חלוקות היום, 
פעיל  כיהודי  לחיות  למה  תשובה  מקבלים  לא  'תגלית'  בסגנון  ביקורים  אחרי  וגם 
ואכפתי אחרי שחוזרים מישראל. ישראל כבר אינה יכולה לבדה לבסס זהות יהודית, 
וגם האנטישמיות אינה מספיקה. אי  אישית או קולקטיבית. שלישית, אנטישמיות. 

אפשר עוד לסמוך על שנאת האחרים כדי שהזהות שלנו תשרוד.
יכולנו לסמוך  "כך שהשואה, ישראל והאנטישמיות, שלושת המרכיבים שתמיד 
לא מדבר  אני  עלי להבהיר:  צריכים מצוות.  אנחנו  לכן  יציבים.  אינם  כבר  עליהם, 
כשרות,  על  מדבר  אני  כלליים.  יהודיים  ערכים  על  או  אצילי  או  נדיב  להיות  על 
על  מדבר  אני  שבת.  נרות  על  תפילין,  על  צדקה,  על  תורה,  לימוד  על  תפילה,  על 
המחויבות היהודית, על מעשים מובחנים ומובדלים מבחינה יהודית. אני מדבר על 
מכם  מבקש  אני  השנים:  כל  מלומר  שנמנענו  משהו  לכם  אומר  אני  והיום  מצוות. 

לעשות מצוות".
ניכור,  ל"ע בהתבוללות,  כרוך  יהודי אמריקה  הסיפור של  דבריו:  את  סיים  הוא 
אדישות ובורות. מה יבטיח שתהיה בכלל יהדות באמריקה בעוד חמישים שנה חוץ 

מיהודים אורתודוכסים? רק "מצוות" - עשה טוב הן מחזיקות את העם היהודי.
"עשה טוב" – מצוות, הן השפה המשותפת ששמרה עלינו בין יבשות ותקופות. זה 
הניצוץ שמאיר את הנשמה היהודית. מצוות הן אוצר המילים הקדוש של היהודי כדי 
לבטא את המחויבות שלנו למורשתנו ואמונתנו ואת יחסינו עם הנשגב. בעקבותיהם 
מניח  הוא  אם  רוזנצווייג  פרנץ  הדעות  הוגה  את  פעם  שאלו  מרע".  ה"סור  את  יש 
השנה  תהיה  הזו  שהשנה  לכך  לגרום  עלינו  )רח"ל(.  לא'  'עוד  ענה:  הוא  תפילין? 

שנפסיק בכל תחום לומר: 'עוד לא'".
ה"אמרי אמת" מגור זי"ע פירש בענין אחר לבאר סדר המשנה שלא כסדר המקרא, 
רבינו  ואילו  נזיר  לפרשת  סוטה  פרשת  הקדימה  התורה  הדורות.  שינוי  רקע  פי  על 
הקדוש הקדים מסכת נזיר לסוטה. )ראה ליקוטי יהודה פ' נשא ו' א'(. שהרי כידוע 
 - "סוטה"  קודם  טוב".  ועשה  מרע  "סור  ישראל:  זמירות  נעים  כדברי  הוא  הסדר 
מנת  רבותינו שעל  לימדונו  בדורותינו  אולם  טוב".  - "עשה  נזיר  ואח"כ  סור מרע, 
לקיים "סור מרע" עלינו לנקוט בעשה טוב. כי רק באמצעות זאת מגיעים לסור מרע.  
לדורות החלשים יותר, עדיף שיתחזקו בתיקון של "עשה טוב" ואח"כ סור מרע, ולכן 

הקדים רבינו הקדוש בתלמוד את מסכת נזיר - עשה טוב, למסכת סוטה - סור מרע.
בדורנו "עשה טוב" צריך לבוא לפני "סור מרע", כי הוא יביא אותנו שלא ניכלם 

ולא ניכשל לעולם ועד.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ועשיתם אותם

 



ממשיכים בעוצמה

במבחר משרות גדול במיוחד!
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

למשרה מלאה | העבודה בסביבת עבודה ממוחשבת | גביה 
טלפונית מלקוחות | מעקב, בקרה והפקת דוחות גביה

סוג 3

  ידע וניסיון בחשבשבת - חובה  ידע בהנהלת חשבונות - חובה 
ניסיון של שנתיים לפחות  אסרטיביות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 
יוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה 

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 Illustrator, Photoshop ניסיון של שנתיים לפחות  עבודה 

בשעות גמישות - חובה

 שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 
חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות 

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה
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העמוד טעון גניזה
להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ באדיבות 
עוזי קייש

מאונך מאוזן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



האגף לשירותים חברתיים
היחידה  להכשרה מקצועית

היחידה לאזרחים ותיקים

המשרד לשויון חברתי

מתכוננים ליום שאחרי...

רישום וקבלת פרטים:
03-5776381 /03-5776260 / 03-5776137 

lehav@bbm.org.il / sara_by@bbm.org.il
קבוצות נפרדות לנשים ולגברים

מיפוי  שינוי  עם  התמודדות   – הקורונה  משבר  לאחר  לשגרה  חזרה  עבודה  לחיפוש  סדנא 
תעסוקתי אישי ודיוק הכיוון התעסוקתי, חיזוק מסוגלות תעסוקתית מותאמת לעולם העבודה 
המשתנה, פיתוח מיומנויות וכישורים לתהליך התחדשות תעסוקתית למידה עצמית דיגיטלית.

סדנאות הכנה לפרישה – מיועדת לאנשים המעוניינים להיערך לקראת הפרישה.
פרק  לקראת  נכונות  החלטות  וקבלת  הפרישה  גיל  לאחר  החיים  לתכנון  כלים  מקנה  הסדנא 

החיים החדש.

כאלה  או  הפרישה  גיל  לאחר  נכונות  החלטות  וקבלת  כלכלי  תכנון  הם:  שילמדו  הנושאים 
שפרשו אך טרם מימשו את זכויותיהם, התנהלות כלכלית נכונה ,בדיקת מקורות הכנסה בגיל 
פרישה, קצבאות, ביטוח לאומי, חסכון פנסיוני, זכויות האזרח הוותיק , צרכנות נבונה ,תעסוקה 

והתמודדויות עם השינוי. 

סיוע לעסקים זעירים פיתוח עסקי בתנאי שוק משתנה –אסטרטגיות שיווק  יזמות עסקית – 
בתקופת הקורונה למינוף העסק, בניית תוכנית שיווק דיגיטלי ,התמודדויות עם קונפליקטים 

ובניית החוסן המנטלי.

סדנאות מכירה - מכירה זו אומנות! יש בה כמה מרכיבים חשובים כמו: הבנת הלקוח וזיהוי צרכיו, 
התאמת השרות, ניהול משא ומתן וסגירת עסקה.

קורסי הכרת המחשב והיכרות עם אוריינות דיגיטלית – כתיבת מסמכים ,שליחת מיילים וקורסי אקסל.

בני 60+ מחפשים עבודה
ליום שאחרי הקורונה

תוכנית ה+60 נותנת הכוון תעסוקתי ללא עלות
כמו כן ביחידה להכשרה מקצועית קו פתוח ליעוץ והכוונה בנושאים חל"ת ,אבטלה, מיצוי זכויות ועוד.

 
 
 

 

בכל גיל ובכל שעה, האגף לשירותים חברתיים לשירותך!

האגף
לשירותים
חברתיים

אגף
החינוך

מחלקת
הבריאות

תכנית
מצליחים

הרשמה לטיפול ייחודי בהפרעת קשב

ב"ה בימים אלו אנו נערכים לפתיחת מחזור חדש של
תכנית "מצליחים", שיתוף פעולה של התוכנית

360 לילדים ונוער ”מרכז לילד ולמשפחה“ באגף לשירותים חברתיים
בעיריית ב"ב ו"מכון הקשב".

מהי התכנית?
מדובר בתכנית חדשנית שנמשכת כשלושה חודשים ומטרתה לשפר את

ההתמודדות של ילדים עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD) והוריהם.

המשתתפים יעברו הערכה/אבחון, קבוצות לשני ההורים
ובמקביל לילדים, ליווי פרטני והדרכה. יינתן דגש על הבנת העולם הפנימי

של ילדים עם הפרעת קשב, השפעות ודרכי התמודדות של ההורים
ושל הילדים עם ההפרעה: שיפור סמכות הורית, יכולת התגברות,

התארגנות, חשיבה חיובית וביטחון עצמי.  

למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת בשלב זה לבני 12-9 תושבי בני ברק,

אשר הוריהם נכונים לקחת מעורבות פעילה בתהליך כולו.
השתתפות בקבוצה מותנית בראיון קבלה,

מילוי שאלונים ובדיקת התאמה.

ניתן להגיש מועמדות
באמצעות הודעה קולית

בטלפון שמספרו: 055-6872018,
  hakshev.adhd@gmail.com פקס: 1533-744-5691 או דוא"ל

 מספר המקומות מוגבל!

בעל עסק יקר, תקופת הקורונה הפתיעה את כולנו ופגעה באלפי 
בעלי עסקים מכל שכבות האוכלוסייה, אבל גם יצרה הזדמנויות 

חדשות שעשרות בעלי עסקים מנצלים על מנת לצאת מחוזקים יותר.

 רוצה לראות איך לנצל את המשבר להצלחת העסק שלך?
 רוצה להבין את המגמות החדשות בענף שלך?

לעשות בדיקה לדופק של העסק שלך?

להגשת מועמדות לתוכנית חייגו כעת 8609*
www.achimglobal.com :או באתר

ת י נ כ ו ת ה י  א נ ת ב ה  ד י מ ע ל ף  ו פ כ ב ה  ל ב ק ה  |  1 0 . 0 6 . 2 0 2 0 ד  ע ה  מ ש ר ה ה

אל תהיה
חלק מהסטטיסטיקה!

הכירו את תוכנית "תנופה לעסקים":

מנטור אישי
במשך שנתיים

קרן הלוואות
בתנאים נוחים

ניתוח
ואפיון עסקי

עמדה לחודשיים 
ב"מרכז אחים"

בניית תוכנית 
שיווקית

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

מחכים לכם,
צוות המשחקיה

בשבח והודיה לקב"ה אנו שמחים לבשר על
חזרה להפעלת משחקיות 

"משפחה משחקת"

 
 

18:00-16:00 , בין השעות  14, ימים שני ורביעי מרכז העיר-   מהרש"ל 

שיכון ה'- מתחם "עזרה למרפא", רח' חיד“א 24, ביום שני, בין השעות 18:00-16:00

נוה אחיעזר-  במתנ"ס, רח' אורליאן 27, ביום שני, בין השעות 18:00-16:00

קרית הרצוג- ב"מוקד הקהילתי", רח' משולם ראט 5, ביום שלישי, בין השעות 18:00-16:00

פרדס כץ- ב"מוקד קהילתי", רח' דב גרונר 48, ביום שלישי, בין השעות 18:00-16:00

מערב העיר- ב"בית הקשיש", אחיה השילוני 2, קומה 1, ביום שני בין השעות 18:00-16:00

אמא יקרה! אנו מזמינות אותך עם ילדייך ליהנות משעה של חוויה משותפת המשחק.

בשל הנחיות משרד הבריאות,

ההשתתפות מוגבלת ל-4 משפחות בלבד.

על כן, הכניסה ברישום מראש, בטלפון 03-5776181 

בימים א' –ד', בין השעות 14:30-11:30

ההשתתפות לאימהות וילדים בלבד בעלות סמלית.

הכניסה עם מסכות וחתימה על הצהרת בריאות.
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דירות 
למכירה

יח’ בסיוון -כ’ בסיוון תשע”ט
10/06-12/06/2020  

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(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

ומטופחת, אין ביניינים 
צמודים לדירה. בלעדי 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 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(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

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

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

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

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

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה והגג 

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

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

 ברימון, 120 מ"ר נטו, 
ק-1.5 )לא אחרונה( לא 
משופצת, מתאים גם 
לחלוקה 1,800,000 

ש"ח, בלעדי ש. מאירוביץ 
בע''מ 054-6506501

03-5797756)17-17(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

אלעד

 בהזדמנות! באזור 
סוקולוב/השלושה, 

דירת ענק, מחולקת ל-2 
יחידות. 3.5 חד' כ- 85 

מ"ר, משופצת + מרפסת 
+ מחסן. ודירת 2.5 חד'  
כ-52 מ"ר, ק"ב, במחיר 

2,650,000 ש"ח 
פרטים בתיווך אשכנזי  

03-5791770
_____________________________________________)23-24(חזקי 052-3882621

 באנילביץ, דופלקס, 
מעל 200 מ"ר בנוי, 2 

יחידות בטאבו, מחולקת 
היום ל 3- יחידות, 2 

מקומות חניה, נוף פתוח, 
חזית, מפתח בתיווך 

אשכנזי 03-5791770  
_____________________________________________)23-24(חזקי 052-3882621

 בהרב קוק השקט, 
דירה ענקית, 2 מפלסים, 

7 חד', 170 מ"ר בנוי 
+ 70 מ"ר מרפסת גג, 

בקומות ג,ד עם מעלית 
אפשרות לחלוקה ל-2 

דירות. 3.300.000 ש"ח. 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
054-6506501)23-23(_____________________________________________

 מציאה! באזור מימון/
ירושלים, גדולה ומיוחדת, 

דופלקס 5 חד', בק"ק 
יח"ד לבודד + כ. נפרדת. 
בק"א סלון ענק 50 מ"ר 

+ חדר, בק"ב 3 חד' 
)לדירה אין גג(, כ. פרטית. 

2,350,000 תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות!! ברמת 
אלחנן ,ק"ב, חזית עם 

מעלית, 150 מ"ר במפלס 
אחד, 110 מ"ר בנוי 

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,640,000 ש"ח

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)23-23(_____________________________________________

 באבן גבירול, 
בטאבו משותף, 4 חד' 

משופצים, ק"א עם 
אפשרות למשכנתא 

1,450,000 ש"ח
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

 3 חד' ענקית, משופצת, 
חדרים גדולים במיוחד, שכנים 

_____________________________________________)24-27ל(איכותיים! 050-4117927

באר שבע
 דירה קומה 1, משופצת 

מהיסוד עם שכירות 10 שנים, 
2,600 ש"ח, מחיר מציאה. אבן 

_____________________________________________)24-24(יסוד משה 050-4545603

 דירה מחולקת, מושכרת 
8,500 ש"ח נטו, 3 יחידות, 
שכונה א', אבן יסוד משה 

050-4545603)24-24(_____________________________________________

 דירה מחולקת, קומה 1, 
משופצת כחדשה, מושכרת 

4,800 ש"ח, מחיר מציאה. אבן 
_____________________________________________)24-24(יסוד משה 050-4545603

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירי מציאה, בכל רחבי באר 

שבע, התקשרו עוד היום!!! 
_____________________________________________)24-24(אבן יסוד משה 050-4545603

 לא מצליחים להשכיר 
יחידות? אבן יסוד איתור 

וניהול נכסים לרשותכם כולל 
תחזוקה שוטפת. אבן יסוד 

_____________________________________________)24-24(משה 050-4545603

 בקובלסקי, בלעדי, 
מחולקת ל-3 דירות, 

הראשונה 4 חד' 
גדולה עם יח' הורים 

+ 2 יחידות של 2 חד' 
מושכרות, הכל מפואר, 

2,320,000 ש"ח גמיש!                                                  
'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות באבוחצירא, 
4 חד', 95 מ"ר, נוף 

לגינה, משופצת 
ברמה, הכל חדש, ק"ג, 
1,550,000 ש"ח גמיש 

ת.מ.א. נכסים
054-8479063)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בבן-זכאי, 
בטאבו משותף, 2.5 חד', 

ק"ג, משופצת, 3 כ"א, 
אפשר לקחת משכנתא 

960,000 ש"ח גמיש. 
ת.מ.א. נכסים

 054-8479063)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות, בבנין-חדיש 
בשאול-חדד, ק"א, 3חד' 

55 מ"ר + מרפסת + 
יח"ד 2 חד', 35 מ"ר 

+ מרפסת 1,780,000 
ש"ח גמיש מאד. ת.מ.א. 

_____________________________________________)24-24(נכסים 054-8479063 

 בבלעדיות, בשבטי-
ישראל, 4חד', 100 

מ"ר ק"א חזית, מצב 
טוב, כניסה מיידית, 

1,750,000 ש"ח גמיש. 
ת.מ.א. נכסים

 054-8479063)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות, בבנין-חדיש 
בדב-גרונר, דירת-גן, 

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

גדולה 1,780,000 גמיש 
מאד. ת.מ.א. נכסים 

 054-8479063)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בנויפלד, 
ק"ב, 3 חד', 75 מ"ר, 
אופציה 50 מ"ר, מצב-

טוב, כניסה מידית, בנין 
חרדי, 1,450,000 ש"ח 

גמיש ת.מ.א. נכסים 
 054-8479063)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בחברון, 
ק"ב חזית, 3.5 חד' 75 

מ"ר, טרום היתר לכ- 60 
מ"ר, כל השכנים בונים, 
1,880,000 ש"ח גמיש 

מאד, ת.מ.א. נכסים
 054-8479063)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בדב-גרונר, 
בבנין-חדיש, 3 חד', 70 

מ"ר, ק"ג + מעלית, 
נוף מדהים, מצב מצוין, 
1,490,000 ש"ח גמיש 

ת.מ.א. נכסים
 054-8479063)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות, באיזור-
המכבים 4 חד', 85 מ"ר 

+ חצר, משופצת ברמה, 
1,490,000 ש"ח גמיש, 

ת.מ.א. נכסים
 054-8479063)24-24(_____________________________________________

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

כ- 25 מ"ר, מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, משופצת כחדשה, חזית, 

2,950,000 ש"ח.
BDA 24-24(054-8449423. תיווך(_____________________________________________

 בלעדי-באפשטיין, 
75 מ"ר, מחולקת 

ל-3 יחידות מרוהטות, 
ק"א, 1,510,000 

ש"ח גמיש, מתאימה-
להשקעה "סלומון-נכסים 

-והשקעות"
054-4290600)24-24(_____________________________________________

 חדש חדש! לקראת 
בניה, בהחלוצים - פינת הנגב,               

דירות 3-4 חדרים במחירים 
מיוחדים. קבלן מוכר ואמין, 

בלעדיות, תיווך המרכז.
053-3136060)24-24(_____________________________________________

 חדש בבניה, ברח' 
אצ"ל פינת מנחם בגין, 

דירות 3-5 חדרים, אפשרות 
לחלוקה, עכשיו בהזדמנות.                               

_____________________________________________)24-24(תיווך המרכז 053-3136060

 באהרונוביץ' פינת 
ז'בוטינסקי )בבניין הפינתי(

דירות 3-4 חדרים במחירים 
מעולים. תיווך המרכז

053-3136060)24-24(_____________________________________________

 הזדמנות למשקיעים! 
בז'בוטינסקי/השומר, 

עורפית, ק"ג, משופצת, 
מחולקת ל-2, מושכרת, 

4,800 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)24-24(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות בשיכון ג', 
קומת קרקע, עורפית, כ-60 מ' 

+ התרים ל-30 מ', 
_____________________________________________)24-24(נדלניסט/נפתלי 054-5951599 

 בשיכון ג', קומה שניה, 
כ-60 מ' והתר לעוד 89 מ' 
בצד ובגג. נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)24-24(_____________________________________________

 בפרדס כץ, קומה שנייה 
ושלישית, מחולקת ל-2 כל 
אחת שלושה חד' מניבה כ- 

8,000 ש"ח.
_____________________________________________)24-24(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 א. רח'-מנחם, דירת-גן 
4.5 חד', 88 מ"ר + 

מ.שמש 28 מ"ר, סוכה, 
מ.מהיסוד 1,910,000 
"בלעדי-משגב-לדיור" 

052-5222690)24-24(_____________________________________________

 דירה מיוחדת לבעלי 
יכולת, באזור מוהליבר 

פנקס, בקומה א', סלון 
של 50 מ"ר עם מרפסת 
של 60 מ"ר, מטבח ענק 

וחדש, ומעליה 5 ח. שינה 
כולל חניה מקורה. כל 

הדירה לאחר שיפוץ
4,000,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
050-6506501
050-5308742)24-24(_____________________________________________

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

מרפסת גדולה, ניתן גם לקנות 
ק"ג, מחולק ל-2 דירות, 140 
_____________________________________________)24-24(מ"ר. א. פנחסי 03-5799308

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 
גבוהה, מרווחת, ענקית 

200 מ"ר, ק"ד + מעלית 
2,300,000 ש"ח. תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)24-24(_____________________________________________

 באזור הנביאים, דופלקס, 
180 מ"ר עם אפשרות 

לחלוקה, 5.5 חד', חזית יפה. 
2,850,000 ש"ח גמיש.

BDA 24-24(054-8449423. תיווך(_____________________________________________

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

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

מושכרות ב-5,800 ש"ח, 
2,600,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 במלצר, דופלקס, שישה 
חדרים גדולים + מרפסת סוכה 
מעלית וחניה. נדלניסט/נפתלי 

  054-5951599)24-24(_____________________________________________

 בצבי, בחרדי, בלעדי, 
5 חד', ק''א חזית, כ-135 
מ''ר, מושקעת, מרווחת 
מאוד, סלון ענק + יחידת 

הורים, 3 שירותים, 
מעלית, סוכה, מחיר 

גמיש! 'אפיקי נדלן בועז' 
 050-4156080)24-24(_____________________________________________

 במצליח, בניין מס'5, 
בניין מעולה, דירת 5 

חד' ענקית, 130 מ''ר, 
עורפית לצבי + סוכה 

גדולה, מושקעת מאוד, 
במחיר מעולה! בלעדי 

ל'אפיקי נדלן בועז'
 050-4156080)24-24(_____________________________________________

 לחטוף! בעזרא, 
פרויקט חדש, 5 חדרים, 

135 מ"ר, כניסה 3 שנים 
1,980,000 ש"ח. תיווך 

054-3050561)24-24(_____________________________________________

  באזור יהושוע, בבניין 
חדש,  5 חד', 110 מ"ר, סוכה 

גדולה, ק"א + מעלית + 
יחידה בק"ק, 35 מ"ר, ק"א + 
מ. שמש חזית + מעלית. א. 

_____________________________________________)24-24(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור בן דוד, 5.5 
חד' גדולה,  120 מ"ר, ק"א 
חזית + סוכה,  2,290,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח. א.פנחסי 03-5799308

 מציאה! 4.5 חד' בבניין 
חדש בשלוש השעות, ק"ב, 

חזית, 1,850,000 ש"ח, אופ' 
_____________________________________________)24-27ל(לחלוקה.058-6724301

 א.ברינבויים, 4חד', כ- 
80 מ"ר, ק"ב + מעלית + 

סוכה/חניה, א.להרחבה 
68 מ"ר, משופצת, 

1,760,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

 בבלעדית, במכבים ברוט, 
4 חדרים, קרקע + חצר 
1,480,000 פנחס נכסים 

  055-6789653)24-24(_____________________________________________

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

מפוארת + 3 שירותים, 
חצר ענקית מרוצפת עם 

פרגולה, סוכה ענקית, 
'אפיקי נדלן בועז'

050-4156080)24-24(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העריה, 4 
חד', 95 מ"ר, משופצת, ק"ב 

אחרונה, 2,000,000 ש"ח
_____________________________________________)24-24(א. פנחסי 03-5799308

 באזור בעלי מלאכה, 
בבניין חדש, 4 חד' גדולה + מ. 
שמש )3 + שלד לחדר רביעי( 

ק"ג + מעלית, מושקעת, 
1,900,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)24-24(_____________________________________________

 בלעדי ברח' ירושלים, 
4 חד' ענקית כ- 110 

מ"ר, חזית, ק"ב ואחרונה 
)רעפים( + אופ', ניתנת 

לחלוקה ל-3 יחידות 
1,780,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים 
-והשקעות"

054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בלעדי בצירלסון, 
בבנין חדש, 4 חד' + 

סוכה, מושקעת + יח' 
הורים, ק"ד, חזית, 

נוף + מעלית + חניה 
פרטית, 1,950,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בחי טייב מס'4 בלעדי! 
4חד' מרווחת + 60 מ''ר 

אופציה לבניה, ק"ב חזית 
+ 3  מרפסות וסוכה + 
מעלית ב- 1,790,000 

ש"ח גמיש! מיידי! 
מפתחות 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)24-24(בועז 050-4156080

 באזור הרי גולן, 4 חד', 
חזית, מושקעת ברמות 

+ סוכה + מעלית + 
חניה בטאבו, אין מחיר 
כזה, חייבים למכור רק 

ב-1,650,000 ש"ח. 
מטופל ע'י 'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)24-24(בועז' 050-4156080

 בנויפלד, 4 חד', ק''ג 
חזית, דירה יפה מאוד, 

מכירה מיידית, מחיר 
לחטוף, רק ב 1,600,000 

ש"ח. בלעדי ל'אפיקי נדלן 
_____________________________________________)24-24(בועז' 050-4156080 

 באזור הנביאים, 4 חד', 
משופצת יפה, כ- 95 מ"ר, 

גדולה ויפה, 2,000,000 ש"ח 
גמיש, לרציניים בלבד.

BDA 24-24(054-8449423. תיווך(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, בבניין 
חדש, 4 חד', 105 מ"ר + א. 
ממשית לחדר נוסף, ק"5 + 

מעלית מושקעת, 2,350,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה, 4 חד', 
משופצת + א. בגג בטון + 
א. בצד  + חתימות שכנים, 

1,850,000 ש"ח  
_____________________________________________)24-24(א. פנחסי 03-5799308

 באזור בעלז, 4.5 חד', 95 
מ"ר, ק"ב, משופצת + יח"ד,

3 כ"א, 2,100,000 ש"ח גמיש.
_____________________________________________)24-24(א. פנחסי 03-5799308

 בהבנים, 3 חד', 81 
מ"ר, ק"א חזית, משופצת, 

1,600,000 ש"ח.
052-9209852)24-27(_____________________________________________

 מציאה!! א.האדמור-
מגור, כ-3 חד', ק"א, 

כ-68 מ"ר, "מ.מהיסוד" 
א.להרחבה, עמודים 30 
מ"ר, 1,440,000 "תיווך-

משגב-לדיור"
052-5222690)24-24(_____________________________________________

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

כ-85 מ"ר, "מ.מהיסוד" 
מ.סוכה, 1,630,000 
גמיש, "בלעדי-משגב-
_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

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

3כיווני-אוויר, "מ.מהיסוד" 
1,310,000 "בלעדי-

משגב-לדיור"
052-5222690)24-24(_____________________________________________

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

+ סוכה, א.בג.בטון + 
ח.למעלית, "משופצת" 

1,460,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)24-24(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.חתם-
סופר, 3חד', ק"ב כ-90 

מ"ר, )נ.להפוך ל-4 חד'( 
שמורה + ח.בטאבו 
1,540,000 "בלעדי-

משגב-לדיור"
052-5222690)24-24(_____________________________________________

 למבינים!! א.השניים 
3 חד', ק"א, כ-69 מ"ר, 
"משופצת-אדריכלית" 
א.לסוכה, 1,400,000 
"בלעדי-משגב-לדיור" 

052-5222690)24-24(_____________________________________________

 בבלעדיות בשלמה בן 
יוסף, 3 חד' + ממ"ד + סוכה 

משפצות + יחידה, קומה 2 
_____________________________________________)24-24(פנחס נכסים 055-6789653 

 בבלעדיות בדב גורנר, 3 
חד'  70 מ"ר, ק"ג, בבניין חדיש 
_____________________________________________)24-24(פנחס נכסים 055-6789653     



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

יח’ בסיוון - כ’ בסיוון תשע”ט  10/06-12/06/2020

השקעות

יחידות דיור

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

 להשכרה! דירה בת 
3.5 חד', ברחוב רימון 

26, מחיר 3,800 ש"ח. 
052-2224730)17-28(_____________________________________________

 2 חד', בסמטת אז"ר 2, 
מטבח נפרד, מרוהטת וממוזגת 

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

1-1.5 חדרים

 בהרב שר, חדר וחצי, 
מרוהטת, ממוזגת ומאובזרת, 

1,600 ש"ח, מיידי.
_____________________________________________)22-25(050-9734807 חיים

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

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

בני ברק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

חשמונאים
 בחשמונאים "גני 

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

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

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

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' 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 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

גבעת שמואל

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

2-2.5 חדרים

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

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

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

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

פתח תקווה

דופלקסים

4-4.5 חדרים

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

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

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

ירושלים

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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בבן זכאי,  2.5 חד', 
ק"א חזית, משופצת 

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד', ק"ק 
חזית, משופצת, אופציה 

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

טבריה

+5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

 להשקעה, מציאה! וילה 
220 מ"ר בנוי, מגרש 400 מ"ר, 

יש תכניות, 1,180,000 ש"ח. 
055-6768215)23-24(_____________________________________________

 בשיכון ד', קרקע, 3 חד', 
60 מ"ר, מרפסת 40 מ"ר 

+ גינה 80 מ"ר, )משופצת 
+ אופציה(, 630,000 ש"ח. 

055-6768215)23-24(_____________________________________________

 מציאה! בקריית שמואל, 
5 חד', 140 מ"ר, מרפסת נוף 

)משופצת(, 620,000 ש"ח. 
055-6768215)23-24(_____________________________________________

קריית אתא

 3 חד', מרווחת מאוד, 
כ- 90 מ"ר, ק"ב, משופצת 

קומפלט, בז'בוטינסקי קרוב 
להרב שך, 3,700 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ל(052-7606611

 מציאה! בעוזיאל, 3 חד' 
)45 בנוי + 35 מ"ר מרפסות( 

ק"ד בלי, 3,200 ש"ח.
_____________________________________________)23-24ל(054-8543113

 באברבנאל, 2.5 חד', 
מפוארת, חזית, מעלית, 

מוארת ומאווררת, 2,900 ש"ח. 
_____________________________________________)23-25ל(052-7690396

 בקרית הרצוג, דירת 2 
חדרי שינה, מרוהטת + מזגנים 

_____________________________________________)23-26ל(+ דוד"ש. 054-6871913

 באדמורי אלכסנדר דירת 
חדר, ק"ק, משופצת וממוזגת, 

2,000 ש"ח, לכל מטרה. 
_____________________________________________)23-26ל(054-8425327

 יחידת דיור לבודד, 
מרוהטת ויפה ברחוב יחזקאל, 

_____________________________________________)23-24(מיידי. 052-7650030

 חדר לבודד, כניסה 
משותפת, ברח' חברון, כניסה 

_____________________________________________)23-26ל(מיידית. 054-4400074

 יח"ד מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת, אפשרות 
לגנרטור, 35 מ"ר, בשיכון ג', 

_____________________________________________)23-26ל(קומה 1-. 052-7652024

טבריה
 יחידת דיור מאובזרת, 
בוילה מעל הכנרת, 2,500 

ש"ח ליחידה כולל הכל.
_____________________________________________)23-24ש(052-3224835 052-2634477

 בפיקא, 4.5 חד', ק"ב, 
משופצת, יחידת הורים, 

מזגנים, חניה, ללא מעלית, 
4,500 ש"ח מיידי

_____________________________________________)23-26ל(052-5801046

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

tamar-travel.co.il
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סוויטות מפוארות 
בלבד!!!

סוויטות מפוארות 
בלבד!!!

•  •

12-14.7.20

₪ 950

•  ••  •
2-5.8.20

9-12.8.20
1.499

 ₪

•  •
5-7.7.20

19-21.7.20

850
 ₪

3

077-5100355
055-8833077 052-6550629

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

054-6506501)18-18(_____________________________________________

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

א"א לקחת משכנתא, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

 בחתם סופר/רבי עקיבא, 
ק"ג, 3 חד', 70 מ"ר, חדשה + 

_____________________________________________)24-27ל(נוף. 052-7626908

 בטרומפלדור, 3 חד', 
ק''ג + בניין מצויין, 

מעולה לזוג צעיר, במחיר 
מעולה 1,200,000 ש"ח 

מיידי, בלעדי ל'אפיקי 
_____________________________________________)24-24(נדלן בועז' 050-4156080  

 בלעדי 3 חדרים בחיד"א, 
קומה א' משופצת 70 מטר 

+ סוכה 1,440,000 תיוך 
_____________________________________________)24-24(אלטרנטיב 054-5500263

 למכירה לל"ת, 3 חד', 
70 מ"ר, משופצת מהיסוד, 

אפשרות להרחבה, 1,300,000 
_____________________________________________)24-25ל(ש"ח. 052-3015848

 לקראת בניה בפ"כ רחוב 
הגליל דירת נכה, 3 חדרים + 

חצר. תיווך המרכז
053-3136060)24-24(_____________________________________________

  ביהודה הנשיא, קומה 
2, שלושה חדרים, 74 מ"ר + 

אופציה ממשית ל- 25 מ"ר 
_____________________________________________)24-24(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בבלעדיות! ביהודה 
הנשיא, 3 חדרים, 

70 מ"ר, ק"ב חזית, 
2 כ"א, משופצת 
ומרווחת. אופציה 

להרחבה ולמרפסת. 
_____________________________________________)24-24(ד.ג.תיווך-050-4122744

 באזור הנביאים, 3.5 חד', 
משופצת כחדשה, חזית + 

אפש' לריהוט מלא חדיש + 
מחסן, 1,990,000 ש"ח.

BDA 24-24(054-8449423. תיווך(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 3 
חד', חזית, ק"א + מעלית 

משופצת, בניין חדיש,
1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)24-24(_____________________________________________

 באזור העירייה, 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ג + מעלית, פונה 

לשדרה, א. פנחסי
03-5799308)24-24(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח. א. פנחסי 
03-5799308)24-24(_____________________________________________

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

מרפסות,  90 מ"ר, ק"ב חזית, 
מאווררת, 1,850,000 ש"ח 

_____________________________________________)24-24(גמיש. א. פנחסי 03-5799308

 באזור הערייה, 3 חד' 
50 מ"ר + היתרים 25 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, חזית, ק"א, 
מאווררת, 1,500,000 ש"ח.

_____________________________________________)24-24(א. פנחסי 03-5799308

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

משופצת חלקית.
054-4472335  משה
_____________________________________________)24-24(050-8282822 יריב.

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

מטופחת, ק"ק )עורפית(, 
מיידי, 1,320,000 

גמיש. "סלומון-נכסים 
-והשקעות"

054-4290600)24-24(_____________________________________________

 מציאה, בלעדי, 
בשלמה בן יוסף,

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

ש"ח "סלומון-נכסים 
-והשקעות"

054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בלעדי ,מציאה, ברבי-
עקיבא קרוב לירושלים,  

3 חד' גדולה, 75 מ"ר, 
עורפית, ק"ב, מטופחת, 

1,410,000 ש"ח 
גמיש "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)24-24(_____________________________________________

 הזדמנות בדנגור! 3 
חד', ק"ק, משופצת, 65 

מ"ר + היתר בניה 50 
מ"ר, 1,400,000 ש"ח. 

מ. כהן נכסים
052-7684074)24-24(_____________________________________________

 ברימון, 3 חד' + אופציה 
מאושרת, ק"ב, משופצת 

מהיסוד, 3 כ"א, לל"ת, 
1,570,000 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ל(050-4125261

 בזית! 3 חד' + 
מעטפת, 65 מ"ר , 

משולמת, למגורים + 
תשואה, 1,700,000 

ש"ח "אביחי מתווכים" 
03-5701010)24-24(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
בקובלסקי! בניין מעולה!  

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

03-5701010)24-24(_____________________________________________

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

להרחבה, מושכרת 
ב-3,400 ש"ח, רק 

1,450,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)24-24(מתווכים" 03-5701010

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

בנייה. משה דסקל "מאגדים-
_____________________________________________)24-24(נדלן" 050-5926021

 בבלעדיות, בטאבו משותף  
בבן זכאי, 2.5 חד', 50 מ"ר, 

ק"ג, אפשרות למשכנתא 
960,000 ש"ח גמיש. פנחס 

_____________________________________________)24-24(נכסים 055-6789653 

 בלעדי, בחבקוק, 
קרוב לרב שך, 2.5 

חד', כ- 70 מ"ר, חזית, 
ק"א, מטופחת + 

סוכה 1,600,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בלעדי, 2 חד' בברוט, 
בניין אברכים, 41 מטר + 

אופציה בצד 30 מ' וגג 
בטון 1,200,000 ש"ח. תיוך 

_____________________________________________)24-24(אלטרנטיב 054-5500263

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

RE/MAX גמיש
_____________________________________________)24-24(050-244-244-6 עינב

 דו משפחתי 180 מטר+ 
יח דיור 80 מטר מגרש חצי 
דונם+ נוף מהממם לכינרת 

1,250,000 ש"ח
 RE/MAX 050-244-244-6

_____________________________________________)24-24(עינב

 בשיכון ג' קרוב לחרדים 
דו משפחתי 100 מטר מגרש 

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

_____________________________________________)24-24(עינב

4-4.5 חדרים
 בנייברג, 4 חדרים קומה 

ראשונה 137 מטר + 2 
מרפסות גדולות ,משופצת 

מהיסוד 1,050,000₪
 RE/MAX 050-244-244-6

_____________________________________________)24-24(עינב

 בשופטים דירת 4 חדרים 
110 מטר קומה 2 + מרפסת 

נוף 700,000₪ גמיש
 RE/MAX 050-244-244-6

_____________________________________________)24-24(עינב

 בקרית שמואל ביניין חדש 
4 חד' 100 מטר + מרפסת 

900,000 ש"ח לסגירה
 RE/MAX 050-244-244-6

_____________________________________________)24-24(עינב

 בפיקא, 3 חדרים, 78 
מטר, קומת קרקע, משופצת 
חלקית + גינה 480,000 ש"ח 

RE/MAX 050-244- גמיש
_____________________________________________)24-24(244-6 עינב

 קרוב למרכז העיר, דירת 
3 חדרים, 80 מטר, קומת 
קרקע -2, דורשת שיפוץ 

RE/ 480,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)MAX 050-244-244-6)24-24 עינב

 בקרית שמואל דירת 
3 חדרים 140 מטר + גינה 

730,000 ש"ח עינב
RE/MAX 050-244-244-6)24-24(_____________________________________________

 בביאליק בקרית שמואל, 
3 חד', 80 מ"ר, קומה 2 

מסודרת 530,000 ש"ח. עינב
RE/MAX 050-244-244-6)24-24(_____________________________________________

 בזכרון משה, קרקע,
כ. פרטית, 4 חד', הרחבה 

לממ"ד + חצר, משופצת + 
ריהוט, 2,070,000 ש"ח.

_____________________________________________)24-27ל(052-6616695

 במרכז העיר, דירת 120 
מ"ר, מחולקת ל- 2, מושכרת 
ב- 3,400 ש"ח, מחיר מציאה! 

_____________________________________________)24-24(052-6224648 רועי

מגדל העמק

לפרסום
03-6162228

 למשקיעים מושכרת 
חוקית ב, -7,000 ש"ח מחיר 

-1,250,000 ש"ח בלבד.
050-3916980)24-24(_____________________________________________

 מחולקת ל-2, דירה, 
ויחידה צמודה. משופץ. מכניס 
6,000. מחיר -1,390,000 ש"ח 

050-3916980)24-24(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבילו, דירת גג 4 + 1, 

מעלית, חניה, מרפסת סוכה, 
_____________________________________________)24-24(ממ"ד. 05-22948691 נטלי

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש , מעלית ,2 

חניות, 140 מ"ר , 2 מפלסים 
נפרדים .2,290,000 גמיש 

_____________________________________________)24-24(050-6610501 סתיו

 4 חד' ענקית, כ-130 
מ"ר, ק"ג, מעלית, אפשרות 

לדירת שותפים מניבה!!!
מיידית!! 1,440,000 ש"ח.

050-4811122)24-24(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה"
בדגל ראובן 62, ק"ב, 4 חד', 

110 מ"ר, משופצת בניין לאחר 
תמ"א 38, עורפית, מעלית, 

ממ"ד, מ"ש. אריאל שמילוביץ 
050-3073256)24-24(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה"
ביוסף ספיר, ק"ב, 4 חד', 130 
מ"ר, עורפית, מחסן, מעלית, 

ממ"ד, מ"ש, בניין חדש. אריאל 
_____________________________________________)24-24(שמילוביץ 050-3073256

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד ק"א, עורפית, 

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

_____________________________________________)24-24(ש"ח. 050-6610501 סתיו

 בהזדמנות במרכז, ק"ב, 
65 מ"ר, מסודרת, מושכרת ב- 
3,000 ש"ח, 1,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)24-24(050-6610501 סתיו

 "רימקס עוצמה" 
ביקותיאל אדם 6, ק"ד, 

3.5 חד', 70 מ"ר. אריאל 
_____________________________________________)24-24(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה"
בברנר 3, ק"א, 3.5 חד',

60 מ"ר, משופצת מהיסוד,                               
עורפית. אריאל שמילוביץ 

050-3073256)24-24(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה"
במינץ 21, ק"ג, 3 חד', 60 
מ"ר, בניין חדיש, עורפית, 

חניה, מעלית, ממ"ד, מ"ש.
אריאל שמילוביץ

050-3073256)24-24(_____________________________________________

 ברוטשילד ק"א, עורפית, 
70 מ"ר, ממוזגת, מושכרת 

ב- 3,000 ש"ח, רק 1,150,000 
_____________________________________________)24-24(ש"ח. 050-6610501 סתיו

 בהזדמנות במרכז, ק"ב, 
65 מ"ר, מסודרת, מושכרת ב- 
3,000 ש"ח, 1,050,000 ש"ח. 

_____________________________________________)24-24(050-6610501 סתיו

 פינת ההשקעות! !
להשקעה/מגורים 

למגזר החרדי.  27 שנות 
מצויינות ואמינות!!

תיווך ליאנה 
050-5409240

_____________________________________________)24-24(חיים 050-8554104 

 נדיר! בשביט! 2 
דירות מתוך 4 , בנין 
בוטיק, חצי מזכויות 
המגרש, מושכרות, 
הרחבות קיימות, 3 

כ"א, 1,300,000 ש"ח  
"אביחי מתווכים"

03-5701010)24-24(_____________________________________________

 בלנדרס, גבול ב"ב/ר"ג, 
למשפחה, 4 חד' גדולה, ק"ב, 
מעלית, חניה, מטבח חדיש, 2 
_____________________________________________)24-27א(כיורים. "אחוזה" 03-5222225

 ברח' יעל, 4.5 חד', ק"ק 
+ חצר, מרווחת מאוד. משה 

דסקל "מאגדים נדל"ן"
050-5926021)24-24(_____________________________________________

 בלעדי, 4 חד' בפ"כ, בניין 
חרדי, קומה ג' 90 מטר,

4,500 ש"ח תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)24-24(_____________________________________________

 להשכרה, כ- 4 חד' + 
חצר, ק"ק, כניסה פרטית, 

בחולדה הנביאה.
054-3979575)24-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברח' יונתן, 3 חד', ק"ב, 
משופצת כחדשה, 4 דק' 

מב.ס.ר., 3,650 ש"ח.
_____________________________________________)24-27ל(054-8491314/5

 בלעדי! ברח' ירושלים / 
וולפסון, 3 חד' + מרפסות

70 מ"ר, ק"ב, משופצת 
וממוזגת, 3,500 ש"ח.

_____________________________________________)24-24(א. פנחסי 03-5799308

 בשחל, שיכון ה' חדשה!!! 
ריהוט חלקי, ממוזגת, ק"ק,

3 חד', לממושכת, לל"ת.
054-6108092)24-24(_____________________________________________

 בלעדי במהרש"ל, 3.5 
חד', ענקית + מרפסות 

+ סוכה, ק"ב חזית, 
שמורה, כ.מיידית 4,200 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)24-24(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה, 90 
מ"ר , 3 חד' גדולים 
+ מרפסות גדולות, 

מטופחת ושמורה, קומה 
ב' חזית + חניה 4,000 

ש"ח גמיש "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)24-24(_____________________________________________

 2 חד' בבית יוסף, 
כ- 30 מ"ר, חדשה, 

מרוהטת, 2,600 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ש(052-7610171

 2.5 חד' בקוטלר, גדולה, 
ק"ב חזית, ריהוט חלקי, 3 

_____________________________________________)24-27ל(מזגנים, מיידי. 052-3632080

 בריינס, חדשה, 2 חד', 
מרוהטת רומפלט, מיידית, 

לל"ת, משה דסקל "מאגדים 
_____________________________________________)24-24(נדל"ן" 050-5926021

 באהרון דב, 2.5 חד',  
מטופחת,  70 מ"ר, חזית, 
ק"ג מיידית,  3,450 ש"ח 

054-4290600)24-24(_____________________________________________

 לזו"צ 2 חד' בהרצל פ"כ, 
יפיפיה, משופצת כחדשה, 
מרווחת, מרוהטת, דוד"ש 
2,700 ש"ח, מיידי, לל"ת. 

052-7614249)23-26(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, בנורוק, 
2.5 חד', קומה 5 + מרפסת 

גדולה )פנטהאוז(, מזגנים, 
_____________________________________________)23-26ל(מעלית, דוד"ש. 050-6500590

 לחתן יתום או כלה 
יתומה בלבד! לחצי שנה, 
יפיפיה כחדשה, מתוכננת 

במיוחד ומרוהטת קומפלט, 
מיידי, באזור ויז'ניץ, 950 ש"ח 

_____________________________________________)24-25(בלבד. 050-5677030

 יחידת דיור בשאול חדד, 
40 מ"ר, ק"א, בניין חדש, 

מיידית, 2,500 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)24-25ל(054-8486681 03-5708306

 בגיבורי ישראל, יח' דיור 
2 חד', ממוזגת, מרוהטת, 

יפיפיה, נוף מדהים.
_____________________________________________)24-27ש(03-5742697

 יחידת דיור 38 מ"ר, 
ברמב"ם, מרוהטת וממוזגת, 

ק"ב, מיידי. 054-8406704 
_____________________________________________)24-27ל(בערב

 רוטשילד/קק"ל, 3 חד', 
גדולה, ק"א ללא מעלית וחניה, 

_____________________________________________)24-24(3,600 ש"ח. 050-3528252

 דרוש משקיע בסך כ- 2 
מיליון ש"ח, להשקעה שווה 

ביותר עם רמת הסיכון הנמוכה 
ביותר, תוכנית מסודרת לפרטי 

פרטים, צפי החזר ההשקעה 
תוך שנה + הכנסה גבוהה 
מאוד וכ"ו ואחוזים גדולים 
בחברה. לפרטים נוספים 

_____________________________________________)24-24(נפתלי קליין 054-5951599

 יש לכם דירה עם 
משכנתא נמוכה או ללא 
משכנתא? אתם שורפים 
כסף!!! בואו לשמוע איך 
אפשר למנף את הכסף 

שמחכה לכם בבנק בהשקעת 
נדל''ן מניבה ובטוחה עם 8% 
תשואה יציבה מהיום הראשון 

+ רווחים מהמכירה לאחר 
עליית ערך. וותק של עשור, 

מאות משקיעים מרוצים, ללא 
כל התעסקות עם הנכסים 

ועלויות נלוות. לפרטים נוספים 
058-3283307)24-24(_____________________________________________
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סיעוד

הסעות

מוצרים 
ושירותים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב
 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

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

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

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

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

■ 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

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.

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה, 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)19-30ש(055-6755279

משפחה חמה 
בבני ברק

מקבלים נשים 
מבוגרות )סיעודיות(

נסיון רב 
והמלצות
03-6774319

073-7366818

 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(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

ביכנ"ס, תחבורה
_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

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

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

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

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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 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

 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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
_____________________________________________)20-40/20ש(050-5275981 04-6961175

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

צפת

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

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

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

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

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

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

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

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

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-24/21ש(054-5989347 04-6987450

 "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

נהריה 

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

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

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

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
קוממיות_____________________________________________)23-34ש(050-6333765

 "לשבת וחול" צימר 
מטופח, מאובזר, נקי וממוזג, 

חצר + משחקים
_____________________________________________)23-29ל(052-7113937 08-6601778

טויוטה 
מכירת רכבים

הדברה לכל סוגי 
המזיקים והמכרסמים

משה

054-4479048
המדביר

מחירים הוגנים אמין מקצועי

מס' רשיון: 3319

בס"ד

הדברות

עסקים

חנויות

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

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

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

050-5308742)52-52(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

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

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

גליל עליון

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

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

דלתון

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

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

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-29/20ש("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 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

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 
_____________________________________________)25-22/21ש(053-9428753

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

_____________________________________________)03-02/21א(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

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

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי

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

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
הקדימו הזמנותיכם לל"ג 

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

 5 חד' גדולה ומרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

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

מגרשים

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

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

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

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

19 מ"ר + גלריה, 
מקום מרכזי, 3,000 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)21-24א(053-7173048

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

אולמות

מחסנים
 להשכרה בב"ב, מחסן 

לאחסנה, כ- 14 מ"ר, מיקום 
מרכזי, גישה לרכב + חניה 

_____________________________________________)23-26ל(052-7140101

 להשכרה בב"ב, חנות 30 
מ"ר, בכהנמן 64, חניה פרטית, 

שירותים בחנות ומונגשות 
_____________________________________________)23-24ל(לנכים. 052-7653525

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור איצקוביץ', חנות 

יפה ומרווחת, חזית 
רחבה, כ- 160 מ"ר, 
מושקעת, ללקוחות 

רציניים, המחיר 260 ש"ח 
למ"ר. פרטים בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)23-24(052-3882621 חזקי

 להשכרה, חנות/משרד, 
37 מ"ר, ברבי עקיבא ב"ב 

054-2000030)23-26(_____________________________________________

 "זריחת הירדן" סוויטות 
יוקרתיות + בריכה וג'קוזי, 
בפוריה, 10 דקות מהכנרת 

_____________________________________________)23-34ש(050-6480390

 "בקתות תאיר לכנרת" 
2 בקתות עץ יפיפיות + ג'קוזי, 

נוף מדהים, גינה, מרפסות, 
_____________________________________________)23-36ש(פרטיות. 050-6927465

 למכירה מספרה מובילה 
בב"ב עם מוניטין של שנים, 
במרכז העיר, בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)24-27ל(054-3489549

 חנות בהזדמנות!! 
בר"ע/השומר, 32 מ"ר, 
מושכרת ב- 8,000 ש"ח 

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

052-7684074)24-24(_____________________________________________

 רוצה לפתוח חנות בבני 
ברק? בשבילך אנחנו כאן, 

 BA עדיין במחירי משבר. תיווך
_____________________________________________)24-24(יזמות 054-4980159 דורון

 בהזדמנות! חנות 
ברמת בית שמש ד'- 1, 

כ- 130 מ"ר עם חלון 
ראווה + אופציה לגלריה, 

על ציר תחבורה ראשי 
ואזור המסחר המרכזי. 

מתאים לכל מטרה.
תנאי תשלום נוחים.

054-5444284)24-25(_____________________________________________

 בגדרה, גוש 3865 בין 
1-20 דונם חקלאי פרטי 

בהזדמנות מאיר
052-4792888)24-24(_____________________________________________

 ביסודות, 8 דונם בשלמות, 
חקלאי פרטי, בהזדמנות, מאיר 

052-4792888)24-24(_____________________________________________

 בהזדמנות בנס ציונה,
גוש 3756 חלקה 18,
3 דונם חקלאי פרטי,
_____________________________________________)24-24(מאיר 052-4792888

 ברמות מאיר, בהזדמנות, 
גוש 3818, 7 דונם בשלמות, 

חקלאי פרטי,
_____________________________________________)24-24(מאיר 052-4792888

 בחרוצים, 80 דונם חקלאי 
פרטי, למשקיעים, בהזדמנות, 

שייך לחוף השרון. 
_____________________________________________)24-24(מאיר 052-4792888

 קונים קרקעות חקלאיות 
בכל הארץ במחירים הוגנים. 

_____________________________________________)24-24(שמעון 052-2457617

משרדים
 בקרית הרצוג, חדר 
אחד 10מ"ר, משופץ 

ומושקע ,לקליניקה או 
משרד, קומת קרקע, 

כניסה נפרדת, רק ב-900 
ש"ח, בלעדי ל'אפיקי נדלן 

_____________________________________________)24-24(בועז' 050-4156080

 להשכרה, 65 מ"ר, ברח' 
הרצל ב"ב + מזגנים, מטבחון 

_____________________________________________)24-27ש(ושרותים 052-7127207

 דירת נופש יפיפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט.
_____________________________________________)24-35ש(058-5994740

גבעת אבני
 יחידת נופש 10 דקות 

מהכנרת, מאובזרת + בריכה 
על עמודים, מקווה ובית כנסת. 

_____________________________________________)24-31ש(050-4776772

 במצפה יריחו צימר עץ 
יפיפה, ג'קוזי, בריכת שחיה, 

_____________________________________________)24-35ש(נוף מהמם. 050-6464513

לפרסום
בלוח

03-6162228

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-03/21ש(054-6388082

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-22/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 בהר כנען וילת נופש, 4 
חד' שינה, 12 מיטות + בריכה, 

ביכ"נ צמוד.
_____________________________________________)24-35ש(052-4281804

 יחידה יפיפיה בלב העיר 
העתיקה, נוף להרים + ג'קוזי, 

לזוגות + 2. לפרטים איילה 
_____________________________________________)24-27ש(054-5259470

מוניות

שברולט 

 טויוטה ורסו, 2012, 
אוטומטית, יד ראשונה, 1,340 

_____________________________________________)23-23(סמ"ק. 055-6883937

 להשכרה במיידית, 
מספר ירוק להפעלת מונית, 

1,450 ש"ח פטור.
_____________________________________________)24-27ל(058-5065556

 שברולט קרוז, 2014, 
נוחה ומפנקת, במצב מצויין! 

_____________________________________________)24-27ל(טסט ארוך. 050-4117927



יח’ בסיוון - כ’ בסיוון תשע”ט  410/06-12/06/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

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
050-6499974

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

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

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

 למעון בגבעת שמואל 
סייעת לתינוקות/פעוטות, 

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

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 

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

052-6580906)22-25(_____________________________________________

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

 למעון חרדי במרכז פ"ת, 
דרושה מטפלת, תנאים טובים 

למתאימה, 052-7603242 
_____________________________________________)23-24(ציפי

 דרושים אברכים, לקהילה 
בקריית ים, בנשיאות הגר"מ 
פנירי שליט"א, מסלול רבנות 

וקירוב, מלגה גבוהה.
053-3104967)21-24(_____________________________________________

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה במיידית, סייעת לימי 

שישי 052-8226582
052-8530061)21-24(_____________________________________________

 לפנימיית קרית צאנז 
לבנות בנתניה, דרושות:

1. מדריכות+לינה, רקע חינוכי.
2. עו"ס קלינית, חצי משרה. 
3. עו"ס לריכוז טיפול  בחצי 

משרה )נסיון בטיפול 
בנערות חובה( תנאים טובים 
למתאימים, חלק מהמשרות 

הן לעבודה מיידית. קו"ח למייל: 
tirzay@maon-hoh.org.il)21-24(_____________________________________________

 אדם רציני אחראי 
ונאמן, עם המלצות, לטיפול 

_____________________________________________)21-28(בקשישים. 055-5527391

 מטפל בקשישים בעל 
_____________________________________________)21-22ח(נסיון רב, 058-7651101

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרוש/ה נציג/ה מכירות 
טלפוני, לתאום פגישות. 

תנאים סוציאלים 
מצויינים! 4 משמרות 
_____________________________________________)22-25ש(בשבוע. 052-4751951

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 לישיבה בבני-ברק דרוש 
טבח לארוחת-ערב להתקשר 

בשעות 10:00-15:00 טל. 
03-6714809)23-24(_____________________________________________

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)23-24ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

כללי
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותוכנת
ותוכנת I7 + אחריות 

לשנה, וחצי ממחיר 
מחשב חדש

_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

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

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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 מכשיר נוקיה 3310, 
חדש, ברמה, 200 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(050-8776286

 אוזניה בלוטוס , חדשה, 
_____________________________________________)23-24ח(100 ש"ח. 050-8776286

אבידות

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

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

 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

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

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

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

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

ריהוט

תינוקות

שידוכים

 ריפוד וניילון לכסאות, 
7 שנות נסיון,

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

 אבד טאבלט חדש ביום 
ראשון טז' באייר, בתחנת 

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

 עגלת בוגבו קמיליון 3, 
אדום, אמבטיה + טיולון, ניילון 
לגשם וכיסוי נוסף צבע ג'ינס, 

250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)21-24(054-8063853 ב"ב

 עגלת בבה קאר, היפ הופ 
+ תיק תואם, שמורה כחדשה, 

_____________________________________________)21-24(1,900 ש"ח. 054-5857000

 מחשב נייד IBM מעולה 
וחזק ווינדוס XP רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש 053-3120620

 כיריים 4 להבות מעל 
הגז צבע לבן היה בשימוש רק 

בפסח 120 ש"ח גמיש
_____________________________________________)22-23ח(053-3120620

 מחשב נייח ווינדוס 10 
מעבד i3 אופיס 10 עם 500 
ג"ב )זיכרון רם 4 גיגה 6100( 

_____________________________________________)22-23ח(600 ש"ח  053-3120620

 הוברבורד כחדש צבע 
כשטרות דולרים 300 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש 053-3120620

 למכירה 2 רמקולים 
15 אינץ' db, בעוצמה 600 

וואט, דיגיטאלי, במצב מצויין 
+ 3 סטנדים לרמקולים + 

2 מיקסרים, גדול וקטן + 2 
מיקרופונים + כבלים בשפע, 

_____________________________________________)22-25(4,800 ש"ח. 054-4202316

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

שדכן מקצועי עם המון 
_____________________________________________)23-29ל(הצעות 054-8422105

 אבד צמיד זהב בחג 
שבועות, ברח' חזו"א ב"ב. 

_____________________________________________)23-24ח(052-7685949

 שידוכים לדתיים/ות, 
חרדים/ות, איכותיים ורציניים 
+ פרק ב', ימים א'-ה' -19:00

_____________________________________________)24-27ש(22:00. 058-3266521 קובי

 לאופטיקה עינית דרוש 
טכנאי מעבדה, לעבודה בחצי 

משרה, הכשרה למתאים. 
קו"ח לפקס: 03-6189930 

מייל:
drushimoptic@gmail.com)24-25(_____________________________________________

 לרשת מעונות יום לגיל 
הרך, בק. הרצוג, מטפלות/

סייעות, למשרה חלקית/מלאה 
_____________________________________________)24-27ש(053-3119204 054-4499177

 למעון דתי בת"א דרושה 
מטפלת מקצועית, לשנה"ל 

תשפ"א. תנאים טובים, 
_____________________________________________)24-27ש(תחבורה נוחה. 054-4893566

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

 למשרד עו"ד חרדי 
בבני ברק, דרושה מנהלת 
חשבונות )סוג 3(, חרוצה 

ואסרטיבית למשרה 
מלאה. ניסיון חובה וידע 

באקסל. קו"ח לפקס: 
077-7741134

מייל:
ae-neomi@bezeqint.net)24-25(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בגבעת 
שמואל, לעבודות בית פעמיים 
בשבוע, כ- 4 שעות בכל פעם. 

_____________________________________________)23-24ל(054-8104404

 נמצאו שמלות חדשות 
ביום ד', ערב שבועות, באזור גן 

_____________________________________________)24-25ח(ורשה ב"ב 054-8542339

 אבד כרטיס זכרון של 
מצלמה, בקו 451 מי-ם 
_____________________________________________24-25ח(לאשדוד. 053-3154233

 נמצא ארנק עם כסף, 
ברח' עזרא, לפני מספר 
_____________________________________________24-25ח(חודשים. 054-8474176

 דרושים מכונת כביסה 
ותנור למסירה, במצב מצויין, 

למשפחת אברך.
_____________________________________________24-25ח(050-4158211

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה משלימה ושחרור 

שרירים, לאדם העובד בתחום. 
_____________________________________________24-25ח(052-7396092

 משפחה זקוקה לשתי 
מיטות חדר שינה + מזרנים 

ושידה, בירושלים.
_____________________________________________24-25ח(050-4160457

 מעוניינים לקנות שולחן 
למטבח במצב טוב, ללא 

_____________________________________________24-25ח(כסאות. 055-6670345

 מקרר שארפ 350 
ליטר, צבע ניקל, נראה 

טוב, 1,000 ש"ח גמיש. 
וכן מקרר אמקור, לבן, 
300 ליטר, 600 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ש(053-3120620

 בהזדמנות, דיסק קשיח, 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 053-8338711

 הנגן המפורסם 
סמארטבאס Q2, במקום 550, 

_____________________________________________)24-25ח(רק 380 ש"ח. 055-6727270

 נגן MP4, מסך מגע מלא, 
בלוטוס, 18 משחקים, 170 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 055-6727270

 שעון חכם ללא אינטרנט, 
עם מצלמה, נגן ובלוטוס, 80 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 055-6727270

 טאבלט לנובו, נותק 
באאוטנט, אפשרות ל- 300 

משחקים, 350 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(055-6727270

 מדפסת + צילום + פקס, 
מסך מגע, 4 דיו מלאים, 250 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 055-6727270

 אוזניות קשת/בלוטוס, 
כרטיס ו- AOX, 30 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(055-6727270

 F&D- :מערכת רמקולים 
A140X, 37W + שלט + 

בלוטוס + USB, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(055-6727270

 רמקולים למחשב, 
סאבוופר ענק, 2 רמקולים + 

שלט, חברת לוג'יטק, 250 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-2437292

 טאבלט AKAI, שמור, 
במצב חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 מיקסר "מורפי ריצ'ארד", 
כמעט חדש, 500 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-7157077

 אורגנית "מדלי", דגם 
300A, מחיר 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 שואב אבק איכותי, 90 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 פקס משולב עם מדפסת, 
_____________________________________________)24-25ח(80 ש"ח. 052-5737813

 שואב אבק רובוטי 
"שרווד", מצב מעולה, 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-2727474

 שואב אבק חדש באריזה, 
לא אלחוטי! 500 ש"ח. 

מיקרוגל לבן דיגיטלי, במצב 
מצויין, 500 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-2819921

 אורגנית קסיו + מעמיד 
+ מזוודה + שנאי + כיסוי 

+ חוברת למידה, 399 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(050-4140205

 תנור בילדאין, 2 תאים, 
עובד, 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-5227630

 מסך מחשב דק, 19 
אינץ', במצב מצויין, 180 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(גמיש. 054-4443635

 כיריים בילדאין, 4 להבות 
)סאוטר(, שחורות, תקינות, 
_____________________________________________)24-25ח(3560 ש"ח. 052-3463482

 רדיודיסק מקורי לרכב 
I30-2010 + פלסטיקה 

תואמת )חדש באריזה(, 200 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-3463482

 מיחם לשבת, 40 כוסות 
)BENATON(, כחדש, 100 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-3463482

 סדין חשמלי כפול, דגם 
EF183, תוצרת זק"ש, 100 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-3463482

 למסירה חינם, תנור אפיה 
_____________________________________________)24-25ח(ובישול. 053-3162122

 בהזדמנות, דיסק קשיח, 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 053-4156554

 מנורת לילה 100 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 מאוחר מועד 60 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 בלנדר 69 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 פן מקצועי של איתמר 
_____________________________________________)24-25ח(250 ש"ח 053-3155415

 ספה איכותית וחזקה 
)וידר(, נפתחת למיטה 

וחצי, 600 ש"ח.
_____________________________________________)24-28ש(054-8527470

 מיטת ילד נפתחת, 
עם 2 מגירות גדולות + 2 
מזרנים, כחדשה, הייתה 

בשימוש שנה בלבד, 500 
_____________________________________________)24-27(ש"ח. 052-8241849

 קומודה עם 2 מגירות 
מאורכות ומראה גבוהה, 

שיטה, 230 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-7118267

 שידת מגירות, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 מיטות חדר שינה + 
שידה 60 ס"מ, במצב מצויין, 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח כ"א. 052-7169771

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומאסיבי, 140X70 )ב"ב( 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שולחן עץ עגול, 
בהזדמנות, קוטר 70 ס"מ, 

גובה 66 ס"מ, 150 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד. )ב"ב( 054-7216671

 שולחן אוכל מעץ, 
95X95, נפתח לעוד 50 ס"מ, 

)ב"ב( 100 ש"ח בלבד. -054
_____________________________________________)24-25ח(7216671

 כסא משרדי/מחשב + 
מנגנון הגבהה, בהזדמנות 

)ב"ב(, 100 ש"ח בלבד -054
_____________________________________________)24-25ח(7216671

 5 כסאות כתר )ב"ב( 100 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות, כוורת גדולה 
לחדר ילדים + שולחן מחשב 
מחובר, צבע שמנת, במצב 

מצויין, 350 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-7148004

 מיטה יהודית פשוטה 
עם מזרנים טובים, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7180224

 שולחן פינת אוכל, ונגה, 
125X125, נפתח לכפול, 
כמו חדש, 500 ש"ח. -052

_____________________________________________)24-25ח(7180224

 כסא מנהלים בצבע 
שחור, בהזדמנות, )ב"ב( 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות, כוורת גדולה 
לחדר ילדים + שולחן מחשב 
מחובר, צבע שמנת, במצב 

מצויין, 350 ש"ח. -052
_____________________________________________)24-25ח(7148004

 2 כסאות, מתאים לסלון, 
במצב מצויין, ב"ב, 280 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שולחן כתיבה + מתקן 
לכונן מחשב, ב"ב, 175 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 מיטת תינוק במצב 
מעולה + מזרן אורטופדי, 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אינגליזינה + 
אמבטיה, 150 ש"ח. וגם 

טיולון, 90 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 מזרן תינוק אורטופדי, 90 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-5737813

 לול פלסטיק, מצב מצויין, 
80X90 ס"מ + מזרן, 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-7655652/3

 עגלת בייבי ג'וגר, 
שמורה, בצבע אפור סגול, 400 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-7222601

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

כחדש, 80 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

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

בב"ב, 400 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברצ CAM, במצב טוב 

מאוד, 350 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-7177539

 ,)joie baby( כסא אוכל 
תקין, 180 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
ד"ר בייבי, אקס מקס, מעולה, 

_____________________________________________)24-25ח(450 ש"ח. 050-4169300

 בב"ב, מיטת תינוק שילב, 
צבע לבן, 400 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-8463368

 עגלת אמבטיה, במצב 
יוצא מן הכלל )ב"ב(, 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )ב"ב(, 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק, 
חדשים, )ב"ב(, 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש, 
)ב"ב( 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 עגלת טיולון במצב מצויין 
)ב"ב(, 150 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מיטת תינוק עם מזרן, 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח. 052-7180224

 בהזדמנות, כוורת גדולה 
לחדר ילדים + שולחן מחשב 
מחובר, צבע שמנת, במצב 

מצויין, 350 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7148004

 מיטה יהודית פשוטה 
עם מזרנים טובים, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7180224

 שולחן פינת אוכל, ונגה, 
125X125, נפתח לכפול, כמו 
_____________________________________________)24-25ח(חדש, 500 ש"ח 052-7180224

 עגלת תאומים בייבי ג'גר, 
_____________________________________________)24-25ח(ב"ב, 052-7157077

 בימבה במצב פנטסטי, 
ב"ב, 40 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מיקאפ לנקום, כמעט 
_____________________________________________)24-25ח(חדש, 50 ש"ח. 052-7157077

 בשמים לנשים, מקוריים, 
משומשים, 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7157077

 מכנסונים סופגים 
"שקמה" מידה 46-52, 15 יח', 

_____________________________________________)24-25ח(60 ש"ח. 054-6762550

 כסא לנגן גיטרה עם 
כיוונים, חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-2437293

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש, של חברת 

"לרט" 150 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 מטען לאופניים 
חשמליים, 50 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-8528215

 כלי נגינה "סיטאר" עתיק, 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח. 054-8528215

 מייקאפ רבלון, 45 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(ב"ב, 050-4191418

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-2727474

 אופני הרים אלומיניום, 
חברת "ראלי" אנגליה, 

שחורות, במצב טוב מאוד, 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח. 050-9340317

 סט ספרים "דעת מקרא", 
של הרב קוק, )19 ספרים(, 

250 ש"ח, במצב חדש,
_____________________________________________)24-25ח(052-2913522 משה

 בתרומה, ספרי גמרא 
וספרי קודש נוספים, לישיבה/

ביכ"נ וכדו', איסוף מפ"ת. 
_____________________________________________)24-25ח(054-2013391

 טלית חדשה טליתניה, 
מידה 60, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-7616622

 כלוב + מתקן מים ואוכל 
+ נדנדה + סידן, 69 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(050-4140205 077-2009597

 מכשיר כושר/הליכה, לא 
חשמלי, כחדש, רק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7847793

 דרבוקה קטנה, במצב 
מצויין, 80 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(055-6783132

 זוג אפרוחים מתוקים + 
אוכל, 35 ש"ח ב"ב, אפשרות 

_____________________________________________)24-25ח(למשלוח. 053-3121020

 כיסוי מגן לכל הרכב, 
כחדש, 90 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 כיסוי מלא לרכב, מבד 
איכותי, 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 אוגרים + 4 גורים + כלוב 
ומתקן ריצה, אוכל + נסורת, 

_____________________________________________)24-25ח(220 ש"ח. 053-4192297

 ערכה ללימוד תאוריה, 
כולל חוברות לימוד תירגול 

ותמרורים + דיסק, 75 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(052-7630218

 נעלי עקב איטלקיות 
לגבר "מקס מורטי", מידה 

46, חדשות לגמרי, 99 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(058-3263264

 כרטיס SD, נפח 32 ג'יגה 
עם ספרי קודש, 49 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(058-3263264

 מנשא רכב חדש, ל- 3 
זוגות אופניים, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-8474176

 בטריה לאופניים 36, 
13A, בשימוש כשנה, 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, מחודשת. 052-7123840

 כסא עם ידיות וגלגלים + 
שולחן אוכל + מזוודה + מסך 

מחשב, 80 ש"ח כל פריט. 
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 אופניים במצב מצויין, 90 
ש"ח + קורקינט, 60 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 סיר סולתם 2,5 ליטר 4,5 
_____________________________________________)24-25ח(ליטר 190 ש"ח 053-3155415

 עיתונים מרוה לצמא 50 
_____________________________________________)24-25ח(יחידות 25 ש"ח 053-3155415

 גביע לקידוש חדש צפוי 
_____________________________________________)24-25ח(כסף 100 ש"ח 053-3155415

 תבנית עגולה לפיצה + 
גלגלת חברת גולף חדש 45 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח 053-3155415

 שולחן פלסטיק לילדים 
_____________________________________________)24-25ח(40ש"ח 052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 כובע קנייטש 
בורסלינו, כחדש ב-450 

_____________________________________________)24-28ש(ש"ח. 054-8422105

 תיק לסמינר לפי תכנון 
הסמינר 100 ש"ח

_____________________________________________)24-25ח(053-3155414

 מחבת לפנקיק חדש נעמן 
_____________________________________________)24-25ח(80שח 053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 40 
חברת קסטרו חדש

_____________________________________________)24-25ח(053-3155415

 אלמן חרדי צעיר ונמרץ, 
פנוי להצעות עבודה, לחצי 

_____________________________________________)24-25ח(משרה/שעות 054-7938941

 בהזדמנות, ז'קט 
כחול חדש לילדים, תוצרת 

ANGEL'S )ב"ב(, 100 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 סקטים לילד/ה הניתנות 
לשינוי המידה )ב"ב(, 70 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)24-25ח()ב"ב(, 40 ש"ח. 054-7216671

 שמשיה חדשה לים או 
לחצר הבית, ב"ב, 100 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 2 זוגות מגפי גשם לילדות, 
מידות 11 ו- 31, ב"ב, 25 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד לזוג. 054-7216671

 למביני דבר! משקפי 
שמש חדשות לנשים, תוצרת 
"EMORY", בהזדמנות, ב"ב, 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח בלבד 054-7216671



שני-רביעי
 15-17.6.20
כ"ג-כ"ה בסיון זה מעולה!

סופר מבצעים

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת *חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

רח’   |   15 נויפלד  רח’   | הרצוג   קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
 |  1 הריף  רח’  אלעד:   |  17 קלישר    |  1 חיים   תורת   |  25 חבקוק   רח’   |  2 פרדו  רח’   |  24 מלצר  הרב  רח’   |  11 קוק  הרב  רח’   |  15 רשב’’ם  רח’   | הרצוג  קריית   12 אלון  יגאל 
 1 סופר  חתם  עמנואל:   |  25 ניסנבאום  ים:  בת   |  40 נתיבות המשפט  רח'  קרית ספר:   |  35 רשבי  רח'  | ברכפלד:   15 רשבי  |רח’   8 הלל   |  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד: 

 

     

בצל/סלקגזר ארוז נקטרינה/לימוןמלון
תפו"ע סמיט

פלפל אדום

40 גלילים

תפוצ'יפס/צ'יטוס/ 
דוריטוס

קטשופ 750 גר'/
רטבים 290 גר'

בון בון קרם עוגיות שמן קנולה/רביעיית טונה
חמניות

50 גר'
עלית

22-30 גר'
אסם

880 מ"לאסם
קוד: 3003789

270 גר'
פוסידון

חומוס מסעדהחטיפי דגנים

כנפיים עוף קפוא רוטב צלי/פטריות

גבינה לבנה

המבצעים
בשבוע 

הבא

רולים 150 גר'/
ופל לימון 200 גר' 

'מעולה'/ופל150 גר' עלמה

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
ליפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-

מפיות 3 ב-
100 יח' טאצ'

אשפתון 2 ב-
קוד: 711998 'מעולה'

מפות ניילון 
עבה 2 ב-

שישייה/שמיניה 'מעולה'

ח"פ לבן ר.שמאי

נייר טואלט טאצ'

6 יח'
תלמה

700 גר'
צבר

קהילות

750 גר'
טרה

קקאו
500 גר'
'מעולה'

24/30 יח'
'מעולה'

גביעי גלידה

לחם גלילי קל
קוד: 2661214

ברמן

פיצה אישית איטריות סבתא
נטו שיבולים

מידות: 3-6
חיתולי האגיס

טילון קרחון אבטיח/
פרווה/חלבילה פרוטה

ריאו נסטלה

מסטיק מאסט
סוגים שונים

עלית

290

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
 15-19.6.20
כ"ג-כ"ז בסיון

חמישי-שישי
18-19.6.20 כ"ו-כ"ז בסיון

1190

2 ב-

5 ב- 3 ב-

8901790

2490

1090 1090

לק"ג

ליח'

ספרינג/תפוזינהדג פילה מושט אבטיח מיץ ענביםאצבעות שוקולד
96 גר'בלדי

עלית
1.5 ליטר כולל פיקדוןללא גרעינים

1 ליטר
'מעולה'

4 ב-

4 ב- 2 ב-

229020

20 1490790 1590

990

לק"ג
1190

10

רדיד אלומיניום
200 פיט
'מעולה'

4 ב-

שלישי-רביעי
16-17.6.20

לק"גכ"ד-כ"ה בסיון
290

לק"ג
590

לק"גלק"גלק"ג
790

890890

2 ב-

קפה ארומה/
רד מאג

200 גר'
עלית

2 ב-
10

1590

1190

3 ב-
890

10
4 ב-

1790

1090 3 ב-
100

5 ב-3 ב-
10901090

1+4
חינם

לק"ג
190

ליח'

390

*הזול מבינהם

קמח רגיל / מנופה /
מלא  80% / 100% 1 ק"ג

שימורי מעולה תירס / אפונה /
אפונה וגזר / חומוס

פתיתים / קוסקוס / שקדי מרק /
קרוטונים / פרורי לחם 200 גר’

מתנה

*הזול מבינהם

קמח רגיל / מנופה /
מלא  80% / 100% 1 ק"ג

שימורי מעולה תירס / אפונה /
אפונה וגזר / חומוס

פתיתים / קוסקוס / שקדי מרק /
קרוטונים / פרורי לחם 200 גר’

מתנה

*הזול מבינהם

קמח רגיל / מנופה /
מלא  80% / 100% 1 ק"ג

שימורי מעולה תירס / אפונה /
אפונה וגזר / חומוס

פתיתים / קוסקוס / שקדי מרק /
קרוטונים / פרורי לחם 200 גר’

מתנה

*הזול מבינהם

קמח רגיל / מנופה /
מלא  80% / 100% 1 ק"ג

שימורי מעולה תירס / אפונה /
אפונה וגזר / חומוס

פתיתים / קוסקוס / שקדי מרק /
קרוטונים / פרורי לחם 200 גר’

מתנה
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