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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בהעלותך
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20:24
20:27
20:26

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

 השקעה פיננסית

תשואה מובטחת
בטחונות מלאים

הערת אזהרה בטאבו

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

ח"כ משה גפני יו"ר ועדת הכספים שנבחר השבוע פה אחד בראיון ל"קו עיתונות":

"לא נהיה חותמת 
גומי של הממשלה"

מסופי אשראי
וקופות רשומות
כולל 3 שנות
שירות ואחריות
052-2348775

הממשלה אישרה: 
הרחבת סמכויות לשר 

השיכון יעקב ליצמן

ח"כ אזולאי: 
"להתאים את מתווה 
הקפסולות בישיבות"

בהחלטה זו, ממשלת ישראל מבקשת להעניק סמכויות 
וכלים לשר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן על מנת לייעל את 

סדרי העבודה בניהול שוק הדיור בישראל | עמ' 14

ח"כ ינון אזולאי פנה לשר הבריאות אדלשטיין: "למרות 
ההקלות שתוארו לעיל לא השתנו ההנחיות המתייחסות 

לבחורי הישיבות ביחס למתווה הקפסולות" | עמ' 14

ח"כ משה גפני

הרחיבי מקום אהלך
במעמדים מרגשים של הרחבת גבולות הקדושה ירתה 
עיריית בני ברק אבן פינה לקומפלקס החדש של בית 
הספר בית יעקב 'אהלי אליעזר' ולאגף חדש ונרחב 

בביה"ס 'בית יעקב – מרכז' | עמ' 8

שבועות בבני ברק: 
כך קיבלו את התורה 

בחצרות הקודש



- לפרטים ולתיאום פגישה אישית -

בואו להיות חלק מקהילה איכותית וליהנות מסביבת מגורים מושלמת וירוקה!

החל מ -1,885,000 ₪ 

עכשיו במחירים חסרי תקדים! הזדמנות חד פעמית לרכישת דירה מרהיבה במיקום מעולה, המבטיח קרבה 
בן 5  בוטיק  בניין  ומסחר בסביבה מתחדשת. הפרויקט מציע  למרכזי תרבות 
קומות בלבד מעל קומת קרקע, בן 20 דירות בוטיק ייחודיות המתוכננות היטב.

התכנון עשר!
קו עיצובי על פי קונספט צעיר וטרנדי, אשר יהפוך את הפרויקט לבולט, 

מבוקש וייחודי בנוף האורבני של הסביבה.

מרפסות סוכה בדירות המיני פנטהאוז 3 חדרים, בקומה העליונה.



משתתפים במבצע כל מוצרי תנובה חלב ותחליפי חלב ארוזים 
במקרר, מאגדת = מוצר אחד, 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

שבועות בבני ברק: כך קיבלו את 
התורה בחצרות הקודש

והטישים התקיימו תוך שמירה על  התפילות 
בני האדמו"ר  כן  וכמו  הזהירות המרבית,  כללי 
הקהילות  את  לחזק  השונות  בערים  נשארו 

ולהנהיג אותם בחג.
במשך  החג  נעילת  טיש  את  ערך  האדמו"ר 
דבריו  במהלך  כאשר  רצופות,  שעות  שש 
תורת  על  תורה  בדברי  האדמו"ר  הפליג 
החג,  במוצאי  מכן,  לאחר  ותלמידיו.  הבעש"ט 
החבורה  חברי  עם  בפתאומיות  האדמו"ר  נסע 
ובהמשך  בירושלים  ציון  דוד המלך בהר  לקבר 
המדרש  בבית  מלכה  מלווה  סעודת  התקיימה 
שנמשכה  בעיר,  אבינדב  ברחוב  השוכן  ביאלא 

עד אור הבוקר.

מאת: מנחם הירשמן

הבריאות  משרד  להנחיות  שבהתאם  לאחר 
בתי הכנסת נפתחו לקראת חג השבועות, נערכו 
תפילות החג ועריכות השולחן בחצרות הקודש 
בעיר במתכונת מצומצמת מהרגיל. האדמו"רים 
הרופאים,  הוראות  על  להקפיד  לחסידים  קראו 

לעטות מסכות ולהימנע מהצטופפות.

בבית שר התורה

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ישב במתחם 
לאחר  שבועות  ובליל  החג  במהלך  מיוחד 

התפילה עברו אלפים לאמירת 'גוט יום טוב'.
שילוט מיוחד הוצב בכל מתחם בית מדרשו, 
בו נכתב כי אין להיכנס ללא מסיכה וכן לשמוע 
לבית  מחוץ  כן  כמו  הבריאות,  משרד  להנחיות 

מדרש היתה עמדה עם אלפי מסכות לציבור.
במקום הוצבו סדרנים לשמור על מרחק שני 
מטר בין אדם לאדם, מי שלא עמד בכללים לא 

נכנס.

 ויז'ניץ

הקודש  בחצר  והשבת  השבועות  חג  במהלך 
במה  על  שליט"א  האדמו"ר  מרן  ישב  ויז'ניץ, 
בספירה  בכלל.  אליו  לגשת  היה  ניתן  שלא  כך 
האחרונה הרבי הזהיר את הקהל, שאם לא ישמעו 
בחג לקול הסדרנים הוא יתפלל ביחידות בביתו. 
כמו כן, אברכים שמתגוררים בשאר חלקי הארץ 
ולא בשיכון, שנכנסו לקוויטלא'ך בימים שקודם 
אותם,  ששאל  מהרבי,  לשמוע  הופתעו  החג, 
איפה הם שוהים בחג, כשענו בביתם, ענה הרבי, 

"שמח לשמוע שאתם בבית".
כל החג, לא הורשו אברכים ובחורים וילדים 
להיות ללא מסכה על הפנים, השומרים שעמדו 

בכניסות בית המדרש, אחזו שקיות עם מסכות, 
וכל אחד שהגיע ללא מסכה נאלץ לעטות מסכה, 

אחרת לא היה ניתן להיכנס.
שאלו  בשביל  'יזכור'  בעת  היה  מעניין  דבר 
שצריכים להישאר בפנים ובכדי שהמתפללים לא 
יצטרכו לצאת החוצה נקראו כל בעלי ה'יזכור' 
לאמצע בית המדרש שם שמו להם מתחם מיוחד 
מקומם  על  יישאר  לא  שהקהל  בכדי  מניילונים 

ולא יצאו וכך יבואו במגע עם עוד אנשים.
בליל שבת, כנהוג, הרבי חילק "שיריים" לכלל 
פתיתים,   - פערפל  במספר,   35 מעל   - החתנים 
על  האחרונים,  בחודשיים  שהתארסו  חתנים 
העבירו  וכך  הבחורים,  שם  את  שמו  צלחת  כל 
והגלריות.  הקפסולות,  לכל  קרטונים  עם 
החג  מוצאי  לאחר  נעילת החג שהתקיים  בטיש 
רק  הפאר-שפיל  שמחת  בשילוב  בתזמורת 
אמר  הרבי  לעיר.  מחוץ   המתגוררים  לחסידים 
הוא  הדברים  בין  החג,  נעילת  של  ה'תורה'  את 
ביקש לחזק את נושא "על שלשה דברים העולם 

עומד על התורה - עבודה - וגמילת חסדים".
של  ערב  כל  לימוד  על  להקפיד  ביקש  הרבי 
"שיעורי תורה ברבים", שאביו הרבי תיקן לפני 
והזהיר שלא לשוחח  שנים רבות. כמו"כ ביקש 
כלל בתפילות חס וחלילה. הרבי דיבר על הסבל 
הלכו  אנשים  כמה  ישראל,  כלל  שעברו  הגדול 
לעולמם, וכמה ב"ה החלימו בנס, ביניהם הנגיד 

רבי חיים משה פלדמן.
במרכז  השוכנת  ויז'ניץ  חסידות  בחצר 
נערכו התפילות  החסידות ברחוב שלמה המלך 
והטישים יחד עם כל קהל החסידים זאת בנוסף 
ושהו  לארץ  מחו"ל  שהגיעו  חסידים  לכמה 
יערכו  והטשים  התפילות  כל  החג.  עד  בבידוד 
כמו  הטישים  בהיכל  ולא  הגדול  המדרש  בבית 
בונים  אלו  שבימים  מכיוון  מראש  שתוכנן 
את  שיוזיל  החדש  החתונות  אולם  את  במקום 
הוסיפו  המדרש  בית  בהיכל  החתונה.  הוצאות 

בכדי  מתמיד  יותר  עמידה  מקומות  מאות  עוד 
שמירת  עם  מרווח  יותר  באופן  לעמוד  שיוכלו 

מרחק זה מזה.

 נדבורנה

בחצר חסידות נדבורנה חג השבועות עבר על 
כשלראשונה  גדולה,  התעלות  ברגשי  החסידים 
נרשמו כמה חידושים להפתעת החסידים, קהל 
שלא  התבקשו  לעיר,  חוץ  תושבי  החסידים 
כשהתפילות  בארץ,  השורר  המצב  עקב  להגיע 
העיר  תושבי  עבור  ורק  אך  התקיימו  והטישים 

ובחורי הישיבות של החסידות,
בהיכל בית המדרש הכינו את המקומות לפני 
בית  ולהיכל  הרפואה,  גורמי  של  ההנחיות  כל 
החסידות,  אברכי  רק  להיכנס  הורשו  המדרש 
הנשים'  'עזרת  קומת  את  פתחו  כשלבחורים 
התקיימה  הטישים  עריכת  שמעל,  והגלריות 
על  יושב  שהציבור  פרנצ'עס,  ללא  לראשונה 

המקומות כמו בשעת התפילות.
כ"ק האדמו"ר שליט"א  הטיש, החל  במהלך 
ליבנו  יפתח  'הוא  השיר  את  לראשונה  לשיר 
כל  ולאחריו  קטע  שר  כשהרבי  בתורתו' 
עם  החג,  התפילו  כל  במהלך  כמו"כ  החסידים, 
כשפני  ממקומו  הרבי  הסתובב  התפילה  סיום 
כלפי החסידים והחלו לשיר משירי החג במשך 
בכל  את השירה  ארוכות כשהרבי מעודד  דקות 
הרוממות  עבר  שהחג  מציינים  החסידים  כוחו. 
מיוחדת ובהתרגשות מרובה שלא זכורה זה זמן 

רב.

 מחנובקא-בעלזא

בחצר  החג  נעילת  של  הטיש  ערכית  בעת 
החסידים  כשכל  מכנובקא-בעלזא,  הקודש 
 - האדמו"ר  בהוראת  פניהם  על  מסכות  עוטים 

יצא הרבי לריקודים לכבוד נישואי בן המשב"ק 
ולבש כפפות על ידיו בכדי להחמיר על עצמו.

 מודז'יץ

חסידות  בחצר  השתתפו  השבועות  בחג 
במהלך  ברק.  בני  תושבי  החסידים  רק  מודז'יץ 
תפילות החג וכן בטיש נעילת החג עטו החסידים 

מסכות על פניהם כפי ההנחיות.

 אלכסנדר

בחצר חסידות אלכסנדר בבני ברק שמרו על 
האדמו"ר  השבועות,  בחג  הזהירות  כללי  כל 
ישב במקום מבודד הבחורים שהו בעזרת נשים 
מיוחדים  כרטיסים  לצד  מלמעלה  והשקיפו 
לתפילות  לכניסה  מועד  מבעוד  שהופקו 

ולטישים.

 דאראג

התפילות והטישים התקיימו בביהמ"ד הגדול 
למתחמים  מחולק  שהיה  הטישים(  היכל  )כולל 
והרבי  נשים  בעזרת  היו  קטנה  הישיבה  ובחורי 
מעמד  התקיים  טוב  יום  בערב  בימה.  על  עמד 
לחתנו  בן  האדמו"ר  לנכד  לייגען'  ה'שטריימל 
ניגוני שמחה  וניגנו  פאנעט  ישראל  רבי  הרה"צ 
בהתרגשות. אף האדמו"ר עצמו חידש שטריימל 
חדש לרגל החג. בנוסף גולת הכורת היה חידוש 
ארון קודש החדש והמפואר אשר נמצא בשלבי 
דאראג  מעיירה  מגיעים  הברית  כשלוחות  גמר 

בהונגריה.
בשבת בבוקר התקיים קידוש לרגל האופרוף 
לכל  חולקו  אישיות  וקוגל  מזונות  מנות  כאשר 
התקיים  ברכהמ"ז  לפני  בס"ג  במוצש"ק  הקהל 
בכלי  הפאר-שפיל  ושמחת  החג  נעילת  המשך 
זמר ולאחר הבדלה התקיים מעמד ה'באגלייטן' 

הנהוג בכל מוצאי חג בתוך ביהמ"ד הגדול.

 ביאלא בני ברק

לחסידים  הותר  לא  האדמו"ר,  הוראת  פי  על 
להגיע מהערים השונות, והחג התקיים במתכונת 
כן  כמו  ברק.  בבני  החסידים  לקהל  מצומצמת 
מבני  בחורים  קבוצת  בחג  להשתתף  הותרו 
החסידות"  באור  "לאור  חברת  חברי  החבורות 

אשר למדו ונבחנו בע"פ ספרי חסידות.

האדמו''ר מויז'ניץ בטיש נעילת החגטיש נעילת החג בנדבורנהנעילת החג בדאראגנעילת חג השבועות במכנובקא-בעלזא

נעילת חג השבועות באלכסנדרהרבי מביאלא ב''ב בציון דוד המלךהמקום של שר התורה בלדרמן



האנשים שמכינים את האוכל שאתם 
אוהבים ישמחו לראות אתכם שוב

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

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

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

שימי  ברוכיאן- פיצה ברוכיאן, ירושלים

שריה סולומון - פלאפל דרור, בני ברק

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

אבי מזרחי - פיצה אבי, ירושלים

הטעם האמיתי



י"א סיוון תש"פ 663/6/20 בני ברק

המטרה: למנוע נסיגות אצל 
ילדים בסיכון התפתחותי

מאת: מנחם הירשמן

בני  בעיריית  חברתיים  לשירותים  האגף 
למען  מיוחדת  תכנית  אלו  בימים  משיק  ברק 
אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, לסיוע בחיפוש 
משבר  לאחר  הנוכחית  בתקופה  דווקא  עבודה 

הקורונה. 
המשרד  בשיתוף  המתקיים  הסדנאות  מערך 
לשוויון חברתי וג'וינט ישראל, כולל: התמודדות 
הכיוון  ודיוק  אישי  תעסוקתי  מיפוי  שינוי  עם 
התעסוקתי, חיזוק מסוגלות תעסוקתית מותאמת 
מיומנויות  פיתוח  המשתנה,  העבודה  לעולם 
וכישורים לתהליך התחדשות תעסוקתית למידה 

עצמית ועוד. 
סדנא מיוחדת תתקיים בנושא הכנה לפרישה, 
וקבלת  הפרישה  גיל  לתכנון  כלים  להקניית 
החדש,  החיים  פרק  לקראת  נכונות  החלטות 
כלכלי  תכנון  הם:  שילמדו  הנושאים  כאשר 
או  הפרישה  גיל  לאחר  נכונות  וקבלת החלטות 
זכויותיהם,  את  מימשו  טרם  אך  שפרשו  כאלה 
התנהלות כלכלית נכונה, בדיקת מקורות הכנסה 
חסכון  לאומי,  ביטוח  קצבאות,  פרישה,  בגיל 
נבונה,  זכויות האזרח הוותיק, צרכנות  פנסיוני, 

תעסוקה והתמודדויות עם השינוי. 
הסיוע  בתחום  יעסקו  נוספות  תוכניות  מגוון 
לעסקים זעירים בתנאי שוק משתנה, אסטרטגיות 
העסק,  למינוף  הקורונה  בתקופת  שיווק 
עם  התמודדויות  מרוחק,  שיווק  תוכנית  בניית 
קונפליקטים ובניית החוסן המנטלי. וכן סדנאות 
הבנת  המכירה,  אמנות  את  הכוללות  מכירה 
ניהול  השירות,  התאמת  צרכיו,  וזיהוי  הלקוח 

משא ומתן וסגירת עסקה.
עם  והיכרות  המחשב  הכרת  קורסי  וכן 
דוא"ל  מסמכים,  כתיבת   – דיגיטלית  אוריינות 
וקורסי אקסל. יצוין כי כלל התוכניות הינן ללא 
מפעיל  בנוסף  כאשר  היעד,  לאוכלוסיית  עלות 
לאזרחים  והכוונה  לייעוץ  פתוח  קו  גם  האגף 
זכויות  מיצוי  אבטלה,  חל"ת,  בנושאי  וותיקים 

ועוד. 
פעילות זו מצטרפת לשרשרת עשייה ייחודית 
בראשות  האגף  חברתיים  לשירותים  האגף  של 
תקופת  אורך  לכל  שפעלה  מויאל,  ארלט  הגב' 
פעילות  הוותיקה,  לאוכלוסייה  לסייע  הקורונה 
שהקיפה מנעד ערוצי סיוע פרטני ואישי, תמיכה 
המקצועיים,  הצוותים  ידי  על  ועזרה  ליווי 
כחלק  הנדרש,  בכל  ולסייע  להעצים  מנת  על 

מהעצמת אוכלוסייה זו לאורך השנה כולה.

מאת: שניאור אדרעי

התקופה האחרונה שלוותה בסגירה פתאומית 
הקורונה,  התפרצות  עם  החינוך  מוסדות  של 
החיוניות  התוכניות  את  גם  באחת  עצרה 
ו"רכזים  פעילה"  "חצר   – מציון"  "עזר  של 
התפתחותיים", הפועלות בתלמודי תורה, בגנים 
חינוך,  צוותי  הכשרת  וכוללות  יום  ובמעונות 
ילדים  אצל  התפתחות  עיכובי  וטיפול  איתור 
במוסדות החינוך והדרכת הורים במגוון תחומי 

ההתפתחות של ילדים.
העיר  ראש  בהנחיית  מאומצת  בפעילות 
הגופים  ראשי  פעלו  רובינשטיין,  אברהם 
השותפים לתוכניות להרחיב את הפעילויות ככל 
האפשר בכפוף להנחיות ושמירת כללי הזהירות. 
הרב  השתתפו  בהם  המשותפים  בדיונים 
ארלט  הגב'  החינוך,  אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן 
מויאל, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, הרב 
ומנהל  החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש,  שמעון 
המענה:  וצוות  ונוער  לילדים   360 התוכניות 
גיל הרך, והגב' מ'  יו"ר ועדת  הגב' צ' פריימן, 
גני הילדים ואחראי מענה, נבחנו  כהן, מפקחת 

העיר,  לילדי  רבה  דאגה  מתוך  שונות  דרכים 
שהושג  בקידום  חלילה  נסיגה  למנוע  מנת  על 
באמצעות התוכניות ומתוך רצון ואחריות לתת 

מענה לכלל הילדים. 
הנהלת   – מציון"  "עזר  עם  בתיאום  ואכן, 
התפתחותיות  חינוכיות  לתוכניות  המחלקה 
הגב' ס' וולפסון, ומנהל האגף לשירותים וקשרי 
חלופי  מתווה  הוכן  הורביץ,  יעקב  הרב  ממשל 
דינמי להמשך התוכניות במלוא התפוקה מתוך 
בפרט  במיוחד  משמעותית  זו  שתקופה  הבנה 
בתחום  קשיים  עם  שאותרו  בילדים  כשמדובר 

הרגשי ו/או ההתפתחותי. 
החונכים  כלל  של  מורכבת  בפעילות 
עם  הדוק  שיח  נוצר  המקצועיים,  והשותפים 
במערך  ההורים,  ועם  החינוכיים  הצוותים 
הדרכה פרטני ותמיכה ממוקדת לאנשי החינוך 
וקיצוניים  קשים  מצבים  למזער  כדי  ולהורים, 
במערך   – ההסתגרות  בתקופת  המתהווים 
נסיגות  ולמנוע  והבין-אישי,  המשפחתי  הביתי, 
ילדים  אצל  ובמיוחד  התוכניות  ילדי  כלל  אצל 
בהתאם  זאת  כל  התפתחותי.  בסיכון  שאותרו 
החינוך  מוסדות  של  ולנתונים  הספציפי  לצורך 

ובהתאם למצב המשתנה בשטח. 

לקראת היום שאחרי: כך ימצאו 
תושבי העיר עבודה חדשה

עיריית בני ברק משיקה תוכניות הדרכה וסיוע למציאת עבודה לתושבים וותיקים בגילאי פרישה

 הנך מוזמן להצטרף לתכנית מאתגרת ומעשירה עם סגל אקדמי 
מוביל ותומך, בכיתת לימוד ייעודית לגברים בחולון.

ליווי התכנית: הרב דוד פינסקי 054-6661408

לכולי עלמא!
תואר בחינוך רק בתלפיות

לימודי תואר שני .M.Ed  לגברים בלקויות למידה

יותר פרנסה
אפשרות לעבודה במרכזי 

מתי"א או בתפקידי 
מפתח בבית הספר. 

 יותר נוחות
 יום לימודים אחד בשבוע – 

יום ה' אחה"צ.
במרחק הליכה מתחנת רכבת.

 יותר אפשרויות
אפשרות ללימודים לקראת 

תעודת מאבחן דידקטי.

מרכז ייעוץ והרשמה:

1-800-071-500
r ishum@talpiot.ac. i l

Talpiot_collegeמכללת תלפיות לחינוך

בס"ד

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה



רשימת המסעדות ודוכני המזון המהיר
המשתתפים בפעילות:

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

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

דרום
אשדודתש"ח 11פיצה פצץ - סיטי אשדוד

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

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

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

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

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

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

גוש עציוןקפה גרג גוש עציון מהדרין
ירושליםמלכי ישראל 12פיצה ברוכיאן

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

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

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

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

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

ירושליםירמיהו 43קפה גרג סנטר 1 מהדרין

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

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

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

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

מעלה אדומיםהרכס 31קפה גרג מעלה אדומים מהדרין

מרכז
אריאלהבנאי 2גרג קניון אריאל מהדרין

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

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

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

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

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

מודיעיןקפה גרג קניון מודיעין מהדרין
מודיעיןמתחם ישפרו סנטרגרג ישפארו סנטר מהדרין

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

פתח תקווהפארק אזוריםאלפרדו

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

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

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

צפון
בית שאןללא רחוב 1גרג בית שאן מהדרין

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

טבריההבנים 1פיצה ארנה
טבריהאלחדיף 5אקסטרה פיצה

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

מגדל העמקשדרות שאול עמורפאפא פיצה
עכוהחרושת 2גרג עכו מהדרין

עפולהמתחם Gגרג עפולה G מהדרין
עפולההשוק 13גרג עפולה בעיר מהדרין

עתליתדרך הים 2גרג עתלית מהדרין
צפתמעלה כנען 45מיסטיק פיצה

צפתירושלים מדרחוב 47פיצה נועם
צפתירושלים 114פיצה אקסטרא

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

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

ראש פינהסנטר הגליל צומת ראש פינהגרג ראש פינה מהדרין



י"א סיוון תש"פ 883/6/20 בני ברק

מאת: חיים רייך

של  חינוכית  שליחות  ובתחושת  בהתרגשות 
בני  עיריית  ציינה  ויראה,  חינוך  שחושבת  עיר 
הבינוי  תנופת  את  חג השבועות  לאחר  מיד  ברק 
האדירה והחשיבה החינוכית שלא פוסקת לרגע, 
במעמדים מרגשים של 'הנחת אבן הפינה' למען 
חינוך בנות 'בית יעקב' בעיר, עם תחילת העבודות 
ועד  המסד  מן  חדש  חינוכי  קומפלקס  להקמת 
יעקב אהלי אליעזר'  'בית  הטפחות, לבית הספר 
שבשכונת פרדס כץ ששינתה פניה, ולבנייתו של 
אגף חדש ומרווח בבית הספר 'בית יעקב – מרכז' 

שברחוב רמב"ם.
הערכות  של  ארוכים  חודשים  למעמד  קדמו 
ושקידה על תכניות בינוי ופיתוח, כחלק מהעשייה 
אברהם  הרב  העיר  ראש  מוביל  אותה  העירונית 
רובינשטיין לבנייה מואצת של כיתות ומבני קבע 

ומיגור תופעת הלמידה במבנים יבילים.
את המעמד המרגש שהתקיים בבית הספר 'בית 
יעקב - מרכז' פתח המנחה גדליהו סילמן מנהל 
לשכת רה"ע שציין את היותו של 'יום ההשלמה' 
לחג השבועות, כמועד הראשון בו בוחרת עיריית 
בעשייה  בעדנו'  ערבים  'בנינו  כי  להכריז  ב"ב 

חינוכית של בנייה והרחבה למען חינוכם. 
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין הביא את 
ובהדר  בשמחה  שניתנה  תורה  על  חז"ל  דברי 
בכלי  לשכון  ראויה  תורה  כי  וללמד  להורות 
לבית  הדעת  ובהרחבת  ראוי  במקום  מפואר, 
זה שהעמיד אלפי תלמידות  יוצר חינוכי מובהק 

של  דורות  לגדל  נטויה  וידו  שנים,  יובל  לאורך 
יראה ותורה. "זהו יום בו כלל ישראל ממשיך את 
שרשרת הדורות מאב לבן, זהו יום של הסתלקות 
אבי ז"ל שכל ימיו היו חינוך, וביום זה אנו זוכים 
התורה  עיר  של  בבניינה  נפלא  נדבך  להוסיף 

שחייה חינוך".
העצמאי  החינוך  מנכ"ל  נשא  נרגשים  דברים 
הרב אליעזר סורוצקין, שהביא את דברי חז"ל על 
מצוות כתיבת התורה על ידי ישראל בעלותם מן 
הירדן, לסוד האבנים בסיד ורק אז לכתוב עליהם 

את דברי התורה. 
את  ציין  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש  מ"מ 
לבנות  הזכות  ואת  העירונית  החינוכית  החשיבה 
דורות ולהעניק לחינוך את מקומו הראוי. את דבר 
אליהו  הרב  העיר  ראש  סגן  הביא  החינוך  אגף 
דדון ראש אגף החינוך, שציין את זכותו של בית 
למען  ולעשות  להוסיף  העיר  של  וזכותה  הספר 
המקצועיים,  הכוחות  מיטב  כאשר  העתיד  דור 
מנהל אגף החינוך הרב ספרא, סגניו וצוות בינוי 
בראשו,  והעומד  התשתיות  לאגף  המוסדות, 

עושים לילות כימים וזוכים להצלחה.
על  הפינה  אבן  נורתה  הנואמים  מסכת  לאחר 
הגאון  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  ראש  ידי 
רחוב  הישיבות  חניכי  קהילת  רב  ראם  צבי  רבי 
החינוך  מנכ"ל  סורוצקין  אליעזר  הרב  רמב"ם, 

העצמאי, סגני ראש העיר ומנהלי אגפים.
מעמד  החל  המעמד,  סיום  לאחר  קלה  שעה 
היה  שרחוק  במקום  העיר,  בצפון  נוסף  נרגש 
בעבר מאווירתה התורנית של העיר, מעמד נרגש 

של הרחבת גבולות הקדושה עם הנחת אבן הפינה 
 – יעקב  'בית  הספר  בית  של  הגדול  לקומפלקס 

אהלי אליעזר' שייבנה מהמסד ועד הטפחות.
גדליהו  הרב  המנחה  פתח  נרגשים  בדברים 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  בדברי  סילמן, 
תושבי  את  בעבר  ששאל  זצוק"ל  שטיינמן 
זכיתם  "האם  העיר:  בצפון  החדשות  השכונות 
שהאנשים סביבכם התחזקו, או שמא רק העתיקו 
אנו  זוכים  "היום  אחר"?  למקום  מגוריהם  את 
פרדס  זוכה  הן.   – אדירה  בהתרגשות  להשיב 
שרוממו  תורה  חיי  של  ולרוממות  לחיזוק  כץ 
ברוממות  חייה  את  ששינתה  כולה  השכונה  את 
איש'  ה'חזון  מרן  של  הקדוש  כחזונו  תורנית 

ומאורי הדורות.
העלה  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
על נס את בית הספר והנהלתו בראשות הרבנית 
יקרות  באור  האיר  האור'  מן  ב'מעט  תחי'  כץ 
בטפטוף  שהחל  מה  כיום  כאשר  השכונה,  את 
כאן  "יושבים  אדיר.  לנחשול  הפך  יחידים  של 
זו,  נתפסת  בלתי  למהפכה  השותפים  חיל  אנשי 
החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש  שמעון  הרב  כמו 
והנה,  בשכונה,  הראשון  התורני  מהגרעין  שהיה 
אבן מאסו הבונים נהייתה לראש פינה". בדבריו 
הודה ראש העיר לראש אגף החינוך הרב יהונתן 
ספרא החתום על העשייה החינוכית בעיר, לסגניו 
הרב  התשתיות  אגף  למנהל  המקצועי,  ולצוות 
אגף  לוי משנה למנהל  יהודה  לרב  זיידמן,  חנוך 
החינוך ואחראי ח"מ, ולצוות בינוי מוסדות חינוך 

בראשות שמואל כהן צדק מהנדס אגף החינוך.

מנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין 
הביא את דברי זקנו גאב"ד לוצק על 'תאמר לבית 
הזוכים  נפש  מוסרי  יחידים  של  וכוחם  יעקב' 
לסייעתא משמיא, כאשר בית ספר זה זוכה לגדל 
עם  יחד  ברק  בני  עיריית  "זוכה  הילולים.  פירות 
וחיי  החינוך העצמאי כולו, כי מכאן תצא תורה 

תורה לדורות".
מ"מ רה"ע הרב חנוך זייברט ציין את ההחלטה 
רובינשטיין  הרב  עם  יחד  הוביל  אותו  העירונית 
בשכונה  הקרקע  עתודות  את  לייעד  שנים,  לפני 
השכונה  כיצד  רואים  "כעת  למגורים,  ממסחר 
לתשתית  בסיס  הוא  הספר  ובית  פניה  משנה 

התורנית שתקבל את התושבים החדשים כולם".
החינוך  הנהלת  חבר  דברים  נשאו  כן  כמו 
חזון  ישיבת  ראש  כץ  צבי  רבי  הגאון  העצמאי 
דקהילת  רב  ליפשיץ  שלמה  רבי  והגאון  נחום 

חניכי הישיבות בשכונה.
מ"מ רה"ע הרב אליהו דדון ציין את מסירותו 
למען  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש  של 
מוסדות החינוך, בהיותו מוסר נפש לשיבוץ כלל 
אגף  ולמנהל  החינוך,  במוסדות  העיר  תלמידי 
החינוך הרב יהונתן ספרא המוסר נפש כבר יובל 
ולכלל  לסגניו  כולה,  בעיר  החינוך  למען  שנים 
השותפים בעשייה זו הזוכים להרחיב את גבולות 

הקדושה. 
ידי  על  רב  ברגש  תהילים  פרקי  אמירת  לאחר 
הגאון רבי צבי כץ וכלל המתכנסים, נורתה אבן 
בבית  שכינה  ''שתשכון  לזכות  בתפילה  הפינה 

הזה ויושלם בניינו במהרה.

הרחיבי מקום אהלך
במעמדים מרגשים של הרחבת גבולות הקדושה ירתה עיריית בני ברק אבן פינה 
לקומפלקס החדש של בית הספר בית יעקב 'אהלי אליעזר' ולאגף חדש ונרחב 

בביה"ס 'בית יעקב – מרכז'
ראש העיר במעמד הנחת אבן הפינה

ברכות לידידנו תומך תורה וחסד 

מי יתן שתמשיך לעלות מעלה מעלה ובכל אשר תעשה יצליח 
מתוך הרחבה ויישוב הדעת!

וצוותאריאל קוניק

בעלים ומנכ"ל רשת בר כל ונתיב החסד

הר"ר שמואל אטיאס הי"ו

לרגל התרחבות ופתיחת משרדי הרשת החדשים



עם טכנולוגיה SC SMART CLEAN חכמה לסינון אוויר נקי
המזגן הכי חכם, שקט ונקי שיצרנו! 

חדש מטורנדו: 

7 שנות אחריות מלאה!

SMART X SQ

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש. 

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

טכנולוגית MULTI SWING לפיזור אוויר אחיד   

 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



בני ברק י"א סיוון תש"פ 12103/6/20

המומחים מעריכים: בחורף המשק יישאר פתוח, 
גם אם תהיה תחלואה כפולה של קורונה ושפעת

תכנית לאומית שהוכנה במכבי הוגשה השבוע לשר הבריאות יולי אדלשטיין • מנכ"ל מכבי, מר רן סער: "הקופות הן הקו הראשון לגל השני. אם התכנית תיושם לא יהיה צורך בסגר"

מאת: חיים רייך

הבריאות  מארגוני  בריאות,  שירותי  מכבי 
יולי  הבריאות  לשר  הגישה  בישראל,  הגדולים 
אדלשטיין תכנית פעולה לאומית שתוכל למנוע 
כוללת  התכנית  בישראל.  המשק  על  נוסף  סגר 

וישימים  מעשיים  צעדים  המכיל  מקיף  דו"ח 
באופן מידי במערכת הבריאות כולה, וכן צעדים 
חסרי תקדים שמכבי עצמה מתכננת לנקוט כבר 
בתקופה הקרובה על מנת להיערך לגל הבא של 

התחלואה.
עיקרי התכנית לכלל מערכת הבריאות כוללת 

 - קורונה  לבדיקות  מאסיבית  תכנית  הפעלת 
בדיקות  שכולל  קורונה  איתור  מודל  יצירת 
הכנת  וכן  קבוצתיות,  קורונה  ובדיקות  ביוב 
ביום,  בדיקות  ל-30,000  הלאומית  הקיבולת 
במקביל  זאת  החולים,  קופות  ע"י  שתתבצענה 
להרחבת הבדיקות לאוכלוסיות בסיכון - חולים, 

כזה,  באופן  הבריאות.  מערכת  ועובדי  קשישים 
למנוע  התפרצות,  התחלת  כל  לזהות  יהיה  ניתן 
המשך  הניתן  ככל  ולהבטיח  נוספות  הדבקות 
תפקוד מערכת הבריאות גם במצב של תחלואה 
להקדים  התוכנית  מציעה  כן,  כמו  משמעותית. 
ולרכוש ציוד מגן, תרופות וחיסונים ע"י המדינה, 

כדי להבטיח מלאי מספק.
בתחום הטיפול בחולים – מציעה מכבי הרחבה 
משמעותית של פרויקט האשפוז והשיקום הביתי 
הקורונה  לחולי  לאפשר  במטרה  הקופות,  בכלל 
והשפעת במצב קל עד בינוני להתאשפז בבתיהם 

במקום בבתי החולים.
כוללת  הקרוב  בחורף  למכבי  התכנית  עיקרי 
פעילות איתור קורונה במיקומים בהתאם למודלים 
יינתנו גם מחוץ  אפידמיולוגיים. חיסוני השפעת 
האוכלוסיות  על  לשמור  במטרה  למרפאות. 
ולמנוע התקהלות במרפאות.  בסיכון מהידבקות 
חלק מהאוכלוסיות בסיכון גבוה יחוסנו בבתיהן. 
של  מרשמים  ניפוק  לראשונה  מכבי  תאשר  עוד 
תרופות כרוניות לתקופה של 6 חודשים על מנת 
לאפשר למטופלים מקבוצות סיכון להצטייד בהן 
מראש ולמנוע מהם את הצורך בהגעה למרפאות 
מונפקות  כרוניות  תרופות  כיום  המרקחת.  ובתי 

לתקופה של עד 3 חודשים. 
מכבי תבצע מהלך מזורז להכשרה של עשרות 
בכך  חיסונים.  לביצוע  הארץ  ברחבי  רוקחים 
יורחב משמעותית מס' המטפלים הרשאים לחסן 
מטופלים נגד שפעת ונגד דלקת ריאות כבר בעונת 
מערך  את  מכבי  תעבה  בנוסף,  הקרובה.  החורף 
הרפואה מרחוק: יותר רופאים, אחיות ומטפלים 
בכל  בטלפון,  זמינים  יהיו  הבריאות  ממקצועות 
התחומים מערך הרפואה יורחב באמצעות תוספת 
שירותי  של  הפעילות  שעות  והרחבת  אדם  כוח 
שירות  לפעול  ימשיך  בנוסף,  מקוונים.  רפואה 
כפי  פרונטלי,  תור  לרופאים במקום  תור טלפוני 

שהתקיים בתקופת הקורונה.
מנכ"ל מכבי, מר רן סער: "בחורף הקרוב נוכל 
פתוח.  המשק  את  ולהשאיר  חולים  יותר  להציל 
כבר  לפועל  לצאת  יכולה  מציגים  שאנו  התכנית 
מהלכים  או  כבדות  תשתיות  דורשת  אינה  מחר, 
של  חיים  להציל  יכולה  ספק  וללא  דמיוניים, 

מאות ישראלים".
פרופ' נחמן אש, המשנה למנכ"ל וראש חטיבת 
הבריאות: "90% מחולי הקורונה טופלו בקופות. 
בגל הבא נהיה מוכנים למספרים גדולים עוד יותר 
ונרחיב משמעותית את הטיפול בבית למטופלים 
לנגיפים  שייחשפו  נרצה  שלא  סיכון  בקבוצות 

מחוץ לביתם".   
עורכות הדו"ח, סמנכ"ל אסטרטגיה ד"ר מירי 
מערך  ראש  זהר  עקה  ענת  וד"ר  ראובני,  מזרחי 
איכות  ומחקר במכבי: "המגיפה יצרה אפשרות 
לשינוי הדרך שבה כולנו מקבלים שירות רפואי. 
להתפרצות  עד  שנותר  הזמן  את  לנצל  חייבים 
מוכנות  ליצירת  המערך  את  ולחזק  הבאה 
בהתאמה  טיפול  יקבל  כך שהציבור  מקסימלית, 
אישית מרחוק ובביתו. גל התחלואה הקרב צפוי 
להיות משולב קורונה ושפעת – מצב שהמערכת 

לא התמודדה איתו בעבר".

מנכ"ל מכבי רן סער

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

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

צריכים מקרר חדש?
הרוחחתם בגדול!

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

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

ירושלים:
כנפי נשרים 15
077-3510710

 בני ברק:
יהודה הלוי 25

 03-6097905

אשדוד:
ר׳ מאיר בעל הנס 26

 08-9200688

בית שמש:
מנחם פרוש 12

 02-9921100

אלעד:
יונתן בן עוזיאל 32
 03-5356555

מודיעין עילית: 
יהודה הנשיא 19 

 08-6374242

ביתר עילית:
המגיד ממעזריטש 94

 02-6521114

חייגו עכשיו לסניף הקרוב אליכם

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

1 כ"ס
החל מ- 

₪ 990

1.25 כ"ס
החל מ- 

₪ 1,190

2 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,190

2.5 כ"ס
החל מ- 

₪ 2,890
36עד

תשלומים



 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



מבצעים מיוחדים רק בסופר פארם מכון מור

שעות פתיחה: א'-ה': 8:00-23:00, יום ו': 8:00-15:30, מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00 

מכבדים את כל קופות החולים

 ז'בוטינסקי 7, טל: 077-8882550



 | Kantar 2019 לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.עפ״י סקר אמהות במגזר החרדי יולי

סימילאק למהדרין
  מס׳    
בעיכול

 מוביל ב-    
מדדי התפתחות



י"א סיוון תש"פ 14143/6/20 בני ברק

הממשלה אישרה את הרחבת סמכויות משרד הבינוי והשיכון

ח"כ אזולאי: להתאים את 
מתווה הקפסולות בישיבות

מאת: מנדי קליין

בכנסת  לקונצנזוס  שזוכה  מינוי  יש  אם 
הרי שבחירתו של ח"כ משה גפני לתפקיד 

יו"ר ועדת הכספים הוא אחד מהם. 
ח"כ  היו"ר  אמר  אחד,  פה  בחירתו  עם 
קלות  לא  בפנינו משימות  "עומדות  גפני: 
לתעשייה  לכלכלה,  לדאוג  נצטרך  בכלל, 
למפעלים, ולאזרח הקטן. אשתדל לעשות 

את תפקידי נאמנה".
הבית,  סיעות  מכל  רבים,  כנסת  חברי 
הטרי  הכנסת  יו"ר  גם  המינוי.  על  בירכו 
ח"כ יריב לוין אמר לאחר המינוי: "מי אמר 
שאין יציבות במערכת הפוליטית? ברכות 
אתה  הטבעי.  למקומך  שחזרת  גפני  ח"כ 

אחד האנשים הכי מוערכים בבניין הזה".
אף  בירך  מקלב  אורי  ח"כ  השר  סגן 
היא  הציבורית  והעשייה  "הכנסת  הוא: 
מרכז החיים של ח"כ גפני, מעבר לתופעת 

נושם  חי,  אתה  גפני,  משה  שנקראת  טבע 
ומתחדש כל בוקר לעשיה ולעזרה".

ח"כ אחמד טיבי אמר: "אני בתור רופא 
מומחה אומר לכם: גפני נולד להיות יו"ר 

ועדת הכספים".
ח"כ שלמה קרעי אמר: "ח"כ גפני, יותר 
משאתה שמח לקבל את הפיקדון, הפיקדון 

שמח לקבל אותך".

האחריות  את  ביניהם  מחלקים  ודרעי  ליצמן 
שני  לדורות.  כך  וייזכרו  החרדי,  לדיור 
להחליט  יכולים  הוותיקים,  הפוליטיקאים 
מצוקת  את  שפתרו  כמי  אם  יותירו:  חותם  איזה 
הגדולה  את  שהחמיצו  כמי  או  החרדית,  הדיור 
שבהזדמנויות. כזו שלעולם לא תחזור על עצמה 
על  וליצמן  התכנון  וועדות  על  דרעי  כנראה: 

השיכון. 
הירוק  לאטיאס  טובים  שהיו  התירוצים  כל 
ולמאיר פרוש הצעיר, לא יתקבלו במקרה של שני 
אריות עם וותק של עשרות שנים. בסוף הקדנציה 
שלהם, איפשהו באמצע תשפ"ב, ימדדו רק דבר 
אחד: האם ניתן לרכוש דירה לזו"צ חרדי במחיר 
ועד  מערד  ירעדו  הטר"ש  או  הצל"ש  שפוי. 

ספסופה.
יש  היועצים,  מספר  כך  המצביעים  כמספר 
לא  שניה,  יד  לדירות  מענקים  על  הממליצים 
למדינה  שאין  הון  עולה  גם  חוקי,  לא  גם  ילך. 
המחירים  את  יקפיץ  וגם  מהקורונה,  המחלימה 
בחצור למחירי אשדוד. גם ההישג האדיר כביכול 

יכלה  להשכרה  דירות  של  הקואליציוני  בהסכם 
בעשן הבג"צים כפי שכבר קרה בעבר. ניתן אמנם 
לקדם פתרונות נקודתיים פה ושם, אך בזמן הקצר 
חייבים  כלאיים,  קואליציית  עם  לצמד,  שנותר 
רק  יש  וכזה  וזמין.  מהיר  קל  פתרון  על  לחשוב 

אחד: חריש.   
משפחות  כ-3000  היום  מאכלסת  חריש  העיר 
והתכניות,  בנויות,  דירות   6000 מתוך  בלבד, 
שחלקן אוטוטו, מדברות על עשרות אלפי יח"ד. 
יש כאן מלאי עצום של דירות שעומדות ריקות, 
יש  ואם למכירה. לא צריך לחטוף  אם להשכרה 
אך  לדתיים,  גם  לחילונים  גם  לכולם,  מספיק 

בבקשה גם לחרדים. 
כולם נגדנו. הם לא רוצים אותנו בחריש. כותב 
העיר,  ראש  עם  האחרונה  בשנה  ישב  השורות 
צוותי התכנון של העיר, קבלנים רבים, והפקידות 
הבכירה של משרד השיכון. כולם מדברים נופת 
צופים על שוויון, אחדות, ואהבת חרדים. אך בו 

זמנית עושים הכל על מנת לעצור את החרדים. 
והכל כשר בדרך הזו: וועדות התכנון )עובדים 

של דרעי מהשבוע( תוקעים שכונות שלמות עם 
אלפי יח"ד, כי הם יודעים שרוב הזוכים בהגרלות 
לובשי  הם  למשתכן  מחיר  של  האחרונות 
שחורים. העירייה מחרימה צופרי שבת ושולחת 
הקבלנים  בדירות שכורות.  ללמוד  חרדיות  בנות 
מעדיפים להפסיד הון רב על אלפי דירות תקועות 
שפיר  )חברת  לחרדים  למכור  מאשר  במלאי 
רק  וזו  רווח,  אזהרת  על  לבורסה  כבר  הודיעה 
ההתחלה(, ומשרד השיכון )של ליצמן מעכשיו( 
העיר.  פרסום  על  מאוד  רבים  מיליונים  משקיע 
לא ראיתם אף מודעה? נכון, זאת בדיוק המטרה. 

שאתם לא תרצו להגיע ואחרים כן. 
העיר  את  להפוך  וליצמן  מדרעי  מבוקש  לא 
אין כל  לנו  היום,  בניגוד לפרנסי העיר  לחרדית. 
עניין להשליט על אחרים את אמונתנו. אלא רק 
חריש,  את  להפוך  ביהמ"ש  החלטת  את  לממש 
לעיר של כל תושביה, בדיוק כמו אשדוד וצפת, 

רחובות ונתניה.  
גם ליצמן וגם דרעי יכולים לראות בזה סגירת 
מעגל, של מלח זקן החוזר לחוף ממנו הפליג לפני 

הצוות  ידי  על  נהגתה  הזאת  העיר  רבות.  שנים 
תוכננה  ב-1996,  פרוש  בקדנציה של  ליצמן  של 
ע"י  ונלקחה  ב-2010  דרעי  תחת  אטיאס,  בידי 
שהעיר  כשהחליט  ב-2012   – פעמיים  ביהמ"ש 
את  להעניק  כשהורה  וב-2013  כולם,  של  תהיה 
לעמותות חסד  חילונים במקום  לטייקונים  העיר 

חרדיות. 
פשוט  ואקסלים.  תוכניות  בשום  צורך  אין 
מהעיר  היום  המונעים  החסמים  כל  את  להוריד 
והגבולות  התכנון  לוועדות  להורות  להתפתח, 
תקועים,  ומכרזים  חדשות  שכונות  לשחרר 
וחצי  מיליון  )נותרו  שלנו  בציבור  גם  לפרסם 
את  להחזיק  בשביל  מספיק   - המיתוג  בתקציב 
המודיע והדרך גם יחד(, לפקח על חלוקת משאבי 
לדירות  גם  לזכאים  מענקים  להעניק  העירייה, 
מי  חופשי,  באופן  לחילונים  גם  כן  חופשי,  שוק 

שרוצה שיקנה. 
עולם,  יזכו לשם  וליצמן,  דרעי  זאת  יעשו  אם 
"להחזיר  מפלגותיהם  של  הסיסמא  כפי  בדיוק 

עטרה ליושנה - כדי שנוכל לחיות כאן".

מאת: מנדי קליין 

את  השבועית  בישיבתה  אישרה  הממשלה 
כפי  והשיכון,  הבינוי  משרד  סמכויות  הרחבת 
יהדות  בין  שנחתם  הקואליציוני  בהסכם  שסוכם 

התורה לליכוד. 
ע"פ החלטת הממשלה, רשות מקרקעי ישראל 
והשיכון  הבינוי  למשרד  האוצר  ממשרד  תעבור 
כיו"ר  יכהן  ליצמן  יעקב  והשיכון  הבינוי  ושר 
תחתיו  ויקבל  ישראל  מקרקעי  רשות  מועצת 
סמכויות שהוקנו לו בהתאם לחוק רשות מקרקעי 

ישראל.
בין תפקידיה המוגדרים, רשות מקרקעי ישראל 
מגורים,  למטרות  קרקעות  הקצאת  על  אמונה 
למטרות ציבוריות, דיור בהישג יד, דיור ציבורי, 
דרכים,  פתוחים,  ציבוריים  ושטחים  תעסוקה 

כבישים וכן למטרות אחרות במקומות ובהיקפים 
הנדרשים על פי צורכי המשק, החברה והסביבה, 
וסיוע  קרקעות  רכישת  עתידיים;  צרכים  לרבות 
שמירת  דין;  כל  לפי  קרקעות  בהפקעת  למדינה 
ישראל;  במקרקעי  הבעלים  של  זכויותיהם 
ישראל  במקרקעי  הזכויות  של  הרישום  קידום 
בפנקסי המקרקעין; מתן שירותים לבעלי זכויות 

במקרקעי ישראל ועוד.
כמו כן הוחלט על העברת מטה הדיור למשרד 
של  הפעולה  תחום  מעבר  והשיכון.  הבינוי 
למשרד  האוצר  ממשרד  ודיור  בינוי  מקרקעין, 
המשרד  על  רבה  אחריות  גוזר  והשיכון,  הבינוי 
פעולת  את  לתאם  יידרש  לפיה  והשיכון,  הבינוי 
גורמי הנדל"ן, המקרקעין, הבינוי והדיור מטעמו 

של שר הבינוי והשיכון.
למעט  פעילותו,  ותחומי  הדיור  מטה  לכן 

והשיכון.  הבינוי  למשרד  יועברו  תכנון,  בנושאי 
והשיכון  הבינוי  שר  מדיניות  מימוש  לצורך 
והממשלה בנושא מקרקעין, בנייה ודיור, הוחלט 
עובדי   12 את  והשיכון  הבינוי  למשרד  להעביר 
מטה הדיור לרבות הנלוות, התקציבים והאמצעים 

הנדרשים לפעילותם.
החברה  להשכיר,  דירה  חברת  כן  כמו 
תעבור   - בע"מ  ולהשכרה  לדיור  הממשלתית 
אחראי  יהיה  אשר  והשיכון,  הבינוי  שר  לסמכות 

על שטח הפעילות של חברת דירה להשכיר.
אמר  ליצמן  יעקב  ח"כ  והשיכון  הבינוי  שר 
לאחר אישור הממשלה: "אני מברך על ההחלטה 
הדיור  מטה  ישראל,  מקרקעי  רשות  את  להעביר 
ודירה להשכיר, לאחריות משרד הבינוי והשיכון. 
בישראל,  הדיור  פתרונות  את  להאיץ  נוכל  בכך 
באיתור  הנדל"ן,  גורמי  כל  ותיאום  ריכוז  תוך 
לתעשייה  למגורים,  לבנייה  שטחים  ופיתוח 
העברת  ונכונה.  מקצועית  בצורה  ולחקלאות, 
מטה הדיור כחלק ממשרד הבינוי והשיכון תעניק 
מדיניות  למימוש  הדרושים  הנכונים  הכלים  את 

אחידה ונכונה בנושא מקרקעין, בנייה ודיור".

מאת: מנדי קליין

ח"כ ינון אזולאי פנה אל שר הבריאות ח"כ יולי יואל 
אדלשטיין וביקש את התערבותו הבהולה בעניין מתווה 

הקפסולות בישיבות.
נקבע  מתמזגות,  לקפסולות  המתווה  סעיפי  פי  על 
במתכונת  בישיבות  ללמוד  יחזרו  הישיבות  בחורי  כי 
יחד  ישהו  בחורים   26 כל  כאשר  'קפסולות'  של 
אין  אם  שבועיים  ובתום  בקפסולה  שבועיים  למשך 
הקפסולות  חברי  שאר  עם  יתאחדו  הם  תסמינים  להם 
הנוספות ויידרשו שלא לצאת ממתחם הישיבה למשך 

45 יום.
ככל  כי  סוכם  שאושר  במתווה  כי  מציין  אזולאי 
יחולו  ההקלות  החינוך  במערכת  נוספות  הקלות  ויהיו 

בהתאמה גם על מתווה זה.
בתחלואה  ירידה  בשל  האחרון  החודש  "במשך 
הקלות  שורת  על  הורה  הבריאות  משרד  השם,  ברוך 
הקלות  פורסמו  כאשר   – המשק  כלל  על  משמעותיות 
החינוך  ומערכת  ספר  ובתי  עבודה  למקומות  ביחס 

משרד  הנחיות  לשמירת  בכפוף  מלאה  לשגרה  שבה 
השתנו  לא  לעיל  שתוארו  ההקלות  למרות  הבריאות. 
ההנחיות המתייחסות לבחורי הישיבות ביחס למתווה 
הקפסולות", כותב ח"כ אזולאי ומוסיף: "על כן, הנני 
פונה אליך בבקשה להורות לאנשי המקצוע לעדכן את 
ללא  בקפסולה  שהייה  שבועיים  שלאחר  כך  המתווה, 
בקפסולות  ששהו  הבחורים  כלל  יאוחדו  תסמינים, 

ויוכלו לחזור לשגרה מלאה כמו כלל הציבור".

בהחלטה זו, ממשלת ישראל מבקשת להעניק סמכויות וכלים לשר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן על מנת לייעל את סדרי העבודה בניהול שוק הדיור בישראל

בפניה לשר הבריאות ח"כ יולי אדלשטיין כותב ח"כ ינון אזולאי: "למרות ההקלות שתוארו לעיל לא 
השתנו ההנחיות המתייחסות לבחורי הישיבות ביחס למתווה הקפסולות"

גפני נבחר פה אחד 
ליו"ר ועדת הכספים

חריש שייכת לכולם 

יו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין בירך: "ברכות ח"כ גפני שחזרת למקומך הטבעי. אתה 
אחד האנשים הכי מוערכים בבניין הזה"

עו"ד נתן רוזנלבלט

 שר השיכון יעקב ליצמן | צילום: דוברות הכנסת 

 ח"כ ינון אזולאי | צילום: דוברות הכנסת  ח"כ משה גפני | צילום: דוברות הכנסת 



המציאות החדשה מחייבת את כולנו 
להיות יותר רלוונטיים, יותר חזקים מול 
האתגרים החדשים. במכינה בבר אילן 
יש לנו את כל הכלים כדי להכין אותך 

לקראת השגת תואר נחשק באונ'.

לימוד בהפרדה בקמפוס חרדי I הקלות 
בתנאי קבלה I סבסוד מלא בשכר לימוד 

לזכאים | שיעורי עזר וליווי אישי 

 יש דברים 
שאף אחד לא הכין
 אותך לקראתם...

 לתואר 
בבר אילן 
 נדאג 
 שתגיע 
מוכן

 לפרטים והרשמה: 03-5318-999
Ch.dep@biu.ac.il :דוא״ל

 בעולם החדש, בואו להכיר
אפשרויות לימוד חדשות!

ההרשמה למכינה לגברים 
בבר אילן בעיצומה!

יום פתוח מקוון
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י"א סיוון תש"פ 16163/6/20 בני ברק

השופטת נזפה במשטרה: 
חקירת שווא בעיצומה של השבת

הזוכה המאושרת: 
"מתרגשת, 

התפללתי שאזכה"

מאת: חיים רייך

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  שנשא  בדברים 
לחשש  נתניהו  התייחס  הממשלה,  ישיבת  בפתח 
מפני גל שני של נגיף קורונה והצעדים שבכוונת 

הממשלה לנקוט כדי למנוע התפרצות נוספת:
בתחלואה  עלייה  חלה  האחרונים  "בימים 
אם  יודע  לא  אני  במשמעת.  התרופפות  ולצידה 
לא  עדיין  הנתונים  'בגללה',  או  'לצידה'  להגיד 
ברורים. אתמול קיבלנו כ-28 מקרים חדשים עם 
מספר  שזה  אומרת  זאת  נמוכות,  יחסית  בדיקות 
להגדיל  כמובן  מעוניינים  אנחנו  גדול.  יותר 
אנחנו  היכולת.  את  לנו  יש  הבדיקות,  מספר  את 
צריכים לרתום את הציבור וגם ליזום את הדברים 
הללו. אבל אין ספק שיש עלייה באופן יחסי למה 
 – כלומר  האחרונים,  בשבועות  רגילים  שהיינו 

הקורונה לא מאחורינו. 
מגמה  שינוי  יש  אם  לקבוע  שנוכל  "כדי 
המשך  את  הקרובים  בימים  נבחן  אנחנו  אמיתי, 
נשנה את המדיניות  אנחנו  צריך  ואם   – הצעדים 
ישראל,  אזרחי  מכם,  מבקשים  אנחנו  בהתאם. 
מחברי  וגם  הממשלה  משרי  מבקשים  אנחנו 
הכללים:  על  ולהקפיד  דוגמה  לשמש  הכנסת, 
חבישת מסכות, שמירת מרחק וכמובן הקפדה על 

ההיגיינה.

דנו  בהן  התייעצויות  קיימנו  החג  "במהלך 
קביעת  כל,  קודם  הבאים:  הצעדים  בשלושת 
תיקון של 'התו הסגול' לעסקים, הוא צריך להיות 
מותאם למצב האמיתי ולמציאות בשטח במרחב 
מערך  כולל  קפדנית,  אכיפה  כך,  אחר  הציבורי. 
להיות  חייב  והוא  הופעל  לא  שעדיין  פקחים 
מופעל, ותגבור מערך הבדיקות כפי שציינתי, גם 

באופן יזום. 

"אני מאמין שבשיתוף פעולה של כלל הציבור 
נשמור על המשק פתוח, נביא לפריחה מחודשת 

של הכלכלה ולהשבת מקומות עבודה. 
בין  הנחיתי  שעבר  בשבוע  הקבינט  "בישיבת 
כך  הכלכלית,  הסיוע  תוכנית  את  לעדכן  השאר 
שגם מעסיקים שלא הוציאו את העובדים לחל"ת 
משמעותי.  פיצוי  לקבל  יזכו  המשבר  במהלך 
שזה  חושב  ואני  הנושא  את  העלו  שרים  כמה 

יציג  האוצר  שר  היום  אותו.  לבחון  שצריך  דבר 
במשק,  התעסוקה  לעידוד  המלאה  התוכנית  את 
רה"מ  עם  שיחתי  לאור  במיוחד,  ביקשתי  אבל 
החליפי ושר הביטחון ועם שר האוצר – שיוחלו 
עם  התייעצות  שיחות  בכנסת,  ההעברה  לאחר 
את  לקבוע  כדי  הציבור,  עם  גם  ואולי  השרים 
אופן החלוקה של הסכום שהוקצב למטרה זו. אני 

מקווה שנוכל גם להגדיל אותו. 
היו  יכולים  לא  הבריאות  ושר  הביטחון  "שר 
להגיע אתמול להצהרה שנתנו לעיתונות עם צאת 
השבת, ואני מבקש מהם בסוף דבריי להוסיף כמה 

דברים בנושא.
"אני הנחיתי את שר האוצר, את השר לשיתוף 
עוד  להיפגש  משרדי  מנכ"ל  ואת  אזורי  פעולה 
 – והצ'רקסית  הדרוזית  העדה  ראשי  עם  השבוע 

ולגבש תוכנית חומש למען אחינו מעדות אלה. 
השנה  בתחילת  אישרנו  שאנחנו  לזכור  "צריך 
את  להמשיך  כדי  ש"ח  מיליון  מ-200  למעלה 
התוכניות גם בממשלת המעבר. אם אינני טועה, 
כבר  האלה  המיליון   200 מתוך  מיליון  כ-130 
הוקצבו, וכעת עם הקמת הממשלה החדשה נביא 
זו לא רק  נוספת.  לאישור בהקדם תוכנית חומש 
מקווה  ואני  עבורנו,  גדולה  זכות  גם  זו  חובה, 
העדות  נציגי  עם  הדיונים  את  בהקדם  שתשלימו 
ונוכל להביא להם הישגים נוספים", סיכם נתניה 

את דבריו.

מאת: יחיאל חן

על  כי  פסקה  אסיף  הדסה  בחדרה  השלום  משפט  בית  שופטת 
המשטרה לפצות את ש', לאחר שנחקר שלא כדין ובאופן רשלני 
על  ביקורת  השופטת  מתחה  הדין  בפסק  השבת.  של  בעיצומה 
אליהם  שהועבר  מידע  על  הסתמכו  והחוקרים  היות  המשטרה, 

מהשב"כ ללא בדיקה נוספת.
הגיעו  השבת,  כניסת  לאחר  שבת,  בערב  שנים,  כחמש  לפני 
שוטרים לבית הכנסת בו התפלל ש' ועיכבו אותו לחקירה. ש' לא 
רצה לחלל את השבת, וביקש מהשוטרים להגיע עצמאית לתחנת 
ש'  ואכן  מהמקום  נסעו  לבקשתו,  הסכימו  השוטרים  המשטרה. 

הגיע לתחנת המשטרה לאחר כחצי שעה.
בתחנת המשטרה נחקר ש' באזהרה על ידי חוקר, אודות פוסט 
שהעלה לרשת החברתית. הפוסט לא הוצג בפני ש', אולם נלקחו 
להצטלם.  נדרש  אף  והוא  ד.נ.א.  ודגימות  אצבע  טביעות  ממנו 
נחקר בשנית  לאחר מכן שיחררו אותו השוטרים לביתו, הוא לא 

והתיק נסגר מחוסר ראיות כעבור מספר שבועות.
לאחר כשנתיים תבע ש' את המשטרה בטענה כי היות ובחקירה 
דחיפות  כל  היתה  שלא  הרי  המדובר,  הפוסט  בפניו  הוצג  לא 
לקיימה בעיצומה של השבת. בנוסף, ש' חוייב לתת טביעות אצבע 
ולהצטלם, אף שהוא שומר שבת והדבר נוגד את הנחיות המשטרה.

בוצעה  החקירה  כי  והסבירה  טענותיו  את  הכחישה  המשטרה 
פגיעה  בדבר  "התבטא  ש'  וכי  הנקין,  הזוג  בני  רצח  לאחר  יום 
עתידית במסגדים, בפעולה שמוגדרת כתג מחיר". על רקע דחיפות 
הדברים נשלחה ניידת סיור לביתו, על מנת לאתרו ולעכבו לתחנת 
המשטרה בכדי למנוע "מעשה העלול לסכן את שלומו וביטחונו 

של הציבור".
וביקרה את  אסיף דחתה את הסברי המשטרה  השופטת הדסה 
התנהלותה בחומרה רבה "לא ברור מה עורר, כביכול, את החשש 
המידי לשלום הציבור. למעשה, כלל לא הוכח שהיה למשטרה או 
עבירה  לעבור  עומד  שהתובע  להניח  סביר  יסוד  מהשוטרים  למי 

שעלולה לסכן את שלום הציבור.. כל שכן חשש מיידי".
עוד הוסיפה השופטת כי טענת המשטרה לגבי אותה התבטאות 
אותה  בוצעה  כיצד  פרטים  ניתנו  לא  "אפילו  הוכחה  לא  ש'  של 
ההתבטאות – בכתב או בעל פה. לא ברור אם מדובר בהתבטאות 

מיום 2.10.15 או ממועד אחר".
השופטת התייחסה לטענת המשטרה כי החוקרים פעלו על סמך 
מידע שהועבר אליהם מהשב"כ "מעדויות השוטרים עולה תמונה 
מטרידה, מטרידה מאוד. איש מהם לא הפעיל שיקול דעת עצמאי, 

ולא בחן בעצמו אם אכן יש יסוד סביר לחשש".
אלא  בעצמו  ש'  את  לעצור  בחר שלא  כי השב"כ  הוסיפה  עוד 
לפנות למשטרה "מכיוון שמשימה זו הוטלה על המשטרה, ממילא 
היה עליה להפעיל שיקול דעת עצמאי! היא אינה רשאית, ואינה 

יכולה, להחליף את שיקול דעתה בשיקול דעתו של השב"כ".
השב"כ  עם  השיחה  המשטרה:  רשלנות  את  פירטה  השופטת 
לא תועדה בתיק החקירה, תיק החקירה לא כולל דו"ח פעולה של 
שוטרי הסיור שהגיעו לביתו של ש', אין בתיק רישום מסודר של 
המידע שהועבר לחוקר ומכאן לא ברור מה היה המידע שעל בסיסו 

חקר החוקר את התובע ועוד.
בסיכום פסק הדין כתבה השופטת כי עיכובו של התובע לחקירה 
היה שלא כדין, בנוסף, העיכוב והתעקשות המשטרה לחקור את 
לחיפזון  אמיתי  בסיס  מבלי  רשלני  באופן  נעשו  בשבת  התובע 
שהופעל. כן התברר במהלך הדיון כי השוטרים התעלמו מזכויות 
התובע כמעוכב ונחקר בשבת, כיוון שלא הכירו כלל את הנהלים 
השופטת  השבת.  ביום  נחקרים  זכויות  על  לשמירה  המשטרתיים 
פסקה כי על המשטרה לפצות את התובע ב5,000 ₪, חייבה אותה 
בהוצאות המשפט ובשכר הטרחה של עורך הדין על סך 5,000 ₪ 

נוספים.
עו"ד מנשה יאדו מארון חוננו מסר: "פסק הדין שם סוף לסאגה 
בת חמש שנים, בהן כפר התובע בחוקיות ובהצדקה לכך ששוטרים 
לחקירה  שבת  בליל  הכנסת  בית  מתוך  בבהילות  אותו  הוציאו 
של  ארוכה  שורה  שמגולל  דין  בפסק  ותמוהה.  עקרה  משטרתית 
הצדקה  היתה  לא  כי  נפסק  המשטרה  מצד  ורשלנויות  מחדלים 
ביהמ"ש  קיבל  לעניין הפרטי של התובע,  לעיכוב. מעבר  כלשהי 
את הטענה העקרונית שלנו, לפיה כאשר השב"כ מבקש לעכב אדם 
באמצעות המשטרה כי אז חלה על המשטרה חובה להפעיל שיקול 
לפעול  ולא  המשטרתיים,  הקריטריונים  לפי  ולפעול  עצמאי  דעת 
גם  הפסיקה  על  אנו מברכים  הוראת השב"כ.  לפי  עיוורת  בצורה 

הפרטנית לגבי התובע וגם במישור העקרוני האמור".

מאת: מנדי קליין
 

זו השנה העשירית ברציפות 
הגרלה  לאחים  יד  עורך  שבה 
על ספר תורה מהודר ומפואר 
חג   – השבועות  חג  בערב 
שנערכה  בהגרלה  תורה.  מתן 
ביום רביעי האחרון ד' בסיון, 
אקרמן,  מנחם  רו"ח  בפיקוח 
זכתה הגב' שרה כהן משכונת 

בית ישראל בירושלים.
כששמה  גאתה  התרגשות 
של הזוכה עלה על הצג והרב 
לאחים  יד  מנכ"ל  גנץ  יוסף 
כובד לחייג לביתה ולבשר על 

הזכייה בספר התורה.
כהן  הגב'  של  התגובה 
לאחים:  יד  אנשי  את  ריגשה 
על  שידעה  סיפרה  היא 
שתזכה,  והתפללה  ההגרלה 
אך לא האמינה שיש לה סיכוי. 
וידעתי  זכיתי  לא  "מעולם 
שאזכה,  גדול  סיכוי  שאין 
שבזכות  שמחתי  לפחות  אבל 
אני  בהגרלה  השתתפותי 
של  הקודש  בפעילות  שותפה 

יד לאחים".
היא  כי  סיפרה  כהן  גב' 
שנים,  כמה  לפני  התאלמנה 
בניה  עם  תתייעץ  היא  וכי 
לגבי הכנסת ספר התורה. ביד 
 – לה  להדגיש  מיהרו  לאחים 

בדיוק כפי שפורסם לכל אורך 
התורה  ספר  כי   – הקמפיין 
של  הפרטי  לרכושו  הופך 
מתי  יחליט  הוא  ורק  הזוכה, 
יד  וכי  הספר.  יוכנס  ולהיכן 
לאחים יממן את כל ההוצאות 

של תהלוכת ספר התורה.
נמסר:  לאחים  יד  מהנהלת 
תקופת  של  הקושי  "למרות 
ההגרלה  עם  יצאנו  הקורונה 
השנתית לקראת חג השבועות. 
הנשמות  שאלפי  ידענו 
מציל  לאחים  שיד  היהודיות 
המיסיון  ממלתעות  שנה  מידי 
יכולות  אינן  ומטמיעה, 
וחייבות מענה דחוף.  להמתין 
אנו מודים לאלפי המשתתפים 
זכו  להגרלה  כניסתם  שברגע 
מידית להיות שותפים בהגדלת 
ועוד  עוד  ובהצלת  הפעילות 

נשמות יהודיות".

נתניהו: "נבחן בימים הקרובים את המשך הצעדים"
ראש הממשלה ניסה להרגיע את המשק מחשש לסגר נוסף: "אני מאמין שבשיתוף פעולה של כלל הציבור נשמור על המשק פתוח, נביא לפריחה 

מחודשת של הכלכלה ולהשבת מקומות עבודה"

 ישיבת הממשלה השבוע | צילום: חיים צח, לע"מ 

 ס"ת של יד לאחים 
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leumit.co.il |        הורידו את אפליקצית לאומית
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אנחות הרווחה שפקדו בשבוע האחרון את אגף התקציבים השוכן 
בקומה השנייה במשרד האוצר נשמעו למרחוק. חזרתו של יו"ר ועדת 
האגף  לשוכני  הייתה   - לתפקידו  גפני  משה  ח"כ  המיתולוגי  הכספים 

כמים קרים על נפש עייפה. 
"מבלי לפגוע", כך אחד מבכירי האגף, "כשפורר נכנס לוועדה, הוא 
בא עם כל מיני טענות ודאגות לסקטורים שונים. ניסינו לבדוק מה הוא 
באמת רוצה להשיג, והתברר שהוא ממש מתכוון למה שביקש... בימי 
ידענו שכשהוא בא עם דרישה, הוא אומר אחת ומתכוון שתיים  גפני 
את  מכיר  הוא  ומאוזנת.  נכונה  בצורה  במחיר  לעמוד  יודעים  ואנחנו 
וגם  דרישות  רף  להציב  ויודע  הכוח,  גבולות  ואת  הפוליטי  המשחק 

להיות פרקטי".
ספק אם גפני, שחשדנותו כלפי פקידי האוצר ידועה זה מכבר, נלהב 
ורגע  נרגע,  כבר  הראשוני  שהלחץ  אחרי  השבוע,  הללו.  מהמחמאות 
לפני שהוא צולל ללילות נטולי שינה בחיק תקציב המדינה, שוחחנו עם 
יו"ר 'דגל התורה' על התחושות, היעדים והשפעות הקורונה )לא כולל 
גימנסיה(. כמו תמיד אצל גפני, התשובות קצרות ושנונות, ויותר ממה 

שנאמר – כתוב בין השורות.
 איך ההרגשה לחזור לוועדת הכספים ולהתקבל פה אחד?

יש  ותמיד  תפקידים  בהרבה  כיהנתי  בכנסת,  שנים  הרבה  כבר  "אני 
את ההתרגשות והתשוקה להיות בתפקיד משפיע כדי לעזור ולסייע. זו 
סייעתא דשמיא כפשוטו, שאנחנו עושים את מה שהטילו עלינו גדולי 
ישראל ובראשם מרן שר התורה שליט"א ומרן ראש הישיבה שליט"א. 
הרב שך זצ"ל אמר פעם ששווה להיות בתפקיד בכנסת - כדי שנוכל 
מול  בביורוקרטיה  וסיוע  עזרה  שצריכה  אחת,  אלמנה  לאישה  לעזור 

הרשויות".
 מה הפרויקטים המרכזיים שאתה מתכוון לטפל בהם תחילה?

לסייע  היא  והמטרה  הקרובה  בתקופה  לוועדה  יגיעו  חוקים  "המון 
לכל כך הרבה אנשים, במיוחד בעת הזו שאנחנו שואלים על מה עשה 
השם ככה לארץ הזו, מה חרי האף הגדול הזה, ותפקידנו הוא לסייע 
במה שאפשר לאנשים ומקומות שאיבדו את כל עולמם ופרנסתם בגלל 

מגפת הקורונה שאנחנו מתפללים שתסתיים במהרה".
 עד כמה הסיפור של הקורונה ישפיע כלכלית על המשק?

"הוא משפיע כבר כעת, המצב הוא לא טוב וזה לא סוד, אנשים רבים 
איבדו את מקור לחמם ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה. כמו שאמרתי, 
המון חוקים יגיעו לועדה, אנחנו לא נהיה חותמת גומי של הממשלה 
בועדת הכספים, נפקח על כל שקל שעובר, נדאג לאזרח הקטן ונסייע 
לו כדי שכמה שיותר אנשים ומקומות עבודה יצלחו את המשבר הקשה 

הזה. זהו תפקידנו".
תקציב  לקראת  התורה  יהדות  של  ספציפיות  דרישות  יש  האם   

המדינה?
"יש כמה דרישות, אבל זה לא על סדר היום כרגע... לכשנגיע לזה נדע 
לטפל. ביקשנו בהסכמים הקואליציוניים להכניס את תקציב הישיבות 
יעוגן  לבסיס התקציב כדי שלא נעמוד כעניים בפתח בכל שנה ושזה 
אחת ולתמיד בבסיס תקציב המדינה. כנ"ל גם את הנושא שהיום עלה 
כעת  טעם  שאין  ועוד  ועוד  המיוחד,  החינוך  תקציב  על  בוועדה  שוב 

לדבר עליהם".
 מה יעלה באמת בגורל החינוך המיוחד?

לא  יתוקצב,  שזה  לי  הבטיחו  לנו,  הבטיחו  בוועדה,  היום  "אמרתי 
אתן להעביר את תקציב המדינה אם הנושא הזה שכל כך מתבקש לא 

יסודר".
עודד  ח"כ  של  כהונתו  בתקופת  משמעותיים  נזקים  נגרמו  האם   

פורר כיו"ר הועדה?
"אני לא מביע ביקורת על חברי כנסת", מקדים גפני וממשיך: "ייאמר 
לזכותו של ח"כ פורר שכשהוא מונה ליו"ר הועדה, אני והעוזרים שלי 
התחלנו לפנות את הדברים מהלשכה, והוא פנה אלי וביקש שלא נעביר 
את הדברים כי זה זמני ושנישאר שם, ועל כך מגיעה לו מילה טובה. רק 
אני מקווה שהבוס שלו לא יקרא את הדברים הללו - כי אז זה יזיק לו".

 מילה לסיום...
"עברנו תקופה לא קלה עם שלוש מערכות בחירות. ברגע האחרון 
להיות  יכולים  שהיינו  צרה  וממשלה  נוספת  בחירות  מערכת  נמנעה 
באופוזיציה. הקב"ה מנהל את העולם, ואנחנו כיום בתפקידים משפיעים 

בקואליציה וליברמן ולפיד בחוץ... נעבוד קשה על מנת לדאוג לכולם 
לנו  ובהשפעה שיש  בתפקידים  ואחד  אחד  לכל  לסייע  שנוכל  וכמה 

בממשלה ובכנסת ובע"ה נעשה ונצליח!"

ועדה אחת, שני ציבורים

בשבוע  שהתכנסה  הכנסת,  במליאת  מנומנמת  צהרים  אחר  שעת 
דרעי  לשר  בסמוך  חוק.  והצעות  שאילתות  הצבעות,  לסדרת  שעבר 
עומד עוזרו הצמוד והיעיל של השר ליצמן, מוטי בבצ'יק, והשניים 
והשיכון,  הבנייה  בתחום  הסמכויות  חלוקת  בענייני  מתדיינים 

בהשלכות הגל השני של הקורונה ובהתקדמות החוק הנורבגי.
סטירה  ספג  לכן  קודם  אחדים  ימים  שאך  אייכלר,  ישראל  חה"כ 
מצלצלת מחבריו לסיעה, כשאיבד את הועדה לפניות הציבור שניהל 
ולא נמנע מלשלוח  במסירות נפש בקדנציה האחרונה, עובר בסמוך 
מסר עוקצני ל'סיעה המרכזית', עם רמז דק כחוטמו של פיל. "תסביר 
להם", כך אייכלר לדרעי, תוך שהוא מחווה לעבר בבצ'יק, "תסביר 
למה הספרדים פרשו מאגודה והקימו את ש"ס, ולמה הליטאים עזבו 

את אגודה והקימו את דגל, ומי יודע מה יהיה בבחירות הבאות..."
לגשש  ומיהר  הזדמנות  מיד  זיהה  מנוסה,  פוליטי  שועל  דרעי, 
נזף בבבצ'יק ומיד  את הדופק, "זה באמת לא בסדר מה שעשיתם", 

המשיך: "אבל הרב אייכלר, בוא נסגור עכשיו ותצטרף לש"ס".
של  שמקומה  ומשוכנע  בשקט  לעצמו  מגחך  באגודה  מי  אי  אם 
שוב.  שיחשוב  לו  כדאי  לנצח,  מובטח  ישראל  באגודת  בעלזא 
ויודעים  להצעות  פתוחים  שבבעלזא  מלמדת  ההיסטוריה  ראשית, 
בחסידות  החמיצות  שתחושת  משום  שנית,  נוספים.  כיוונים  לבחון 

גבוהה הפעם במיוחד, ולו מהסיבה הפשוטה - בדיוק מהתסריט הזה 
הם חששו, הציבו דרישות וגם – לטענתם – קיבלו הבטחות. אבל בל 

נקדים את המאוחר.
כדי להבין את הזעם הבעלזאי, צריך לחזור בזמן ל'כנסיה הארצית' 
גלי  במלון  ה'תשע"ט  שבט  בחודש  שהתכנסה  ישראל  אגודת  של 
מבטיח  משתנה  הבלתי  אגודאי  הפנים  הסדר  כידוע,  בנתניה.  צאנז 
לסיעה המרכזית ולשלומי אמונים את שתי המקומות ושני התפקידים 
הראשונים, על כך – לכל הפחות בפומבי – אין מי שיערער. הויכוח 

התעורר בכל הנוגע למקומות 3-4.
לנציג  נשמר  השלישי  המקום  המקודשת,  האגודאית  בהיסטוריה 
חסידות ויז'ניץ ואילו הרביעי שייך בקניין חצר לבעלזא, אלא שלאותה 
בידיהם:  חריפות  טענות  ושתי  בעלזא  נציגי  הגיעו  מדוברת,  כנסיה 

תחת גפנו

אבי גרינצייג / על סדר היום

גפני: "ייאמר לזכותו 
של ח"כ פורר שכשהוא 
מונה ליו"ר הועדה, אני 
והעוזרים שלי התחלנו 

לפנות את הדברים 
מהלשכה, והוא פנה 

אלי וביקש שלא נעביר 
את הדברים כי זה זמני 

ושנישאר שם, ועל כך 
מגיעה לו מילה טובה. 
רק אני מקווה שהבוס 

שלו לא יקרא את 
הדברים הללו - כי אז זה 

יזיק לו"

מגשש את דרכו לש"ס? יו"ר ועדת פניות הציבור לשעבר ח"כ ישראל אייכלר | צילום: דוברות הכנסת
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דווקא  שבעלזא  הרי  מכבר,  זה  התפצלה  ויז'ניץ  בעוד  האחת, 
גדלה בלעה"ר. והשנייה, בניגוד למערכות בחירות קודמות, בהן 
כך  האגודאים,  לטובת   60:40 היה  התורה  יהדות  בתוך  היחס 
שמקומו של הנציג הרביעי בסיעה שכן לבטח בין ששת המנדטים 
הנצחיים, עתה, שינוי ההסדר לאחר התוצאות הכואבות בבחירות 
50:50 - מדרדרים את  המקומיות והצבת היחס בין הסיעות על 
נציג החסידות למקומות 7-8 ומציבים אותו בסכנה קיומית של 

ממש.
מן הראוי לציין כי גם בעבר הועלה הטיעון הראשון על שינוי 
עוד  כל  כי  החברים  בין  הוסכם  אולם  הפנימיים,  הכוחות  יחסי 
ואין  בקודש  "מעלין   - ויז'ניץ  את  לייצג  ממשיך  מוזס  חה"כ 
מורידין" ומקומו יישמר לו. עם זאת, משהוחלף מוזס בטסלר, כך 
לטענת בעלזא, הגיע הזמן לשינוי המיוחל. מנגד, כיאה ליוצאי 
)רמז:  טיעונים משלהם  ויז'ניץ  נציגי  הציגו  רומניה מפולפלים, 
או קהילה שתאמר בפומבי שמספר  לעולם לא תמצאו חסידות 

חבריה נמצא בירידה(.

מיהו "בכיר"?

על  השלום"  "למען  לוותר  בעלזא  הסכימה  יום,  של  בסופו 
ברשימה  החמישי  שהוא  'אגודה',  ברשימת  השלישי  המקום 
כתובה  הבטחה  האחד,  מובהקים:  תנאים  בשני   - המאוחדת 
וחתומה כי במידה ויהיו ליהדות התורה רק שבעה מנדטים ואם 
החוק  את  לממש  תוכל  לא  המפלגה  שהיא  סיבה  מכל  חלילה 
מחצית  על  'דגל'  מול  הרוטציה  את  שיבצע  מי  אזי  הנורבגי, 

הקדנציה יהיה נציג ויז'ניץ.
פנים  הסכמים  של  שכדרכם  אלא  ויפה,  טוב  הכל  כאן  עד 
מגזריים - התנאי השני הוא בגדר 'שבעים פנים לתורה', ואפשר 
לדרוש אותו לגנאי או לשבח, הכל בעיני המתבונן, וזה לשונו: 
"אגודת ישראל על כל נציגיה מחויבים לעשות כל מאמץ אפשרי 
במו"מ הקואליציוני לקבלת תפקידים עבור כלל נציגיה בכנסת 
שהנציג  מנת  על  מיוחד  מאמץ  ויעשה  המקומות,  סדר  פי  על 

הרביעי יכהן בתפקיד בכיר".
מגורמים  פומביים  לא  לתימוכין  )שזוכה  אייכלר  גרסת  לפי 
את  ידיו  במו  והעמיד  שסייע  זה  והוא  מאחר  באגודה(  נוספים 
סטטוטוריות,  לוועדות  )בניגוד  בעבר  הציבור  לפניות  הועדה 
להקימה  וצריך  מאליה  מובנת  אינה  הציבור  לפניות  הועדה 
במיוחד בכל כנסת מחדש(, הוא דרש במפורש התחייבות לקבל 

מאחר  אך  הועדה,  ראשות  את  לידיו 
לא  שהועדה  שיתכן  כלפיו  ונטען 
המו"מ  במסגרת  למפלגה  בכלל  תינתן 
הקואליציוני על ידי הליכוד והוא עשוי 
 – ומכאן  מכאן  קירח  להישאר  חלילה 
הסכים כפשרה לניסוח שמתחייב לסדר 

לו "תפקיד בכיר".
כתיבת  שבשעת  גם  להזכיר  חשוב 
כבר  אייכלר  כיהן  המדובר,  הסעיף 
כיו"ר הועדה המדוברת, ולפיכך כאשר 
נכתב "תפקיד בכיר" - אך הגיוני להניח 
להורדה  המשורר  כוונת  הייתה  שלא 
בדרגה. זו גם הזדמנות לציין את עבודת 
היותו  שמלבד  ולשכתו,  המסור  הח"כ 
מסייע  וקומוניסטים,  נאצים  רודף 
וגם  יהודים,  לאלפי  בשקט  בשקט 
לפתחו  התגלגלו  הקורונה  בתקופת 
לעזרה  נחלץ  בהם   - מקרים  אינספור 

מול גופים שונים ומשונים.
המו"מ  במהלך  ה'הפתעה',  למרבה 
התורה  יהדות  לא העלתה  הליכוד,  עם 

כלל דרישה לקבל את ראשות הועדה המדוברת. בלשכת רוה"מ 
לחץ  והפעיל  עצמאי  מו"מ  מעין  ניהל  אייכלר  כי  לספר  יודעים 
למחצית  הועדה  את  למפלגה  לתת  שהוחלט  עד  נגמר,  בלתי 

הקדנציה. הישג נאה בהתחשב בנתונים.
טסלר,  של  רוגזו  עליו  שקפץ  עד  בנחת,  לישב  אייכלר  חשב 
מיועדת  הועדה  ראשות   - התפקידים  סדר  לפי  כי  והודיע  שקם 
נחלץ  הבעלזאי,  הנציג  של  לצערו  בראשית.  ימי  מששת  לו 
לעזרת טסלר גם הבוס הקודם שלו, השר יעקב ליצמן. אייכלר, 
או שניים בהלכות עקשנות בחלוקת תפקידים  יודע פרק  שכבר 
דיינים,  למינוי  הועדה  כחבר  בעבר  מינויו  )ע"ע  קואליציונית 
במאבק  פצח  ללמוד(,  ממי  שקד  איילת  לחה"כ  שיש  ספק  אין 
והזכיר לחברים בסיעה את הבטחות גלי צאנז, האחרונים מצדם 
השתמשו בפרפראזה לדברי רוה"מ המנוח לוי אשכול, "הבטחנו 

בכיר, לא הבטחנו איזה בכיר". 
בשבוע שעבר, שעה קלה לפני כינוס הסיעה בישיבה שנקבעה 
ל3 בצהריים, התפרסמה הודעה על מינויו של ח"כ יעקב טסלר 
ליו"ר  פנו  אייכלר חשכו. מתברר שמטעם הכנסת  ופני  לתפקיד 
סיעת יהדות התורה ח"כ יעקב אשר בשאלת איוש התפקיד, אשר 

מצדו העביר את הפנייה לאגודת ישראל, ושם גלגל מי שגלגל את 
קבלת ההחלטה לחה"כ טסלר בכבודו ובעצמו... אין לנו האומץ 
עד  טסלר  הרב  של  הקשות  התלבטויותיו  את  ולשער  לנסות 
לקבלת ההכרעה בפועל. בשורה התחתונה, המסר עבר וההודעה 

פורסמה.
בבעלזא שקלו תחילה לפנות ליו"ר הכנסת וליועמ"ש ולהודיע 
הסיעה.  חברי  כלל  דעת  על  שלא  נשלח  הסיעה  יו"ר  שמכתב 
לבסוף, כדרכם של יהודים שומרי מצוות, העדיפו לפנות תחילה 
צו  לאלתר  שהוציא  בעלזא,  חסידות  של  אובייקטיבי  דין  לבית 
בשני  התכנסה  שהסיעה  אף  עתה,  לעת  המדובר.  למינוי  מניעה 
והמשבר  מהפלונטר  מוצא  נמצא  טרם   – בנושא  לדיון  האחרון 

בעיצומו.
מתמיכה  כשנמנע  אישית  בסנקציה  אייכלר  נקט  בינתיים, 
אם  הרי   – בידו  ונימוקו  הנורבגי  החוק  של  הטרומית  בקריאה 
זה שישלם את חצי הקדנציה  יעבור, ח"כ טסלר הוא  החוק לא 
פינדרוס,  יצחק  'דגל'  מזכ"ל  של  למזלו  התורה'.  'דגל  לנציג 
הממשלה המפנקת סיפקה די והותר אצבעות מרוצות והחוק עבר 

לעת עתה, לקראת השלמתו המתוכננת בשבוע הקרוב.

גפני על ממלכתו עם מסכתו. צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

"תסביר להם", כך אייכלר 
לדרעי, תוך שהוא מחווה 
לעבר בבצ'יק, "תסביר 
למה הספרדים פרשו 
מאגודה והקימו את ש"ס, 
ולמה הליטאים עזבו את 
אגודה והקימו את דגל, 
ומי יודע מה יהיה בבחירות 
הבאות..." דרעי, שועל 
פוליטי מנוסה, זיהה מיד 
הזדמנות ומיהר לגשש 
את הדופק, "זה באמת 
לא בסדר מה שעשיתם", 
נזף בבבצ'יק ומיד המשיך: 
"אבל הרב אייכלר, בוא 
נסגור עכשיו ותצטרף 
לש"ס"

שבעים פנים לתורה, סעיף המחלוקת 
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נגיף השנאה

באווירת ההסתה והשנאה שהשתוללה בתקופה זו, ראוי היה שהשר אריה דרעי יתאפק ולא יצא בהצהרות לפיהן "70% מחולי הקורונה בישראל הם 
חרדים". השמים לא היו נופלים אם דברים אלה לא היו יוצאים מפיו ומלבד ליבוי ההסתה, לא ראיתי שום תועלת באמירות הללו.

מערכת הבריאות התחבטו בימים 
להגדיר  האם  בשאלה  האחרונים 
הקורונה  בתחלואת  העלייה  את 
מדובר  הכל  שבסך  או  שני,  כגל 
בהתפרצות צפויה ומתבקשת לאחר 

החזרה לשגרה.
בישראל  התפשט  הספק,  שהוכרע  לפני  עוד 
שובע,  יודעת  שאינה  שנאה  של  ועכור  שני  גל 
שהופנתה – איך לא – לאשמים האולטימטיביים 

בהפצת הקורונה: החרדים.
לנגיף, התבייתו בעלי  וצורה  בהיעדר צבעים 
והפכו  ביותר  הרגישה  הנקודה  על  אינטרס 
שנושאים  לאלה  והמצוות  התורה  שומרי  את 
נטלו  שפלים  אנשים  הזו.  הצרה  על  באחריות 
שבאה  הארורה  למחלה  תווים  וציירו  מכחול 

עלינו.
דם  עלילות  למודת  היהודית  ההיסטוריה 
זדוניות אשר נועדו לקשור בין תחלואי החברה 
לאורח חייהם של בעלי זקן ופאות, כך שבהיבט 
זה אין חדש תחת השמש ומה שהיה הוא שיהיה. 
ההסתה  מקהלת  זו  הזה  הסיפור  בכל  הנורא 
לתהודה  וזוכה  ובדמיונות  בבדיות  שנאחזת 
השנאה  למלבי  גושפנקא  שמעניקה  תקשורתית 

ושופכת שמן למדורה המבישה.
צופי ערוצי הטלוויזיה בישראל וצרכני המדיה 
במדינה לו היו נדרשים להפנות אצבע מאשימה 
על התפשטות הקורונה, היו מכוונים זאת כלפי 

השחורים מבני-ברק ובית שמש.
להם  שמכרו  הסיפור  זה  אשמים.  אינם  הם 
לצרוך  ביקשו  שלא  היכן  שעה.  שעה  יום,  יום 
התודעה  הנדסת  מגמה.  באותה  נתקלו  מידע, 
הזו התבצעה בשלל צורות ולבשה פנים שונות. 
החל מתמונות של חרדים על המסך ברקע דיווח 
סתמי על הקורונה ועד להפצת נתוני כזב סביב 

כמות החולים.
הקורונה  התפרצות  של  הראשון  הגל  חוויית 
בישראל היתה טראומתית עבור הציבור החרדי 
ל"ע.  והנפטרים  החולים  כמות  בשל  רק  ולא 
עמו  הביא  פתאום,  בפתע  עלינו  שנחת  הנגיף 
כמויות רעל בלתי נגמרות שהותזו לעברנו מכל 
של  לקיתונות  זכה  ברחוב  שצעד  חרדי  כיוון. 
בוז. אזרח מן השורה שנראה היה כחרדי הרחיק 

מסביבתו עוברי אורח.
מצלמות רשתות הטלוויזיה הוצבו מידי ערב 
זום  עושים  שהצלמים  תוך  חרדיים,  בריכוזים 
על  שחולפת  חרדית  חזות  בעלת  דמות  כל  על 
מידת  את  לעומק  לבחון  במטרה  הכל  פניהם, 
משרד  לדרישות  החרדים  של  וההיענות  הציות 

הבריאות שהגיעו אליהם באיחור ניכר.
חלקים מרכזיים של מהדורות החדשות שזכו 
עמודים  גם  כמו  לילה,  מידי  שיא  לרייטינג 
הוקדשו  החדשות,  ובאתרי  בעיתונים  שלמים 

לעיסוק אובססיבי סביב רמת ההקפדה החרדית 
על ההנחיות, בו בזמן שרחובות תל אביב שקקו 
חיים ותושבי העיר ללא הפסקה צפצפו ביודעין 
היו  לא  אף  מנהיגיהם  שלדעת  ההוראות  על 
ידי ממשלה שאינה  מחייבות משום שניתנו על 

לרוחם.
נמרחו  ענק  כשכותרות  לשיא  הדברים  הגיעו 
אלף   75 ברק,  בני  מתושבי  "שליש  כי  ובישרו 
עצרו  התקשורת  כלי  בקורונה".  חולים  איש, 
את נשימתם וגייסו את מיטב הפרשנים להסביר 
המלומדים  הללו.  המדאיגים"  ה"נתונים  את 
ה"מצב  את  לתאר  והיטיבו  אכזבו  לא  מביניהם 
שמדובר  כשנודע  החרדיות.  בערים  העגום" 
בפייק מוחלט, כבר היה מאוחר מידי. אף אחד 

לא נשאר כדי לשמוע על זה.
היחס התקשורתי המעוות כלפי המגזר החרדי 
נתן את אותותיו בשטח והוביל למראות שאינם 
בין  האוטומטי  החיבור  הדעת.  על  מתקבלים 
של  המחרידה  לתוצאה  הביא  לחרדים  קורונה 
סטריאוטיפ חולני שדבק במאות אלפי בני אדם, 

על לא עוול בכפם.
נגעו  לב  ציבור שביקשו לקבל תשומת  אישי 
ראש  מבוקשם.  את  השיגו  ומיד  הרגישו  בעצב 
עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, חובב פרסום 
ובני  גן  רמת  בגבולות  הציב מחסומים  מושבע, 

ברק וזכה בליטרת הבשר אותה דרש לעצמו. 
אפשר  אי  כוללת,  ובראייה  לאחור  במבט 
לא  שלנו.  במחנה  הקורונה  מנזקי  להתעלם 
יחידים  של  ההנחיות  מהפרת  עין  להעלים  ניתן 
וגרמו  אדם  חיי  שסיכנו  קיצוניות  מקבוצות 
נשימה  באותה  אך  עצום.  שמים  שם  לחילול 

עלינו להתגאות בציבור החרדי, שברגע שהפנים 
לא  המוחלט  ברובו  לנו,  שאורבת  הסכנה  את 

לקח סיכונים והחמיר בפיקוח נפש.
העובדות לא הפריעו לאושיות השנאה לתפוס 
טרמפ על האירוע. איווט האיום ליברמן, שעובד 
מאולפן  רץ  חרדים,  בשנאת  ראשון  תואר  על 
על  שצפצף  אחרי  רגע  בנו,  לנזוף  כדי  לאולפן 
הנחיות משרד הבריאות בחוצפה ופתח מספרה 
את  להגביר  כדי  רוממותו,  הוד  עבור  במיוחד 

האיבה והשיסוי.
עוד  נפתח  עם התקרב הגל השני, הרסן שלו 
האופוזיציה  בספסלי  מושבו  ממקום  יותר. 
פיו  עודה,  לאיימן  יזבק  היבא  בין  האחוריים, 

פולט הסתה שאינה יודעת גבולות.
שרמת  ככל  מחריפה  שלו  הטרמינולוגיה 
וכך הוא מרשה לעצמו  צונחת,  בו  ההתעניינות 
וגרם  חיסול  מכירת  עשה  "נתניהו  כי  לטעון 
להתפשטות החרדים. החרדים שולטים בכנסת; 
היום   - תותחים'  'בשר  על  דיברו  שפעם  מה 

מדברים על בשר בחירות".
הבזויה,  אישיותו  את  שמאפיינת  בארסיות 
השפעה  תפסו  "הם  ומאשים:  ליברמן  מתבכיין 
וכוח שמעולם לא היה להם. כמו שפעם דיברו 
על בשר תותחים, עכשיו מגדלים בשר בחירות. 
זה בדיוק ככה, ובניגוד לכל הערכים היהודיים. 

בניגוד להכל".
שאיווט,  בשעה  מצחוק  התגלגלה  האירוניה 
שמבקש לעקור כל סממן יהודי בישראל, דיבר 
על "ערכים יהודיים". אבל החרפה היא של מי 
שפורסים בפניו שטיח ומתמוגגים להשמיע את 
נאמרים  היו  לו  דברים,  אותם  הנאלחים.  דבריו 

כל אוכלוסייה אחרת במדינה, היו מרימים קול 
זעקה וגינוי מסוף העולם ועד קצהו. 

לפחות  כמדבק  הוכח  לחרדים  השנאה  נגיף 
כמו הקורונה. עדות לסכנת ההידבקות הופיעה 
בנאומה של איילת שקד, עד לא מכבר שותפה 
אשר  בכנסת,  החרדי  הציבור  לנציגי  נאמנה 
בבוץ  להתבוסס  שנאלצת  על  תסכולה  את 
"מכר  כי  נתניהו  בהאשמת  פרקה  האופוזיציוני 

הכל לחרדים" משל היו אויביה המרים.
אפשר להבין לליבה של שקד. לא כך ציפתה 
ולמענו  ארוכה  דרך  כברת  עמו  שהלכה  ממי 
'ימינה' על הגדר.  נשכבו היא וחבריה למפלגת 
אך אין בזה הצדקה להשתלחות בציבור החרדי 
בזמן שכל מבקשי רעתנו חובטים בנו ללא רחם. 
נשלה  בל  פנימי.  נפש  לחשבון  הזמן  גם  וזה 
ייראה  המצב  הבאה  שבהזדמנות  עצמנו  את 
את  שיוריד  השני  בגל  תקוות  תתלו  אל  אחרת. 
מפלס השנאה כלפינו. מי שסימן למטרה להכות 
לא  מצליח,  רינה  של  בדרכה  וללכת  בחרדים 

יחדל כל כך מהר.
מול  נכונה  התנהלות  על  האחריות  אבל 
נציגי  על  שאת  וביתר  עלינו  מוטלת  המגדפים 
הציבור שלנו. במבט חטוף על תקופת הקורונה 
וההסתה שנלוותה לה כלפינו, נגלה כי לא פעם 
אמירות של שרים חרדים שירתו את המחרפים. 

בהן  ליצמן  של  ההצהרות  פשוטה:  ובעברית 
בלהט  וטען  ברק"  בני  על  סגר  "להטיל  קרא 
צדק  היה  אם  גם  ואיום",  נורא  שם  "המצב  כי 
בדבריו, היו מיותרות. ההתבטאויות הללו נפלו 
כפרי בשל בידי שוחרי רעת החרדים ואלה עשו 
החרדי  הציבור  להשחרת  מרבי  שימוש  בהם 

כולו.
הטלת הסגר על בני ברק, שמידת האפקטיביות 
אחת  נפש  והצילה  והלוואי  ברורה  איננה  שלה 
אחרת  בצורה  להיעשות  היתה  יכולה  מישראל, 
יותר את תושבי העיר הצפופה  ובאופן שמכבד 
חייהם  על  שמשפיע  הדרמטי  הצעד  בישראל. 
להתבצע  היה  נדרש  אזרחים,  הרבה  כך  כל  של 
בהדרגה ובהתחשב ברמת התחלואה הנקודתית 

של השכונות בעיר.
שהשתוללה  והשנאה  ההסתה  באווירת 
בתקופה זו, ראוי היה שהשר אריה דרעי יתאפק 
ולא יצא בהצהרות לפיהן "70% מחולי הקורונה 
בישראל הם חרדים". השמים לא היו נופלים אם 
ליבוי  ומלבד  מפיו  יוצאים  היו  לא  אלה  דברים 
ההסתה, לא ראיתי שום תועלת באמירות הללו.

מהחודשים  לקחים  להפיק  שנשכיל  הלוואי 
המאתגרים שעברו על כולנו ונהיה ערוכים לכל 
לבורא  תפילה  מתוך  עלינו,  תבוא  שלא  צרה 
הקורונה  ונגע  מעמנו  מחלה  שיסיר  הרפואות 

ייעלם לנצח.

חרדים על המסך בדיווח של 'חדשות 13'
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רגע לפני 

שחוזרים

 לישיבות!

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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עקב בקשת הציבור 
שבוע נוסף למבצעים:

מבצעים של פעם בשנה

כל המכנסיים 
בחנות

 & 150
*לא כולל כותנה ולייקרה

2 ב-

חליפות ילדים
מידות: 2-12 | 3 חלקים

 & 189



י"א סיוון תש"פ 22223/6/20 בני ברק

החקירה החדשה במעון ראש הממשלה

מאת: חיים רייך

להסתה  התייחס  הנדל,  יועז  התקשורת,  שר 
סביב  התקשורת,  בכלי  החרדי  הציבור  כנגד 
מגיפת הקורונה, והצהיר כי הוא "מחויב לעשות 
כל שאוכל כדי למנוע הסתה נגד הציבור החרדי".
הצהרתו מגיעה לאחר שח"כ משה אבוטבול 
כנגד  ההסתה  את  לעצור  בבקשה  מכתב   שיגר 
החרדים, במכתבו ציין: "נגד אף ציבור לא היו 
באיש  התחיל  זה  כאלו  דברים  לומר  מעיזים 
תקשורת בכיר שדרש בשידור חי להחזיר את כל 

החרדים לגטאות".
אבוטבול הביא דוגמאות נוספות: "זה המשיך 

כלל  את  שהאשימה  בכירה  תקשורת  באשת 
הציבור החרדי בזריקת אבנים על שוטרים בבר 
אילן, וכן טענה שללא החרדים ובתי אבות אין 
התפרצות  על  בכתבה  ושלשום  קורונה.  כלל 
הקורונה בתיכון חילוני כשברקע כמובן תמונת 

ילדים חרדים שלא קשורים לכתבה".
"אני קורא לך להעמיד ולסמן כיעד אישי את 
המאבק בהסתה כלפי הציבור החרדי בתקשורת, 
עם מדיניות של אפס סובלנות להסתה והכללה 
הציבור  כנגד  ובפרט  בישראל,  ציבור  כל  כלפי 
ממש  השיסוי  חופש  כן.  הביטוי  חופש  החרדי. 

לא", ביקש ח"כ אבוטבול. 
הנדל:  יועז  השר  כתב  תשובה,  במכתב 
קשות  התבטאויות  ידענו  האחרונה  "בתקופה 

וטונים צורמים כלפי לא מעט אוכלוסיות בחברה 
הבחירות  מערכות  במהלך  גם  הישראלית. 
מגפת  התפשטות  במהלך  וגם  האחרונות 
הקורונה, התלהטו הרוחות ונאמרו מלים שמוטב 

אילו לא היו נאמרות".
לדבריו: "אני רואה שליחות אישית בהרגעת 
ובהמרת  הקיצוניות  רף  בהורדת  השנאה,  שיח 
ומחבר.  ענייני  מכובד,  בשיח  המתלהם  השיח 
שיח כזה צריך להתחיל קודם כל אצלנו, שליחי 

הציבור".
"כעת", סיים שר התקשורת בהצהרה ברורה: 
לעשות  מחויב  אני  התקשורת,  כשר  "בתפקידי 
כל שאוכל כדי למנוע הסתה נגד הציבור החרדי,  
אחרת.  מיעוט  קבוצת  וכל  הערבי  הציבור 

הישראלית  בציבוריות  קהילה  או  קבוצה  אף 
מדעות  או  מתלהם  משיח  לסבול  צריכה  אינה 

קדומות".

מאת: יחיאל חן

עם פתיחת החוף הנפרד בים המלח, נרשמת 
הפרקים  הריאה  מחלות  חולי  בקרב  היענות 
מהיתרונות  וליהנות  לנפוש  להגיע,  והעור 
והכול  המלח,  ים  של  המוכחים  הבריאותיים 

באווירה תורנית וללא פקפוק. 
החוף  שוב  נפתח  האחרונים  בימים  כאמור, 
מלונית  גם  וכך  לרחצה,  המלח  בים  הנפרד 

'רגעים קסומים'. 
ארגון 'חיים לילד' מפעיל זה שנים את מלונית 
'רגעים קסומים' בים המלח. המלונית משרתת 

חולי CF ופסוריאזיס ובני משפחותיהם. 
השיפור במצבם של חולי   סי אף ניכר ואף 
שהחולה  העשירה  החמצן  כמות  עקב  הוכח 
מקבל בשהותו באקלים המבריא של ים המלח. 
מכיוון שבים המלח החולה מקבל את החמצן 
לכן  טבעי,  ובאופן  ביממה  שעות   24 רצוף 
הנמצאים  המינרלים  כמו"כ,  מרובה.  השפעתו 
משפיעים  המלח,  ים  של  המיוחד  באקלים 
רוגע  האדם  על  ומשרים  הנפש,  על  לטובה 

ושלווה מיוחדים.
הבריאותיות  המעלות  לאור  כידוע, 
אטופיק  חולי  מגיעים  המלח,  ים  של 
מהיתרונות  ליהנות  דרמטיטיס  ופסוריאזיס 
הבריאותיים – מה שמסייע לאיכות חייהם של 
מוכרת  שם  והשהייה  בהם  ולטיפול  החולים 

בקופות החולים. 
ם  י ל ו ח ה
ם  י כ י י ת ש מ ה
החרדי  למגזר 
להמעיט  נאלצו 
כליל  להימנע  או 
בים  מביקור 
לאור  המלח, 

מלון  או  הארחה  בית  בנמצא  אין  כי  העובדה 
שמותאם לאורח חייו של המגזר החרדי. 

'רגעים קסומים' נרשמת  עם פתיחת מלונית 
על  השנה,  ימות  רוב  לאורך  מרבית  תפוסה 
ובני  החרדי  למגזר  המשתייכים  חולים  ידי 

משפחותיהם. 
המשפחה  ובני  החולים  נהנים  במלונית 
כשרים,  מטבחים  לצד  מאובזרות  מסוויטות 
ויכולים במשך ימי שהותם ליהנות מהיתרונות 
הבריאותיים ומאוויר ים המלח, לו הם זקוקים 
לתת  ואף  חייהם,  איכות  את  לשפר  מנת  על 

מרגוע לנפשם.
"אחרי  לילד:  חיים  יו"ר  סקלר  ראובן  הרב 
בהתאם  שוב  נפתחה  המלח  בים  שהמלונית 
החוף  גם  וכך  הבריאות,  משרד  להנחיות 
הנפרד, יכולים חולי מחלות העור, הריאה ואלו 
הסובלים ממחלות פרקים, להגיע שוב וליהנות 
מהיתרונות הבריאותיים המוכחים של ים המלח 
והכול בקרבה לחוף ובאווירה חרדית תורנית". 

מאת: יחיאל חן

העלון התורני השבועי "תפארת רפאל" הוצא 
ע"י   )1985( תשמ"ה  בשנת  לראשונה  לאור 
בתל  רפאל"  "תפארת  והחסד  התורה  מוסדות 
 1,800 מספר  עלון  לאור  יצא  והשבוע  אביב 
למזכרת  שישמר  ומיוחדת  מורחבת  במהדורה 

לקוראי עלוני השבת הרבים.
העלון  מייסד  שליט"א  זביחי  שלמה  הרב 
לציבור  היה  לא  עדיין  תשמ"ה  "בשנת  מספר: 
שלנו עיתון חרדי, ואף לציבור היה קשה לשמוע 
הקלטות משיעורי התורה שנמסרו ע"י מרן רבינו 
עובדיה יוסף זצ"ל. הציבור שהכיר את מוסדותינו 
זצ"ל  מרן  בנשיאות  אביב  בתל  רפאל"  "תפארת 
רבה  מהיותו  עוד  אליו  הרבה  קרבתנו  את  וידע 
פנה  תשכ"ט,  בשנת  יפו  אביב  תל  של  הראשי 
זצ"ל  מרן  תורתו של  את  להנגיש  אלינו בבקשה 
לכל בית בישראל ובעיקר ביום השבת שבו רווח 
הזמן ללמוד. כשפנינו למרן זצ"ל, עודד והדריך 
לכתוב  לא  פרטים חשובים, למשל  בכמה  אותנו 
בשבת  מחולק  שהוא  מכיוון  בעלון  פרסומות 
או  מסעדות  לפרסם  לא  כ"כ  הכנסת,  ובבתי 
מוצרים הדרושים הכשר כדי שלא יטעו ויחשבו 
 – עשינו  כך  וב"ה  הכשר,  לכך  נתן  זצ"ל  שמרן 

העלון כולו גדוש בדברי תורה והלכה".
עוד מספר הרב זביחי: "יש לזכור שכשהתחלנו 
מנשוא,  קשה  הייתה  העבודה  העלון,  להדפיס 
העלון  בנמצא,  מחשבים  היו  לא  שעדיין  מכיוון 
הייתה  והגרפיקה  ידנית,  כתיבה  במכונת  נכתב 
פשוטה ובסיסית. זכינו ובזמן קצר, גבר הביקוש 

היה  לא  עלון  ששום  כך  עקב  הציבור,  בקרב 
וההפצה התרחבה  ביום השבת,  לקריאה  בנמצא 
לכל הארץ כאשר קוראי העלון הינם מכל העדות 
החוגים והמגזרים, מרבני קהילות שהיו לוקחים 
את דרשותיהם ממנו ועד קוראים צעירים וחוזרים 
ישראל  לבית  חזרה  דרכם  שהתחילו  בתשובה 

סבא".
לדברי הרב זביחי: "סוד הברכה שלנו שנשארנו 
נאמנים לדרכו של מרן זצ"ל כפי שהדריך אותנו, 
לפסיקותיו והלכותיו, ובכך ראינו סייעתא דשמיא 
אותנו,  מלווה  כשברכתו  ב"ה,  היום  עד  גדולה 
עותקים  אלפי  בעשרות  מופץ  העלון  וכיום 
בארץ ובעולם, ללא תמיכת גוף כל שהוא על אף 
רואים  שבוע.  מידי  בהדפסתו  האדירה  ההוצאה 
אותנו  מלווה  זצ"ל  מרן  ברכת  איך  בחוש,  אנו 
תלמידיו הנאמנים, ועוד רבים וטובים למדו מכך 
תורה  דברי  המלאים  עלונים  מאות  ישנם  וכיום 

והלכה לרשות שומרי השבת".

מאת: מנדי קליין

חשד  בעקבות  בחקירה  פתחה  המשטרה 
ראש  במעון  עובדות  שתי  שמסרו  שקר  לעדות 

הממשלה לטובת שרה נתניהו.
העידו  עובדות  ושתי  בכיר  החשד,  פי  על 
של  במשפט  הממשלה  ראש  אשת  לטובת 

העובדת לשעבר שירה רבן – ושיקרו בעדותם.
נתניהו  הגב'  את  תבעה  במעון  שעבדה  רבן, 
בטענות על התעללות שספגה במהלך עבודתה, 

לדבריה.
לנדאו  נעמי  הדין  לעורכת  הודיעה  המדינה 
שמייצגת את רבן ולבית המשפט כי היא מבקשת 
להמתין עם סיכומי התיק בגלל חקירת המשטרה 

שנפתחה.
לחקירות  הארצית  ביחידה  נפתחה  החקירה 

הונאה בלהב 433.
כתבים  לפניות  "בהמשך  נמסר:  מהמשטרה 
כי  נאשר  דיוקם,  על  דברים  להעמיד  מנת  ועל 
 433 בלהב  הונאה  לחקירות  הארצית  ביחידה 
הנוגעים  חשדות  שעניינה  חקירה  מתנהלת 

שתי  ידי  על  שנמסרו  ולתצהירים  לעדויות 
עובדות במעון רה”מ במסגרת תביעה אזרחית. 
המשפטי  היועץ  באישור  מתנהלת  החקירה 
פרקליטות  של  ופיקוח  ובליווי  לממשלה 
המדינה. מעבר לאמור ומטבע הדברים לא נוכל 

להרחיב בפרטים נוספים מחקירות מתנהלות”.
נתניהו,  משפחת  פרקליט  כהן,  יוסי  עו״ד 
הגיב לחקירה החדשה: "מנדלבליט משעבד את 
ומגמתית  אובססיבית  לרדיפה  ישראל  משטרת 
ראש  את  להפיל  בניסיון  נתניהו  משפחת  של 
לא  הוכיח שהוא  כבר  הציבור  ישראל.  ממשלת 

קונה את זה", אמר עו"ד כהן.
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
לטענת  "בניגוד  כהן:  יוסי  עו"ד  לדברי  הגיב 
הגיע  החשד  את  שעורר  המידע  שהוצגו,  הכזב 

לידי רשויות אכיפת החוק בשנה שעברה". 
מנדלבליט הוסיף: "אין כל שחר לדברי הבלע 
שפרסם כהן. התבטאויותיו המשתלחות ראויות 
לכל גינוי, אין בהן בדל של אמת ואין בהן כדי 
להרתיע איש ממערכת אכיפת החוק מלבצע את 

מלאכתו נאמנה".

במסגרת התביעה שהגישה עובדת המעון לשעבר שירה רבן נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, נחקר במשטרה חשד כי לחצו על שתי עדות הגנה לומר דברים שקריים

שר התקשורת יועז הנדל: "אני מחויב לעשות 
הכל למנוע הסתה נגד הציבור החרדי"

35 שנות הפצת תורה ויהדותרגעים קסומים לחולי הריאה

הצהרתו מגיעה לאחר שח"כ משה אבוטבול שיגר מכתב בבקשה לעצור את ההסתה כנגד החרדים: "נגד אף ציבור לא היו מעיזים לומר דברים כאלו זה התחיל 
באיש תקשורת בכיר שדרש בשידור חי להחזיר את כל החרדים לגטאות"

מלונית 'רגעים קסומים' של ארגון 'חיים לילד' והחוף הנפרד בים המלח נפתחו מחדש בהתאם 
להנחיות משרד הבריאות * הרב ראובן סקלר יו"ר חיים לילד: "אחרי שהמלונית בים המלח 

נפתחה שוב, יכולים החולים ליהנות מהיתרונות הבריאותיים של המקום באווירה חרדית תורנית"

ותיק עלוני השבת "תפארת רפאל" חגג 35 שנות הוצאה לאור

שר התקשורת יועז הנדל | צילום: דוברות הכנסת 

מרן הגר"ע יוסף זצ"ל עם הרב זביחיהמלונית של 'חיים לילד' 
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הקו החם: 053-3591656צלצלו או שלחו הודעה

2790& רק-

מבצע!!!

1300& רק-

LG מקרר
 GRB ארבע דלתות

909S 751 | ליטר 8700

מבצע!!!

3990& רק-

מקפיא עליון | 585 ליטר

SAMSONG מקרר

מבצע!!!

1500& רק-

תנור משולב בקו מבצע!!!

8650& רק-

חדש בקרטון

במקום 
&10,000

RF60 מקרר סמסונג
4 דלתות | 700 ליטר

מבצע!!!

4690& רק-

 RT 62 K7160 מקפיא עליון
כולל דיספנסר למים קרים

מקרר סמסונג

מבצע!!!

1350& רק-

כיריים 
TEKA

מבצע!!!
במקום 
& 2200

ארבע להבות
מוצר חדש מאריזה

1000& רק-

תנור בנוי  
SAUTER

מבצע!!! 190& רק-

מיקרוגל 
MM720CPI

 PILOT 

במקום 
& 250

20 ליטר | מכני לבן | עודפים בקרטון 

מבצע!!!
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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

רמז לנרות חנוכת 
בית חשמונאי

ֶאת  ְּבַהֲעֹלְתָך  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר 
ַהֵּנרֹת )ח, ב(

המנורה  פרשת  נסמכה  "למה  וברש"י: 
לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים 
ולא  הוא  לא  בחנוכה,  עמהם  היה  שלא  דעתו,  חלשה 
גדולה  שלך  חייך,  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר  שבטו, 

משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות". 
של  מתשובתו  במשמע  שיש  מתקשים,  הראשונים 
הקב"ה לאהרון "שלך גדולה משלהם" שהזכות שלהם 
קיים  קיימת כל עוד בית המקדש  והיא  מוגבלת בזמן, 
אינה  אהרן  של  זכותו  ְוִאּלּו  קרבנות,  בו  ומקריבים 
מוגבלת בזמן, והיא נוהגת לעולם, והדבר טעון ביאור, 
שהרי סוף כל סוף, כשם שהזכויות על הקרבת הקרבנות 
בבית המקדש - שנזקפו לזכותם של הנשיאים שהקריבו 
ראשונים – פסקו עם חורבן בית המקדש וביטול הקרבת 
שבהדלקת  ההמשכיות  על  הזכויות  גם  כך  הקרבנות, 
וביטול הדלקת  בית המקדש  חורבן  המנורה פסקו עם 
היתה  המנורה  הדלקת  גם  ונמצא  במנורה,  הנרות 

מוגבלת בזמן!     
וכתב על כך הרמב"ן: "וראיתי עוד בילמדנו )תנחומא 
בהעלותך ה( וכן במדרש רבה )טו, ו(: אמר לו הקדוש 
ברוך הוא למשה: לך אמור לאהרן, אל תתיירא, לגדולה 
מזאת אתה מוכן. הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים 
הם נוהגים, אבל הנרות אינם בטלים לעולם. והנה דבר 
בטלים  והקרבנות  קיים,  המקדש  בית  שכשאין  ידוע 
אלא  רמזו  לא  אבל  בטלות.  הנרות  אף  חורבנו,  מפני 
נוהגת אף לאחר חורבן  לנרות חנוכת חשמונאי שהיא 

בגלותנו". 
מלכות בית חשמונאי, בניו של אהרן הכהן, שטיהרו 
וחידשו את הדלקת המנורה, העניקו  בית המקדש  את 
בהיותנו  החורבן,  בזמן  גם  לעולם,  נרות  הדלקת  לנו 
בגלות. נרות החנוכה מפיצים את אור הקדושה האלוקי 

גם בעת חשיכה!
עם ישראל חי וקיים

אומות העולם רוצים לכבות את אור התורה הקדושה 
מעם ישראל, אך לא יעלה בידם. נשמות ישראל ימשיכו 
להאיר ולהתקדש - "אל מול פני המנורה יאירו שבעת 
הנרות". ובאיזה אור? באור של התורה הקדושה! "כי 

נר מצוה, ותורה - אור" )משלי ו, כג(. 
האור של לימוד התורה לא ייכבה לעולם! וזהו סוד 
אברהם":  "ויוסף  בספר  מובא  ישראל.  עם  של  הקיום 
הפילוסופים  מגדולי  אחד  נשאל  שנה  כמאתיים  לפני 
 - באלוקים?"  מאמין  "אתה  קאנט:  עמנואל  הגויים, 

"כן".
- "האם אתה יכול להוכיח את קיומו של בורא לעולם 

המנהל את עולמו?"
אמר להם: "יש הוכחה ברורה לכך: קיומו של העם 
היהודי. אין בהיסטוריה עם נרדף כמו עם ישראל. ואם 
אחרי כל הרדיפות והעינויים עם ישראל חי וקיים - זו 
הוכחה ברורה לקיומו של בורא עולם. הדבר היה יכול 

להתרחש רק בעזרתו ובהשגחתו האלוקית". 
גזירות קשות,  ניתכים על עם ישראל  ודור  בכל דור 
צלב,  מסעי  דם,  עלילות  עינויים,  גירוש,  טבח,  שמד, 
שריפת כתבי קודש. כמה התנכלויות מתנכלים האומות 
כמה  ומתורתו,  מאלוקיו  ישראל  עם  את  לנתק  כדי 
גזרו כדי להביא את היהודים להמיר את דתם.  גזירות 
אלפים ורבבות נטבחו ועלו על המוקד על קדושת ה', 
מסרו את נפשם על מזבח האמונה, עמדו כצור חלמיש 

ונשארו נאמנים לה' ולתורתו. 
ועם כל זאת, ודווקא בשל כך, עם ישראל חי וקיים! 

"לא מאסתים ולא געלתים לכלותם"
היכן הם כל העמים הקדמונים? עמון, מואב, כנען, 
אשור, בבל, פרס, יוון רומי - מה נשאר מהם? כלום! כל 
האומות מימי קדם נעלמו בתהומות הנשיה. אימפריות 
עתיקות ששלטו בעולם ביד רמה, לא נשאר מהן זכר, 
להם  יש  אם  גם  ארכיאולוגיים...  ממצאים  כמה  מלבד 
להם  שהיתה  העצומה  לשליטה  זכר  אין  מדינה,  איזו 
בימי קדם. הם שלטו לא רק מבחינה מדינית ופוליטית 
שלהם  השפה  ותרבותית,  כלכלית  מבחינה  גם  אלא 

שלטה בעולם. ומה נשאר מכל זה? כלום! 
הכל  בסך  היא  אמריקה,   – בימינו  הגדולה  האומה 
שם  שהתיישבו  פרימיטיביים  שבטים  כמה  של  אוסף 
לפני כמה מאות שנים. אנגליה ותרבותה - פחות מאלף 

שנים. 
לעומת זאת, עם ישראל הוא בן אלפי שנים. הקב"ה 
בחר בנו להיות לו עם סגולה מכל העמים. זכינו לקבל 

סיני ולשמוע את קול ה' מדבר מתוך  את התורה בהר 
ההר. מאז, עם ישראל עבר נדודים וגלויות, הוא נשלט 
הגזירות  כל  ולמרות  ואכזריות,  גדולות  אומות  בידי 
שרד, ויחד איתו שרדו גם צביונו, תרבותו ושפתו. עד 
של  שפה  באותה  ולדבר  להתפלל  ממשיכים  אנו  היום 

התורה הקדושה.
אי אפשר להכחיד את עם ישראל, אי אפשר לכופף 
גם  "ואף  מד(:  כו,  )ויקרא  לנו  מבטיח  הקב"ה  אותו! 
זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים 

לכלותם". 
הצורר  בגרמניה  קם  דורות  שנים  עשרות  כמה  לפני 
הארור ימח שמו, והכריז על "פתרון סופי" לעם היהודי. 
הם  ישראל.  בעם  שמות  חוללו  שמם  ימח  הנאצים 
הוציאו לפועל, בצורה שיטתית ומסודרת, את התוכנית 
נשלחו למחנות  יהודים  מיליוני  של "הפתרון הסופי". 
השואה  למשרפות.  ומשם  עבודה,  למחנות  ריכוז, 
הנוראה השמידה ששה מיליונים מעם ישראל, ביניהם 
בחורי  תלמידי חכמים,  רוח,  וענקי  תורה  גדולי  רבנים 
ישיבות, ומאות אלפי תינוקות של בית רבן שלא טעמו 

טעם חטא. עולם התורה באירופה חרב עד היסוד. 
אבל הצוררים הארורים לא השיגו את מבוקשם. עם 
ישראל חי וקיים! הרי הקב"ה הבטיח "לא מאסתים ולא 

געלתים לכלותם". 
הוא  ההפיכה.  מתוך  וקם  מעפר  התנער  ישראל  עם 
כונן מחדש את עולם התורה והעמיד דור חדש ומופלא 

של לומדי תורה, השוקדים על התורה ועל העבודה. 
כך התקיים בנו "בהעלותך את הנרות - יאירו שבעת 

הנרות".  
אין ישראל נגאלים אלא בתשובה

אצל  חל  התקופה,  נסיבות  בגלל  במקביל,  אמנם, 
מאתיים  לפני  ה'.  מתורת  ריחוק  ישראל  בעם  חלקים 
שנה החלו לנשוב רוחות ההשכלה והחדירו לתוככי עם 
שערום  לא  אשר  פסולים  וערכים  זרות  רוחות  ישראל 

אבותינו. 
ראשי המדינה היו שייכים לקבוצה שהשילה מעליה 
את הטלית והתפילין של בית אבא. הם רצו להקים דור 
חדש של חלוצים, בלי אלוקים, בלי תורה ומצוות, היוֹ 

לא תהיה. 
לארץ  המוניות  עליות  החלו  המדינה  קום  לאחר 
השלטון  את  לבסס  במקום  וממערב.  ממזרח  ישראל, 
בארץ על היסודות היהודיים ברוח ישראל סבא, אימצו 
ראשי השלטון את הערכים הזרים של תרבות העולם. 
הדבר חולל שמות מבחינה רוחנית. קם בארץ דור שלם 
שרצה  האבות  דור  ישראל'.  'שמע  זה  מה  יודע  שאינו 
להקים דור של אפיקורסים, הקים דור של עמי ארצות, 

תינוקות שנשבו. 
"בהעלותך  של  ומופלאה  חדשה  תופעה  החלה  ואז 

את הנרות" - עולם התשובה! 
חוזרים  אובדים  בנים  למקורות.  חוזר  ישראל  עם 
לחיק האמונה, שבים אל התורה הקדושה. מאות אלפים 
תורה  בחיי  ובוחרים  הקודם  חייהם  אורח  את  נוטשים 
ומצוות, עוזבים את הבלי העולם הזה ומקדישים את כל 
עתותיהם לעבודת ה'. מקימים בתים של תורה ומגדלים 
תורה  של  באור  העולם  את  המאירים  בנים  ובני  בנים 

ויראת שמים. 
הזו,  המופלאה  מהתופעה  להתפעם  שלא  אפשר  אי 
אי אפשר שלא להשתאות מהצימאון האדיר לשמוע את 
ח,  )עמוס  הנביאים  חזון  מתגשם  עינינו  לנגד  ה'.  דבר 
יא(: "הנה ימים באים נאם ה' והשלחתי רעב בארץ לא 
רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'". 
אחרית  של  הגאולה  מסממני  אחד  שזהו  ספק  אין 
הימים. אומרת התורה: "בצר לך ומצאוך כל הדברים 
ושמעת  אלקיך  ה'  עד  ושבת  הימים  באחרית  האלה 
אלא  נגאלים  ישראל  אין  כי  חז"ל  ואמרו  בקולו". 
אלא  תלוי  הדבר  ואין  הקיצין,  כל  "כלו   - בתשובה 

בתשובה ומעשים טובים"  )סנהדרין צז ע"ב(. 
וכל זה מהווה עוד ביטוי מופלא של "בהעלותך את 

הנרות".

)מתוך משכני אחריך במדבר ח"א(. 

מסופר על אחד מחשובי חסידיו 
ישראל'  ה'דברי  הרה"ק  של 
לערוך  היה  שנוהג  זי"ע  ממודז'יץ 
'נסיעה' אל הרבי לעיתים קרובות, אך לפתע 
חדל לנסוע אליו ובמשך ימים רבים לא נראו 

פניו בחצר הקודש.
לאחר תקופה ביקר אותו חסיד אצל רבו 
ונכנס אל הקודש פנימה להתברך ולהתייעץ. 
את  ראינו  לא  "מדוע  הרבי:  אותו  שאל 
פניכם זמן כה רב?" השיב החסיד במבוכה: 
בדרכים  להיטלטל  מדוע  לעצמי  "חשבתי 
ומוסר  חסידות  ספרי  בביתי  לי   יש  כאשר 
להתעורר מהם? אלמד אותם ואתחבר דרכם 

לעבודת ה'!"
השיב לו הרבי בדברים הבאים: "בפרשת 
בהעלותך )במדבר י, כט-לב( נאמר: 'ויאמר 
משה לחובב... לכה אתנו והיטבנו לך כי ה' 
... לא אלך כי  דיבר טוב על ישראל. ויאמר 
נא  אל  ויאמר  אלך.  ומולדתי  ארצי  אל  אם 
והיה  עמנו  תלך  כי  והיה   ... אותנו  תעזוב 
הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו והטבנו לך'. 
לכאורה פסוקים אלו מעוררים תמיהה! מה 
משה  ליתרו?  משה  בין  ומתן  המשא  פשר 
ובכך  ישראל  עם  ללכת  ליתרו  מציע  רבינו 
אולם  ישראל,  על  טוב  דיבר  ה'  כי  לו  יוטב 
יתרו מסרב ומבקש לשוב אל ארצו ומולדתו. 
בדבריו  רבינו  משה  לו  משיב  א"כ  מה 
האחרונים, הרי מאומה אינו מוסיף על דבריו 
הראשונים, אלא רק חזר על דבריו שיוטב לו 
אם ילך עם ישראל? ועוד, מהו הלשון  'והיה 
ההוא'  הטוב  'והיה  ושוב:  עמנו  תלך  כי 

פעמיים באותו פסוק 'והיה'?
הסביר הרבי לחסיד: " משה רבינו הציע 
ישראל  עם  ללכת  להמשיך  חותנו  ליתרו 
'לכה  וזהו  ועוד תורה.  על מנת שילמד עוד 
אתנו והיטבנו לך'-אין טוב אלא תורה. אבל 
אדני  על  ולשבת  לביתו  לשוב  מבקש  יתרו 
לו  השיב  כך  על  הדעת.  בישוב    - התורה 
לשבת  יוכל  בביתו  גם  אכן  כי  רבינו  משה 
לו  שגורמת  השמחה  עם  מה  אבל  וללמוד, 
השהיה בצוותא בתוככי עם ישראל, הרי את 
זה לא יוכל להשיג בביתך. וזהו שאמר משה 
רבינו 'והיה כי תלך עמנו'- אין "והיה" אלא 
לשמחה  תזכה  עמנו  תלך  אם  לשון שמחה. 
להישאר  לך  כדאי  כך  ומשום  והתעלות, 

עמנו.
באוזני  הצדיק  הפטיר  בזה"  "כיוצא 
להם  שאין  הסבורים  כאלו  "ישנם  החסיד: 
את  יש  בבית  גם  הרבי.  אל  לנסוע  סיבה 
היא  והאמת  טוענים.  הם  ושמש'  ה'מאור 
ולהתעורר.  יכולים ללמוד  שאכן בבית  הם 
אבל את ה'והיה כי תלך עימנו', את השמחה 
יחד  הנוסעים  לחסידים  שיש  וההתרוממות 
בצוותא אל רבם לא ניתן להשיג בבית, ועל 

כן יש לנסוע".
כמה דברים אלו אקטואליים בימים אלו, 
לאחר שנמנע מאיתנו זמן רב להתפלל בבתי 
עתה  גם  המדרשיות.  בבתי  וללמוד  הכנסת 
לזכור  עלינו  אך  להוראות,  להישמע  עלינו 
לתפילה  הבית  בחצר  תפילה  דומה  שאינה 
בבית  תורה  לימוד  דומה  אינו  כנסת,  בבית 
"והיה"-  המדרש.  בבית  תורה  ללימוד 
נמצאת  ותורה  תפילה  מצווה,  של  השמחה 

בבתי מקדש מעט.
חסידיו  על  והרב  הצדיק  של  חותמו 
פרשתינו.  בתחילת  גם  נרמז  ותלמידיו 
ב(,  )ה,  הנרות"  על  "בהעלותך  בפסוק: 
עד  להדליק  שצריך  עלייה,  לשון  פירש"י: 
בשם  מובא  מאליה.  עולה  שתהא השלהבת 
זי"ע  מניקלשבורג  שמעלקא  רבי  הרה"ק 
לפרש את הפסוק )תהלים לד, יב( "לכו בנים 
שמעו לי יראת ה' אלמדכם", שדרך העולם 
כולם באסיפת מרעים  שבשעה שמתאספים 

הצדיק,  אצל  ובאים  כולם  כשמתקבצים  או 
אזי מרגישים כולם קדושה יתירה והתעלות 
רוחנית, אך משהולכים מהצדיק חוזר האדם 
לקדמותו. כמו שאמרו משמו של רבי יצחק 
שבא  מי  "כל  זי"ע:  מזידיטשוב  אייזיק 
ובגשמיות,  ברוחניות  ישועה  לו  יש  אצלנו 
מאבדו  אחד  אוחזו.  היכן  עד  השאלה  רק 
בצאתו  השני  הדלת,  של  )ידית(  בקלאמקע 
לרחובה של עיר והשלישי כשדורך על מפתן 

ביתו".
זהו שאמר דוד המלך: "לכו בנים שמעו 
לי יראת ה' אלמדכם", שהישועה שזוכה לה 
כשיושב  או  הצדיק  אל  בא  כשהוא  האדם 
בבית המדרש ומתעלה ברוחניות, שתישאר 
שיצא  היינו  "לכו",  בבחינת  כשהוא  גם  בו 
שהרושם  הצדיק.  מבית  או  המדרש  מבית 
ומשום  זמן.  לאורך  חיזוק  לאדם  יביא  הזה 
כך קבע פסוק זה הגר"מ שפירא זצ"ל בפתח 

ישיבתו - ישיבת "חכמי לובלין".
בזה רמז הפסוק: "בהעלותך את הנרות" 
להדליק  הצדיק  שהוא  הכהן  כשרוצה   -
צריך  והקדושה,  התורה  שלהבת  באדם 
זה "עד שתהא שלהבת עולה  להיות באופן 
תמשיך  מהצדיק  שיצא  בעת  שגם  מאליה", 
השלהבת להעלותו מעלה מעלה. אך כל זה 
יושב  כשהוא  ולא  לצדיק  בא  אדם  כאשר 

בביתו.
הגרי"ש אלישיב זצ"ל היה אומר: "צריך 
ללמוד עם חברותא". בהזדמנות אחת שאלו 
חייו  ימי  כל  "הלא הרב בעצמו למד  אותו: 
"מגיל  הרב:  ענה  בחברותא?".  ולא  לבד 
צעיר בחרתי בדרך קשה זו, אך איני מאמין 
זו.  בדרך  ללכת  שמסוגל  מישהו  עוד  שיש 
אני מבקש לא לקחת ממני דוגמא ולא ללכת 

בדרכי".
אל  יהודי  עלה  הימים  שבאחד  מסופר 
שאלה  רק  לשאול  וביקש  אלישיב  הגרי"ש 
אחת: "האם הרב למד כל ימי חייו לבדו?". 
ענה לו הרב בקצרה: "ריכטיג,  אבער ס'איז 
גיווען זייער שווער". )"זה נכון, אבל זה היה 

מאד קשה"(.
סגור  את  הרב  פתח  נדירה  בהזדמנות 
ליבו וסיפר על עצמו: היה זה בשנת נעורי. 
ישבתי ולמדתי בבית המדרש בבדידות, עד 
בנפשי  חשתי  עוד,  לשאתם  יכולתי  שלא 
שאם לא אצא מחוץ לבית המדרש ואפגוש 
אדם כלשהו ואשוחח עמו, קרוב הנני לצאת 
מדעתי ח"ו. סגרתי את הגמרא, יצאתי מדלת 
כדי  הרחוב,  אל  דרכי  ועשיתי  המדרש  בית 
החצר,  שער  עד  הגעתי  חיה.  נפש  לפגוש 
להתחולל  החלה  ומלחמה  לרגע,  עצרתי 
לבית  וחזרתי  דרכי,  הסבתי  לבסוף  בקרבי. 
המדרש, פתחתי את הגמרא וצללתי לתוכה 
רבינו  המשיך  סבור"  הנני  "כיום  מחדש. 
לפתוח  צריך  הייתי  אז.  עשיתי  טוב  "שלא 
את שער החצר ולשוחח עם מאן דהו", סיים 

הרב.
שהתקיימה  החמישית  הגדולה  בכנסיה 
בירושלים בחודש סיון תשכ"ד, השתתף כ"ק 
מרן האדמו"ר ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, 
ומחו"ל,  מארה"ק  ישראל  גדולי  עם  יחד 
"לכה  על הכתוב בפרשתינו:  ואמר במשאו 
על  טוב  דיבר  ה'  כי  לך,  והיטבנו  אתנו 
נרגשת:  תפילה  כט(  י'  )במדבר  ישראל" 
ריבונו של עולם, מבקשים אנו ממך: "לכה 
אתנו" –היה נא עמנו, כי אז –והיטבנו לך"-
יהיה טוב. "כי ה' דיבר טוב  גם לך רבש"ע 
הוא שיהיה  רצון השם  ישראל" –שהרי  על 
תהיה  אם  ממילא,  ישראל,  לבני  להם  טוב 

עמנו יהיה גם לך טוב!...
ברבים  בשמחה  תורה  ללמוד  נדע  אם 

ייטיב ה' לנו בכל משאלות ליבנו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

נעשה ונשמע 
אמרו כאחד

 



עובדי הוראה - גננות / חינוך מיוחד?
בעלי/ות תעודת בכיר?

 עברתם כבר חצי מהדרך!
תוכנית השלמה לתואר ראשון בחינוך

מעניקה לכם את האפשרות
להתפתח תוך שנה / שנה וחצי בלבד,

במסגרת חרדית איכותית ושמורה במיוחד! 

בעלי/ות תעודת בכיר,
כך תשלימו

לתואר ראשון

במהירות הבזק!

חיוני!
זה 

השלמה לתואר ראשון

בחינוך

חיוני!
זה 

תואר שני

בייעוץ חינוכי

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

m e e t @ m i v c h a r . o r g . i l
03-5726120 לתיאום 

פגישה 
צרו קשר:

פגישה
טלפונית

01

פגישה 
פגישהטלפונית

מקוונת
פגישה 
פגישהטלפונית

פרונטלית

0203

מגוון אפשרויות 
לפגישה עם יועצי 

הלימודים שלנו:

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
זה כן משנה

באיזו מכללה!

ליהנות ממקצוע המפרנס בכבוד רב, לצד 
שליחות מיוחדת בחינוך דור העתיד, בסיוע 

לתלמידים במצבי מעבר, לחץ ומשבר, בשיפור 
תפקוד המערכת הבית-ספרית ובסיוע למורות 

ולמנהלות בהתמודדויות השונות.

דווקא עכשיו יותר מתמיד!
בעלי/ות תואר ראשון?

נס שישהתלמידים?את שיגרתהקורונה שיבשה
יועצים

חינוכיים...

לנרשמים/ות עד לר«ח תמוז 50% הנחה בדמי הרישום!

רון בקבלה לעבודה!
ית

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אם כבר תואר...

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

לגברים ולנשים
במסלולים נפרדים

לגברים ולנשים
במסלולים נפרדים



י"א סיוון תש"פ 3/6/20 בני ברק12 26

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. צמיחת השער בלא לספרו מפעם לפעם. "אין ____ אלא גידול שער" )מועד 
קטן טו.(

6. שלמות,חוסר מום. "_____ וזכרות בבהמה ואין ____ וזכרות בעופות" 
)קידושין כד: (

7. כנוי רווח במקרא ובתלמוד לימי חג הסוכות. "בירח האתנים ב____" )מלכים 
א ח ב(

8. בנו הבכור של שמואל הנביא. )שמואל א ח ב(
9. אילו הם האנשים? "____  ו____ ההלכים" )שמות י ח(

10. העניק,זיכה. "הילדים אשר ____"            )בראשית לג ה( )בהיפוך אותיות(
11. שמועת שקר,דיבה. "שמע ___" )שמות כג א(

12. שיחה,מועצה. "לא ישבתי  ב___ משחקים" )ירמיה טו יז(
14. מדרגה,דרגה,שלב. "שש ___ לכסה" )מלכים א י יט( )בלשון רבים(

16. בת אחאב בן עמרי מלך ישראל. )מלכים ב יא א( )בהיפוך אותיות(

 1. קורה שמניחים במאוזן על עמוד ניצב,קורת רוחב. "בית 
הבנוי ראש ו____" )נגעים יג ב(

2. ישוב בנחלת שבט זבולון.  "ממטה זבלון את ___ ואת 
מגרשיה" )דברי הימים א ו סב(

3. מזכיר המלך חזקיהו. )מלכים ב יח יח(
4. קיצור המילים : עתיד לבוא.

5. נשגב,עצום,כביר. "____ ולא נדע" )איוב לו כו(
7. נחמד ונאה.  "איש ____" )דניאל  י יא( )בכתיב מלא(

11. יחף,ערום.  "אילכה ____ וערום" )מיכה א ח(
12. קיצור המילה : סעיף.

13. מאז ומעולם, מימים קדומים ביותר. "מני- ___" 
)איוב כ ד(

14. במה שונה יום זה משאר הימים? "ו___ יום מיומים" 
)סנהדרין סה: ( 

15. מחר בשעה זו. "כ___ מחר" )שמות ט יח( )בהיפוך 
אותיות(



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!

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
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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

הרצאה מעצימה, מעוררת השראה
ונותנת כלים מעשיים להתמודדות נכונה.

ההרצאה תתקיים אי"ה ביום שלישי כ"ד סיוון (16/6/20)
בשעה 19:00 באגף לשירותים חברתיים רח' כהנמן  107

מרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

המרכז פועל בימים: א', ד', ה' 15:00-8:30, יום ג' 13:00-8:30, 20:00-15:00
 shakedbb10@gmail.com :טל': 03-5776149 | מייל

 

 

אנו מזמינים אותך  להרצאה של:

הרב אהרון מרגלית
מחבר הספרים "אתהלך" ו"בעקבות אתהלך"

בנושא

"הילד שבתוכי מול ההורה המבוגר"

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

הפעילות תתקיים  לפי הוראת משרד הבריאות כמות המשתתפים מוגבלת,
ומותנת ברישום מראש*. לא תותר כניסה ללא רישום.

מיועד לנשים בלבד – הכניסה ללא עלות
הכניסה עם מסיכות וחתימה על הצהרת בריאות

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!
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דירות 
למכירה

יא’ בסיוון -יג’ בסיוון תשע”ט
03/06-05/06/2020  

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)44-44(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

ומטופחת, אין ביניינים 
צמודים לדירה. בלעדי 

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)09-09(_____________________________________________
 ברבי עקיבא, בבנין 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שמושכרים 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

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

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

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

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

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

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

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

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

הרואה רמת גן מול יהודה 
הנשיא )קרוב לרחוב 

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

הרב קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

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

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

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

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

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה והגג 

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

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

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

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

ל- 30 מ"ר. נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)23-23(_____________________________________________

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

ובגג נדלניסט/נפתלי
054-5951599)23-23(_____________________________________________

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

ש"ח. נדלניסט/נפתלי
054-5951599)23-23(_____________________________________________

 במלצר, דופלקס 6 חד' 
גדולים + מרפסת סוכה, 

מעלית וחניה. נדלניסט/נפתלי
054-5951599)23-23(_____________________________________________

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

ממשית ל- 25 מ"ר. נדלניסט/
_____________________________________________)23-23(נפתלי 054-5951599

באר שבע

בית שמש

2-2.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

 דירת 78 מ"ר, מחולקת, 
מושכרת, שכונה ה', 680,000 

ש"ח. יעל פנחס "הומילי 
_____________________________________________)23-23(נכסים" 055-6611636

 דירת 90 מ"ר, גינה, 
מחולקת, מושכרת, ליד 

המכללות, 900,000 ש"ח. 
יעל פנחס "הומילי נכסים" 

055-6611636)23-23(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל-2 
יחידות, מחיר שלא יחזור, רק 

670 אלף ש"ח בשאול המלך. 
_____________________________________________)23-23(אבן יסוד משה 050-4545603

 דירה מחולקת ל2 יחידות 
דיור משופצת דרך מצדה 

מושכרת 4800 מחיר מציאה 
_____________________________________________)23-23(אבן יסוד משה 0504545603

 דירה מחולקת, מושכרת, 
3,700 במינץ, מחיר מציאה 
_____________________________________________)23-23(אבן יסוד משה 0504545603

 מבחר דירות החל מ-300 
אלף ש"ח ומבחר דירות 

לחלוקה במחירים שפויים.
_____________________________________________)23-23(אבן יסוד משה 050-4545603

 בית קרקע, תשואה 7%, 
באברהם אבינו, מחיר מציאה.  
_____________________________________________)23-23(אבן יסוד משה 050-4545603

 בית קרקע מול 
האוניברסיטה, 180 מ"ר מגרש, 

60 מ"ר בנוי, 120 מ"ר חצר 
משני כיוונים, מחיר מציאה, כל 
הקודם זוכה. משרד תיווך בית 

_____________________________________________)23-23(בית, 052-4462863 לאוניד

 דירת גן, 104 מ"ר, ליד 
המכללות, 1,050,000 ש"ח. 

יעל פנחס "הומילי נכסים" 
055-6611636)23-23(_____________________________________________

 4 חד', ממ"ד, מרפסת, 
מעלית, ליד הקרייה החרדית, 

980,000 ש"ח. 055-6611636 
_____________________________________________)21-21(יעל פנחס - הומילי נכסים

 במיקום אסטרטגי, קרוב 
לאוניברסיטה, 5 דק' הליכה, 

דירת 2 חד', 50 מ"ר, 490,000 
ש"ח. תיווך בית בית

_____________________________________________)23-23(052-4462863 לאוניד

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 דוד רזיאל, 4 חד', שיפוץ 
יסודי, בנוי 94 מ"ר,  קומה 4, 
אזור מתחרד, 1,235,000 ש"ח

_____________________________________________)23-23(רויאל נכסים 054-319-1310

 4 חד', בנוי 75 מ"ר, אזור 
מתחרד, ק"ד, 870,000 ש"ח
_____________________________________________)23-23(רויאל נכסים  054-319-1310

 רמב"ם, 4 חד', בנוי 60 
מ"ר אזור מתחרד, קומה 0,

960,000 ש"ח. רויאל נכסים  
054-319-1310)23-23(_____________________________________________

 שד' הדקל, 3 חד', שיפוץ 
יסודי, בנוי 54 מ"ר, קומה 3 

,אזור מתחרד, 960,000 ש"ח
_____________________________________________)23-23(רויאל נכסים 054-319-1310 

 3 חד', בנוי 55 מ"ר, ק"ד, 
אזור מתחרד, 945.000 ש"ח
_____________________________________________)23-23(רויאל נכסים 054-319-1310

לפרסום
03-6162228

 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

 בבניה *באזור העיריה, 
דירות 4 חד' 2,250,000.

5 חד' 2,700,000.
פנטהאוז 4,500,000.

**בגמר בניה, באזור רמב"ם, 
3.5 חד' 1,650,000.

4 חד' דירת נכה 1,750,000.
6 חד' + חצר 2,700,000.

B.D.A 23-23(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

2,900,000 ש"ח.
B.D.A 23-23(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בדב גרונר, 2.5 חד' ועוד 
3 חד' + יחידה בלי חלונות, 

יש חצר פרטית בטאבו, מחיר 
מציאה. "פנחס נכסים"

055-6789653)23-23(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3 חד', 
סוכה וממ"ד + יחידה, ק"ב, 

1,650,000 ש"ח גמיש. "פנחס 
_____________________________________________)23-23(נכסים" 055-6789653

 בלעדי-באפשטיין 
75 מ"ר, מחולקת 

ל-3יחידות מרוהטות, 
ק"א, 1,520,000 

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

-והשקעות"
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בבלעדיות, בבנין-חדיש, 
בשאול-חדד, קומה 1, 3 חד' 
55 מ"ר + מרפסת + יח"ד 
2 חד', 35 מ"ר + מרפסת 

1,780,000 גמיש-מאד ת.מ.א. 
_____________________________________________)23-23(נכסים 054-8479063

 בבלעדיות, בשבטי-ישראל, 
4 חד', 100 מ"ר, קומה 1, 

חזית, מצב-טוב, כניסה-מידית 
1,750,000 גמיש ת.מ.א. 

_____________________________________________)23-23(נכסים 054-8479063

 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)23-23(_____________________________________________

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

מ"ר, מצב-טוב, כניסה-מידית, 
בנין-חרדי 1,450,000 גמיש 

_____________________________________________)23-23(ת.מ.א. נכסים 054-8479063

 בבלעדיות, בחברון, ק"ב 
חזית, 3.5 חד', 75 מ"ר, טרום-
היתר לכ-60 מ"ר, כל השכנים 
בונים, 1,880,000 גמיש-מאד 
_____________________________________________)23-23(ת.מ.א. נכסים 054-8479063

 בבלעדיות, בדב-גרונר, 
בבנין-חדיש, 3 חד', 70 מ"ר, 

קומה 3 + מעלית, נוף-מדהים, 
מצב-מצוין, 1,490,000 גמיש 
_____________________________________________)23-23(ת.מ.א. נכסים 054-8479063

 בבלעדיות באזור-המכבים, 
4 חד' 85 מ"ר + חצר, 

משופצת ברמה, 1,490,000 
גמיש ת.מ.א. נכסים

054-8479063)23-23(_____________________________________________

 למכירה דירה 160 מ"ר
מתאימה לפיצול ל-2 

דירות. במרכז בני ברק
2,800,000 ש"ח

_____________________________________________)23-23(טלפון 052-7962228

 במנחם בגין, דירת גן 5 
חד', מושקעת ברמה גבוהה, 
עורפית ושקטה. יחידת דיור 

מושכרת ב- 2,000 ש"ח. 
נגישות לתחבורה ומרכזי 

קניות. לפרטים: צוות דודי נגר. 
050-9693307)23-23(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' 3 חד' 
+ יחידת דיור, ק"ק + חצר 

כ-110 מטר, 2,100,000 תיווך 
_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב 054-5500263

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

גדולה, ניתן גם לקנות קומה ג' 
מחולק ל-2 דירות 140 מ"ר. א. 

_____________________________________________)23-23(פנחסי 03-5799308

 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

 בלעדי!!! בקובלסקי, 
דופלקס 200 מ"ר, 6 

חד', מושקעת, גג פתוח, 
מעלית 'אפיקי-נדלן-בועז' 

054-8474843)23-23(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

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

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

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

_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך, דופלקס 
207 מ"ר, ק"ג, 87 מ"ר, בגג 
120, חדשה, מחולקת ל-3 

יחידות דיור + חניה, חזית
_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

 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. 

_____________________________________________)23-23(פנחסי 03-5799308

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

+ חניה, חזית  2,550,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור בן דוד, 5.5 
חד' גדולה, 120 מ"ר, ק"א 
חזית + סוכה  2,300,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בהרב קוק השקט, 
דירה ענקית, 2 מפלסים, 

7 חד', 170 מ"ר בנוי 
+ 70 מ"ר מרפסת גג, 
בקומות ג,ד, אפשרות 

לחלוקה ל-2 דירות. 
3.300.000 ש"ח. בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

054-6506501)23-23(_____________________________________________

 מציאה!!! באזור 
מימון/ירושלים, דירה 

גדולה ומיוחדת, דופלקס 
5 חד', בק"ק יח"ד לבודד, 

בק"א סלון ענק 50 מ"ר 
+ חדר, בק"ב 3 חד' 

)לדירה אין גג(, כניסה 
פרטית. תיווך ש.

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

 בלעדי! בפדרמן בניין 
חדש, 5 חדרים, 100 מ"ר 

נוף מהמם, 1,850,000 
'אפיקי-נדלן-בועז'

054-8474843)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(_____________________________________________

 בלעדי, 4 חד' בבניה, בפ"כ 
היוקרתי, קבלן אמין, תיווך 
_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב  054-5500263

 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(_____________________________________________

 בלעדי בצירלסון, 
בבנין חדש, 4 חד' + 

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

+ מעלית + חניה-
פרטית 2,070,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי! באיזור העיריה,
4 חד', 95 מ"ר, משופצת, ק"ב 

אחרונה 2,000,000 ש"ח
_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

 א. הצבי, ק"א
3 חד', 74 מ"ר, 3 כ"א + 

תוכניות, ח.שכנים, 95 
מ"ר, 1,530,000 ש"ח 

גמיש "בלעדי-משגב-
_____________________________________________)23-23(לדיור" 052-5222690

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

כ-85 מ"ר, "מ.מהיסוד" 
מ.סוכה 1,630,000 ש"ח 

גמיש "בלעדי-משגב-
_____________________________________________)23-23(לדיור" 052-5222690

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

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

"בלעדי-משגב-לדיור"
052-5222690)23-23(_____________________________________________

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

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

1,460,000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)23-23(לדיור" 052-5222690

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

מ"ר )נ.להפוך ל-4ח'(, 
שמורה + ח.בטאבו, 

1,550,000 ש"ח. 
"בלעדי-משגב-לדיור" 

052-5222690)23-23(_____________________________________________

 למבינים!! א.השניים 
3 חד', ק"א, כ-69 מ"ר, 
"משופצת-אדריכלית" 
א.לסוכה, 1,410,000 

ש"ח "בלעדי-משגב-
_____________________________________________)23-23(לדיור" 052-5222690

 באזור הנביאים, 3.5 
חד' משופצת כחדשה חזית 

+ ריהוט חדיש + מחסן  
 054-8449423 1,990,000

 B.D.A 23-23(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנבאים, 3 חד' + 
אפשרות לבניה 30 מטר + 
יחידת דיור 50 מטר, חדשה 
054-8449423  2,500,000

 B.D.A 23-23(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
ברבי-עקיבא/ירושלים 3 
חדרים גדולה, 75 מ"ר, 

עורפית, ק"ב, מטופחת, 
1,420,000 ש"ח 

גמיש "סלומון-נכסים-
והשקעות"

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 בלעדי-מציאה ברבי-
עקיבא-דובק בבנין-חדש, 

כ-90 מ"ר  3 חד'+ 
מרפסת-שמש + סוכה 

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

נכסים-והשקעות"
054-4290600)23-23(_____________________________________________

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

מטופחת, ק"ק )עורפית( 
מיידי, 1,380,000 

גמיש "סלומון-נכסים 
-והשקעות"

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה, 3 חד', 73 
מ"ר, ק"ג + היתרי בניה על 
הגג, 1,550,000 ש"ח גמיש

_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)23-23(גמיש א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)23-23(א. פנחסי 03-5799308

 מציאה  בדנגור!!
3 חד', קרקע, משופצת, 

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

מ.כהן-נכסים
 052-7684074)23-23(_____________________________________________

 מציאה בלעדי, 
בשלמה-בן-יוסף, 3 חד' 
גדולה, כ-80 מ"ר, ק"א  

מטופחת +אופ' כ'-מיידית 
1,350,000ש"ח "סלומון-

נכסים -והשקעות"  
054-4290600)23-23(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 3 
חד', 74 מ"ר, ק"ב חזית 
לדקר, שקטה ומוארת + 

אופ' להרחבה 1,720,000 
ש"ח גמיש, תיווך 

052-8008600)23-23(_____________________________________________



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

יא’ בסיוון - יג’ בסיוון תשע”ט  03/06-05/06/2020

עסקים

חנויות

השקעות

 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 
_____________________________________________)23-25/20("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 
053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
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

ביקוש
דירות

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

_____________________________________________)18-21(ריהוט. 051-2231130

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

_____________________________________________)18-19ח(054-8406660

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

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

 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

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

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

 למסירה, חנות 
תשמישי קדושה ומתנות 

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

מבנים
 למכירה בניין עצמאי 

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

050-9954515)20-23(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

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

_____________________________________________)21-22ח(054-8406660

 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

יחידות דיור

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

_____________________________________________)20-23ש(054-7708250

פתח תקווה 2-2.5 חדרים

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

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

 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

אולמות
 בויז'ניץ, כ- 50 מ"ר, חדש, 

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

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

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

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

בני ברק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

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

_____________________________________________)22-23ש(גמיש 052-7121246

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

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

 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. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

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

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

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

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

וילות ובתים

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

 בלעדי בז'בוטנסקי צד בני 
ברק, 2.5 ח' קומה ב' מפוארת 

+ אופצייה 1,255,000 תיווך 
_____________________________________________)23-23(אלטרנטיב 054-5500263

 קומת קרקע בטאבו 
משותף 2.5 חד', 1,000,000 
ש"ח, 47 מ"ר, מציאה, פינוי 

מיידי. ,052-7113508 ליד בית 
הכנסת הגדול, בלעדי תווך 

_____________________________________________)23-23(עוצמה

 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

דופלקסים

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(_____________________________________________

 בסמיכות-לעיר ולכינרת, 
דופלקס במצב-טוב, 4 חד', 

110 מ"ר, 2 מרפסות-לכינרת, 
כניסה-פרטית, רק 615,000 

ש"ח לוינגר-תיווך-לאנ"ש
04-999-1211)23-23(_____________________________________________

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

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

 בטבריה-עילית, 
במתחרדים, 3 חד' מסודרת, 
קומת-קרקע + נוף לכינרת 

+ אופציה לגינה רק 420,000 
ש"ח לוינגר-תיווך-לאנ"ש 

04-999-1211)23-23(_____________________________________________

 באלחדיף, צמוד לקרית 
שמואל, 3 חד', 70 מ"ר, 

אפשרות הרחבה בגג ובצד, 
שכנים הרחיבו, משופצת 

וגם מושכרת 495,000 ש"ח, 
הקודם זוכה. תווך עוצמה 

052-7113508)23-23(_____________________________________________

 רמות א': 5 חד' )מחולקת 
ל-3 חד' + 2 חד'(. נוף, ק"ג. 

מושכרת ב- 6,500 ש"ח. טוב 
למשקיע. רק 1,990,000 ש"ח 

בלבד! תיווך הכוכבים:
.02-571-3375)23-23(_____________________________________________

 רמות-זרחי: קוטג' 6 
חד' )160 מ"ר נטו( + יחידה 
)80 מ"ר( + גינה)80 מ"ר( + 
חלל)45 מ"ר(, נוף, משופץ. 

4,450,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-571-3375.

פנטהאוזים ודירות גן
 רמות-אונגוואר: 4 חד' 

)ניתן לחלק( + גינה )23מ"ר( 
+ מחסן )19 מ"ר(. כ"פ ללא 

מדרגות. ע"י אוהל יוסף! 
רק 2,100,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-571-3375.

 רמות-ד': 4 חד' )80 מ"ר 
נטו!( חדש מקבלן בבוקשפן, 

מרפסת )8מ"ר(, ק"א, מעלית. 
מחסן! מציאה! מציאה! 
מציאה! תיווך הכוכבים:

.02-571-3375)23-23(_____________________________________________

 רמות-א': 4 חד', פינתית, 
נוף-ירושלים, מול משכן-

שרגא, ת.ב.ע.26! ק"ב. מיידי! 
1,890,000 ש"ח. תיווך-

_____________________________________________)23-23(הכוכבים: 02-571-3375.

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

1,250,000 ש"ח בלבד
050-3916980)23-23(_____________________________________________

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

_____________________________________________)23-23(ש"ח 050-3916980 

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש , מעלית ,2 

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

_____________________________________________)23-23(050-6610501 סתיו

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

ב- 3,000 ש"ח, רק 1,150,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. 050-6610501 סתיו

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

_____________________________________________)23-23(050-6610501 סתיו

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

ב- 3,000 ש"ח, רק 1,150,000 
_____________________________________________)23-23(ש"ח. 050-6610501 סתיו

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

_____________________________________________)23-23(050-6610501 סתיו

קריית אתא
 פינת ההשקעות! !

להשקעה/מגורים 
למגזר החרדי.  27 שנות 

מצויינות ואמינות!!
תיווך ליאנה 

050-5409240
_____________________________________________)23-23(חיים 050-8554104 

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

בחולדה הנביאה 
054-3979575)23-23(_____________________________________________

 באזור הוילות, 6 חד' 
ברמת אהרון + 40 מ"ר 

מרפסת, ק"ב, 9,000 ש"ח 
תיווך אלטרנטיב
 054-5500263)23-23(_____________________________________________

 בבנים, 5 חד', 
בבניין חדש, מפוארת 
מושקעת, ק"ד, 130 

מ"ר + מחסן 12 מ"ר, 
ממ"ד, מעלית,

חניה בטאבו, סוכה,
6,700 ש"ח, מיידי,

תמונות לפי דרישה.
תיווך "נדלן בחיוך" 
_____________________________________________)23-23(חיים 054-3970200

 בלעדי במהרש"ל 3.5 
חד' ענקית + מרפסות 

+ סוכה, ק"ב-חזית, 
שמורה, כ'-מיידית 4300 

ש"ח גמיש. "סלומון-
נכסים-והשקעות" 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 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

 באהרון דב, 2.5 חד', 
מטופחת, 70 מ"ר, 

חזית, ק"ג )ללא( מיידית,  
3,450 ש"ח 

054-4290600)23-23(_____________________________________________

 באדמור-מקוצק 2 חד' 
ק"ק, מרוהטת-קומפלט, 
מרווחת, לזו"צ + גנרטור 

2,700 ש"ח 
052-7629173)23-23(_____________________________________________

 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

 2 חד' בהרצל פ"כ, יפיפיה 
כחדשה, מרווחת, מרוהטת, 

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

 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

ערד
 משופצת, מטופחת 

ומרוהטת, ק"ג, שכנים טובים 
ושקטים, חלקם חרדים אפשרי 

לממושכת, רהיטים חדשים. 
052-7113508)23-23(_____________________________________________

 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
 רוטשילד/קק"ל, 3 חד', 

גדולה, ק"א ללא מעלית וחניה, 
_____________________________________________)23-23(3,600 ש"ח. 050-3528252

לפרסום
03-6162228

 באלחדיף, צמוד לקרית 
שמואל, 3 חד', 70 מ"ר, 

אפשרות הרחבה בגג ובצד, 
שכנים הרחיבו, משופצת 

וגם מושכרת 495,000 ש"ח, 
הקודם זוכה. תווך עוצמה 

052-7113508)23-23(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)23-23(נפתלי קליין 054-5951599

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(_____________________________________________

 מבחר חנויות להשכרה 
ברחבי העיר במחיר 

משבר, זריזים לתפוס 
הזמנויות. תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)23-23(054-4980159 דורון

 הזדמנות ברבי עקיבא/ 
השומר!! 32 מ"ר, 

מושכרת ל- 5 שנים 
ב- 8,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)23-23(נכסים 052-7684074

 "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
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הסעות

מוצרים 
ושירותים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

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

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

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

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

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

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

אבידות

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

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

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

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

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

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

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

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

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

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

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

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

ריהוט

תינוקות

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה, 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)19-30ש(055-6755279

שידוכים

 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

 תנור אפיה משולב, 
שחור, תוצרת קונסטרוקטה, 

כחדש, 500 ש"ח.
054-5888926)21-24(_____________________________________________

 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

 נגן די ג'י מן, כחדש, רק 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח. 03-6195880 משה

 בירושלים, למסירה, מקרר 
גדול, דרוש תיקון.

_____________________________________________)22-23ח(058-6770546 02-5812872

 מקרר אמקור, 350 ליטר, 
בב"ב, 300 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(054-8541752

 2 מסכי מחשב, נקנו לפני 
כ- 5 שנים, כ"א 100 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(055-6772789

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

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן(, מיועד לקיר, 50 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 די וי די תוצרת 
KENNEDY )ללא מסך( 

כחדש, 50 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 דוד חשמל 80 ליטר, 
"ירדן", 500 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-7640291

 נברשת 5 קנים + 3 קנים 
ביחד, 400 ש"ח, כחדשה. 

_____________________________________________)22-23ח(055-6680981

 HP, 500 מחשב נייד 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 055-9765406

 מסך מחשב דק, חברת 
ויסוניק, 17 אינץ', 120 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(055-9765406

 כיריים בילדאין, 4 להבות 
)סאוטר(, שחורות, תקינות, 

_____________________________________________)22-23ח(350 ש"ח. 052-3463482

 רדיודיסק מקורי, לרכב 
I-30 2010, פלסטיקה תואמת 

)חדש באריזה( 200 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 שואב אבק איכותי, 90 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 פקס משולב עם מדפסת, 
_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח. 052-5737813

 שואב אבק חדש!!, 190 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 058-3245685

 אורגנית "קסיו" + מעמד 
+ מזוודה + שנאי + כיסוי 

+ חוברת למידה, 420 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(050-4140205

 דיסק של "בוש", חשמלי, 
מצב מצויין, 200 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6680981

 שידת מגירות, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 ארון כתר, 220 ש"ח, 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 עמודון ספרייה כחדש, 
300 ש"ח. 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(02-5371771 073-7509509

 ספה, 3 מושבים, צבע 
קרם שמנת, מודרנית, גדולה, 

480 ש"ח. עור אמיתי,
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813 ב"ב.

 מיטת נוער במצב מצויין, 
מעץ מלא, 200 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-6140800

 מיטת קומותיים של 
איקא, 450 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)22-23ח(052-7619209/8

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

צפת

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

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

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

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

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

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

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

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

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

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

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

נהריה 

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

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)23-22/21(וסנוקר, 050-5313031

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

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

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

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

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

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

קוממיות
 "לשבת וחול" צימר 

מטופח, מאובזר, נקי וממוזג, 
חצר + משחקים

_____________________________________________)23-29ל(052-7113937 08-6601778

לפרסום
בלוח

03-6162228

טויוטה 
מכירת רכבים

 טויוטה ורסו, 2013, יד 
שניה, 145,000 ק"מ, רכב 

חדש ללא תאונות, 7 מקומות 
_____________________________________________)23-23(ישיבה 054-5908240

 טויוטה ורסו, אוטומטית, 
יד ראשונה, 1,340 סמ"ק, 
_____________________________________________)23-23(טסט לשנה 055-6883937

מוצרי טבע
 מוצרי שלום  בית 

טבעיים שרף עץ הלבונה, 
בהשגחת בד"צ העדה 

החרדית, 100% חליטה טבעית 
_____________________________________________)23-23ל(050-4147386 055-6743507

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

שדכן מקצועי עם המון 
_____________________________________________)23-29ל(הצעות 054-8422105

 מעוניין בנגן "סנדיסק", 
_____________________________________________)23-24ח(מהדגם הישן 052-7191083

 מעוניין במגזין משפחה, 
מהשנים תש"ס-תש"ע.

_____________________________________________)23-24ח(052-7191083

 מעוניין בכסא לקלנועית 
_____________________________________________)23-24ח(יחיד. 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש, 

_____________________________________________)23-24ח(בקלנועית יחיד. 03-6199806

 מעוניינים לקנות ויטרינה 
של IKEA, עומדת על 
_____________________________________________)23-24ח(הרצפה. 054-8452546

 אבד צמיד זהב בחג 
שבועות, ברח' חזו"א ב"ב. 

_____________________________________________)23-24ח(052-7685949

 מגהץ קיטור במצב 
מצויין, 150 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 מנורת לד עגולה, לחדר 
ילדים, קיים ב- 2 צבעים, 

100 ש"ח בלבד, הקודם זוכה 
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 סורק למחשב, במצב 
מצויין, 70 ש"ח.
_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 מנורת קיר מעוצבת, 
לתליה מהצד, 50 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 מגהץ, 50 ש"ח בראש 
_____________________________________________)23-24ח(העין. 058-3287846

 קומקום חשמלי, 50 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(בראש העין. 058-3287846

 בייבי ליס, מסלסל שיער 
של כולד ליין, חדש, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)23-24ח(ב"ב. 052-7600336

 מחשב נייד מצויין, מתאים 
לאברכים לכתיבה וצפייה, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 054-5883755

 מסך דק )LCD(, גדול, 
מצויין, בהזדמנות, 250 ש"ח. 

_____________________________________________)23-24ח(054-5889755

 נגן סמארט HD, חדש 
עם אחריות וקליפים, 250 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 052-7685884

 שואב אבק עומד 
DISSEL במצב מצויין, 200 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 053-7738893

 מקרר תדיראן אמפא, 
מייבש כביסה, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)23-24ח(רחובות. 050-6229373

 מקרר במצב מצויין, 280 
ש"ח בלבד, לזו"צ/אברך. 

_____________________________________________)23-24ח(052-5737813

 אורגנית משוכללת דאלי 
עם מקצבים, 5 אוקטבות, 360 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 תנור וגז ב- 500 ש"ח. 
_____________________________________________)23-24ח(מצב טוב. 050-3337530

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

_____________________________________________)23-24ח(050-3337530

 מערכת של מגבר + 5 
רמקולים + סאב, 300 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(בלבד. 054-7503666

 מקרר BELLERS, מידות 
140X53, במצב חדש, 500 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 058-3292985

 מחשב נייד, מסך 14", 
IBM, רק 500 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(052-8380655

 מיקרוגל משולב גריל, 34 
ליטר, 500 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(052-8380655

 מדפסת משולבת 
HP6830, ללא פקס, מצויינת, 

_____________________________________________)23-24ח(200 ש"ח. 052-7138124

 גימבוי DS חדש, 2 
מסכים + משחקים, 349 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 052-7154435

 3 בתי מנורות T5, כ"א 
_____________________________________________)23-24ח(100 ש"ח. 055-6772789

 בקר 350, לאופניים 
חשמליים, 200 ש"ח. ראש 

_____________________________________________)23-24ח(העין 058-3287846

 צג דיגיטלי, לאופניים 
חשמליים, 50 ש"ח, ראש העין. 

_____________________________________________)23-24ח(058-3287846

 ידית גז לאופניים 
חשמליים, קצת חתוכה, 50 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח ראש העין. 058-3287846

 מיחם לשבת, 40 כוסות 
)BENATON(, כחדש, 100 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-3463482

 מכונת כביסה, 320 ש"ח. 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 מקרר תדיראן "אמפא"
מייבש כביסה. שניהם 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 050-6229373

 מצלמת קנון, דגם 175, 
במצב חדש + נרתיק, מטען 

וסוללה, 350 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(055-6720828

 די וי די, חדש באריזה, לא 
נפתח מעולם, עם קורא דיסק 

און קי, 70 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(052-3186268

 מקרר אלקטרה במצב 
טוב, עובד מצויין, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7170796

 מקפיא "באייר", 4 
כוכבים, 7 מגירות, גובה 1.70, 
במצב מצויין, בב"ב, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7641400

 300A, אורגנית מדלי, דגם 
_____________________________________________)22-23ח(250 ש"ח. 052-5737813

 שידת 2 מגירות עץ, 
45X150 ס"מ, כחדשה, 100 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 052-7148004

 מראה + מסגרת, צבע 
עץ, 130X50 ס"מ, 60 ש"ח. 

_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 מזנון זכוכית 3 קומות, 
למטה ארון, בר"ג, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)23-24ח(050-5967114

 סלון 3+2+1 מעץ עם 
כריות בצבע חום, במצב טוב, 

בפ"ת, 500 ש"ח.
_____________________________________________)23-24ח(052-2955201

 כורסת יחיד, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)23-24ח(050-3337530

 שולחן פינת אוכל + 6 
כסאות, מעץ מלא, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)23-24ח(050-3337530

 ספת עור אמיתי, צבע 
קרם שמנת, 420 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)23-24ח(כולל הובלה. 052-5737813

 כוננית ספרים, עץ מלא, 
צבע חום, עם 2 מגירות 

למטה, 230 ש"ח. ב"ב     
_____________________________________________)23-24ח(052-5737813 

 מיטה יהודית + 2 מזרנים, 
_____________________________________________)23-24ח(400 ש"ח. 052-7180224

 מיטת שלישיה - 500 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח.  052-7180224

 סט כסאות לסלון, מעץ 
מלא + משענת עור, ריפוד 

חדש, כ"א 200 ש"ח.
_____________________________________________)23-24ח(058-3292985



יא’ בסיוון - יג’ בסיוון תשע”ט  403/06-05/06/2020 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
רוצה 050-6499974

להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

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

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

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת )בני ברק( 100 

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

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

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-7216671

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

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

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 למעון בגבעת שמואל 
סייעת לתינוקות/פעוטות, 

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

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 

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

052-6580906)22-25(_____________________________________________

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 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

 למעון חרדי בפ"ת, 
מטפלות: 1. לכיתת בוגרים, 
2. לתינוקיה. תנאים טובים 

052-7638461)22-23(_____________________________________________

 וילון לחלון של סלון, 400 
ש"ח. 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(02-5371771 073-7509509

 וילון וונציאני, 120 ש"ח. 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 ש"ס 20 כרכים, 250 ש"ח. 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 סט ספרים אטלס, עץ 
החיים, 400 ש"ח.

 02-5371771 053-3155336
_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 אנציקלופדיה תלמודית, 
20 חלקים, 400 ש"ח.

 02-5371771 053-3155336
_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 סיר חשמלי, 220 ש"ח. 
 02-5371771 053-3155336

_____________________________________________)22-23ח(073-7509509

 אופניים במצב טוב, 130 
ש"ח בלבד + אופני ילדים, 90 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

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

_____________________________________________)20-21ח(054-5385013

 תבנית  עגולה לפיצה 
+גלגלת חברת גולף חדש 50 

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

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

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

_____________________________________________)20-21ח(נירוסטה  053-3155415

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרוש/ה נציג/ה מכירות 
טלפוני, לתאום פגישות. 

תנאים סוציאלים 
מצויינים! 4 משמרות 
_____________________________________________)22-25ש(בשבוע. 052-4751951

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(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בגבעת 
שמואל, לעבודות בית פעמיים 
בשבוע, כ- 4 שעות בכל פעם. 

_____________________________________________)23-24ל(054-8104404

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)23-24ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

_____________________________________________)22-23ח(כחדש, 80 ש"ח.054-8476805

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

בב"ב, 400 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(054-8476805

 משאבת אוונט ידנית, 
כחדשה, 100 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
קמיליון, 80 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית, חדשה!!, 200 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלת 
בייבי ג'וגר, בלי מתאמים, 100 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 058-3245685

 עגלת טיולון ואמבטיה, 
כחדשה, 500 ש"ח. צבע 

_____________________________________________)22-23ח(שחור, 050-4120944

 עגלת אמבטיה + טיולון 
CAM, במצב מצויין, 450 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-7177539

 מיטת תינוק, חזקה, מעץ, 
כחדשה, כולל מזרן וגלגלים, 

בירושלים, 300 ש"ח.
_____________________________________________)22-23ח(054-8478819

 מזרן תינוק אורטופדי, 90 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-5737813

 מיטת תינוק במצב 
מעולה + מזרן אורטופדי, 200 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אינגלזינה + 
אמבטיה, 150 ש"ח וגם טיולון, 

_____________________________________________)22-23ח(90 ש"ח. 052-5737813

 בהזדמנות, עגלת טיולון 
איזי בייבי, במצב מצויין, 200 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 050-4160457

 JOIE( כסא אוכל 
BABY( תקין, 180 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-3463482

 מיטת תינוק "מישכל", 
צבע עץ, כחדשה, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(03-5705098

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

_____________________________________________)22-23ח(054-4381651

 מיטת תינוק של חברת 
מישכל, במצב טוב, כולל מזרן, 

_____________________________________________)22-23ח(200 ש"ח. 052-8254430

 טיולון + עגלת אמבטיה, 
160 ש"ח. רק טיולון, 80 ש"ח. 

+ סלקל + כסא רכב, 80 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-5737813

 כסא אוכל לתינוק, במצב 
מעולה, 50 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-6140800

 עגלת טיולון, מצב חדש, 
מעולה, 120 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-6140800

 בד לגגון בוגבו בי, ירוק 
זית, מעט דהוי בחיבורים, 70 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 055-6680981

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

 גלאקסי טרנד פלוס, 
במצב מצויין, 250 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-7558801

 סמסונג יאנג, תומך כשר, 
מתאים לכל החברות, 250 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-7648733

 אופניים לנוער ב- 250 
ש"ח. נקנו לפני חצי שנה 

_____________________________________________)22-23ח(058-3202714

 ,ALFHA מצלמת 
תפריט בעברית, 200 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(בלבד. 052-7619209/8

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
ירוק, 40 ש"ח, מצב מצויין. 

_____________________________________________)22-23ח(052-7676856

 מפה סרוגה, צבע קרם, 
גודל 2X4, רק 50 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(052-7676856

 LADY ,נעליים חדשות 
COMFORT, מידה 38, 80 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-7676856

 נסטיק דור 3, מצב מצויין, 
_____________________________________________)22-23ח(80 ש"ח. 054-8439777

 הספר "אנשים בשכונה 
הירוקה", חדש, כרוך, 25 ש"ח 

_____________________________________________)22-23ח(גמיש. 052-7162312

 הספר "שוליים" ב. מנחם, 
_____________________________________________)22-23ח(30 ש"ח גמיש. 053-7939271

 כלוב + מתקן למים 
ולאוכל + נדנדה + סידן 69 

ש"ח. 050-4140205
_____________________________________________)22-23ח(077-2009597

 2 סידורים של "מילר" 
מעור, לבת ישראל, נוסח 

ספרד, צבע בז' וירוק, חדשים, 
רק 50 ש"ח בירושלים.

_____________________________________________)22-23ח(050-4120286

 כסא אחורי נוסף, לרכב 
סטיישן, 500 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(050-8883274

 3 יחידות סורגים )בטן(, 
חדשים, במידות שונות, 500 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 052-7116853

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב", צבע שמנת, כחדשה, 
_____________________________________________)23-24ח(500 ש"ח, ב"ב. 054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב", 400 ש"ח, ב"ב.

_____________________________________________)23-24ח(054-8446728

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
דר. בייבי, אקס מקס, מעולה, 

_____________________________________________)23-24ח(450 ש"ח. 050-4169300

 לול מעץ גדול, רק 200 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 050-9089110

 עגלת טיולון, רק 150 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 050-9089110

 עגלה משולבת כחדשה 
+ טרמפולינה, רק 490 ש"ח. 

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 זיכוי לחנות שילב בשווי 
330 ש"ח, ב- 310 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)23-24ח(054-8412976

 עגלת תינוק אמבטיה 
+ טיולון מדגם פג פיקלו 

3, מחיר מציאה, 300 ש"ח. 
_____________________________________________)23-24ח(052-5708636

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

_____________________________________________)23-24ח(054-4381651

 טיולון ג'וי, איכותי, קל 
_____________________________________________)23-24ח(ונוח, 150 ש"ח. 054-4381651

 מיטת תינוק + מזרן, 300 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 052-7180224

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

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

_____________________________________________)17-18ח(054-7216671

 מכשיר נוקיה 3310, 
חדש, ברמה, 200 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(050-8776286

 אוזניה בלוטוס , חדשה, 
_____________________________________________)23-24ח(100 ש"ח. 050-8776286

 ראש דיו מקורי למדפסת 
HP חדש באריזה, דגם 

23,57,56, 70 ש"ח כ"א. 
_____________________________________________)23-24ח(050-6282258

 אופני הילוכים פרפר, 
מידה 22, במצב מצויין, 240 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 052-7148004

 שולחן גיהוץ כתר, במצב 
מצויין, 100 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(052-7148004

 משחק קופסא, "מליונר 
המצוות" של פלדהיים, 40 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח, בב"ב. 052-7600336

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

_____________________________________________)23-24ח(052-7600336

 חליפה לבנים, שלושה 
חלקים, מידה 3, 60 ש"ח. ב"ב 

_____________________________________________)23-24ח(052-7600336 

 טפטים מהממים, חדשים, 
במחיר מצחיק, 75 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)23-24ח(052-7125823

 מנורות תקרה לסלון/
חדר שינה, מהממות, במחיר 

מציאה, 100 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)23-24ח(052-7125823

 מנורת קיר למסדרון/חדר 
אמבטיה, מיוחדת, 55 ש"ח. 

_____________________________________________)23-24ח(052-7125823

 שק אגרוף, כ-140 ס"מ, 
חדש, 25 ק"ג, ניתן למילוי, 

_____________________________________________)23-24ח(200 ש"ח. 053-3182275

 6 זוגות אופניים לגילאים 
שונים, תקינות/במצב מצויין, 

150 ש"ח כ"א, או 1+5 
בחינם. פרטים בערב

_____________________________________________)23-24ח(054-2819921

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 052-2727474

 בהזדמנות! כרטיסיית 
850 תמונות לפיתוח בצמצם 

)אהרונוביץ'( ב- 350 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(בלבד. 054-8473689

 גלגל קידמי 24 אינץ, 15 
ש"ח, צמיג 24 אינץ 10 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(054-3177932

 גלגל אחורי 24 אינץ
_____________________________________________)23-24ח(30 ש"ח 054-3177932

 גלגגל קידמי ראלי 
פעלולים

20 אינץ, ציר עבה 20 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(054-3177932

 גלגל קידמי 26 אינץ
_____________________________________________)23-24ח(30 ש"ח, 054-3177932

 מטחנת בשר דגם 
ישן קנוד 300 ש"ח חדש 

_____________________________________________)23-24ח(0533155415

 תבנית לפיצה עגולה 
חברת גולף חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(053-3155415

 מחבת לפנקיק חדש 
_____________________________________________)23-24ח(נעמן 80 ש"ח 053-3155415

 גביעל לקידוש ציפוי כסף 
של הרב איפרגן 100 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(053-3155415

 סירים של סולתם ידית 
מנירוסטה חדש 190 ש"ח 

_____________________________________________)23-24ח(053-3155415

 מסרגה עגולה וחוטי צמר 
_____________________________________________)23-24ח(35 ש"ח 053-3155415

 משחק פאזל 96 חלקים 
_____________________________________________)23-24ח(חדש 55 ש"ח 052-7126106

 סימבה מנגנת 65 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)23-24ח(052-7126106

 2 תרנגולות ואווזה, 400 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 050-5291073 דני

 50X50, ,2 אקווריומים 
_____________________________________________)23-24ח(450 ש"ח. 050-3337530

 בירושלים, למכירה, 
מצלמת קנון כחדשה, 350 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 050-6256846

 שעון יד לאשה, מתאים 
לאירוסין, חדש עם אחריות, 

יוקרתי, 150 ש"ח.
_____________________________________________)23-24ח(050-8776286

 מצלמת פילים + פלש, 
מינולטה, לאספנים. 300 ש"ח. 

_____________________________________________)23-24ח(03-6199806 בערב.

 מכונת כתיבה מכנית 
)מקשים(, לאספנים, שמורה 

מאוד, 300 ש"ח. 03-6199806 
_____________________________________________)23-24ח(בערב.

 כסאות לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)23-24ח(חזקות 20 ש"ח 052-7126106

 שולחן קטן לילדים 40 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-7126106

 תלת אופן לתינוקות/
ילדים 150 ש"ח.
_____________________________________________)23-24ח(054-7503666

 4 שמלות ערב לילדות, 
ב- 2 מידות שונות, מחירים 

_____________________________________________)23-24ח(80-120 ש"ח. 054-7503666

 חצובה חדשה למצלמה, 
_____________________________________________)23-24ח(200 ש"ח. 054-8464909

 גמרות ספרי קריאה,
_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח. 050-4131038

 מחזורים 3 רגלים ספרד,
50 ש"ח כ"א, חדש.

_____________________________________________)23-24ח(050-4131038

 תריסי הזזה חדשים, 
100X70, 150 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)23-24ח(050-4131038

 נעלי ספורט לנשים "ניו 
בלאנס", מידה 37.5, 200 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 050-7131038

 ווים מברזל, גדולים, 
לתליית מדפים, 10 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 כסא עם ידיות וגלגלים + 
שולחן אוכל + מזוודה + מסך 

מחשב, 80 ש"ח כל פריט. 
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 אופניים 90 ש"ח, במצב 
מצויין + קורקינט, 60 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 מעיל צמר, מידה 52, 
אפור כהה, חדש! 150 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 ילקוט ניקי, חדש, כחול, 
_____________________________________________)22-23ח(90 ש"ח. 058-3245685

 ספר "מסורת" חדש, 30 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 058-3245685

 2 מטר אריחי דוגמא 
למקלחת, 100 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6680981

 סוללות סמסונג לפלאפון, 
דגמים שונים, מצב חדש, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א. 052-7116853

 קולט יחיד של דוד שמש 
במצב טוב, 150 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6772789

 חצובה למצלמה, גובה 
1.80, ב- 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)22-23ח(055-6772789

 קודן לדלת במצב מצויין, 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח. 055-6772789

 דרבוקה סורית קטנה, 
במצב מצויין, 80 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6783132

 מכנסונים סופגים 
"שקמה" מידות 46-52. 15 יח' 

_____________________________________________)22-23ח(60 ש"ח. 054-6762550

לפרסום
03-6162228



סופר משתלמת
שני-רביעיחוזרים לשגרה

 8-10.6.20
ט"ז-י"ח בסיון

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 היותר עבור התינוק * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג  | רח’ נויפלד 15  | רח’ 
יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | קלישר  17 | אלעד: רח’ 
הריף 1 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 | הלל 8 |  רח’ רשבי 15 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | עמנואל: חתם סופר 1 

 

1.6 ליטר
טאצ'

1 ליטר

     

3 ליטר
סנו

6 ק"ג
סנו

תפו"א לבן ארוז/
גזר ארוז

אבטיח ללא גרעינים/בצל/סלק
מלון

תפו"ע סמיט אפרסק/
נקטרינה

1 ליטר
טאצ' 400 מ"ל

שעועית ירוקה

עוגיות חצי מצופה

שלגון קראנץ' תירס גמדי אגוזי מלך/שקדים
טבעיים

קטשופ

שלמה/חתוכה
800 גר'

בלדי

עטרה/קהילות
400 גר'

175 גר'
הדר

740 גר'נסטלה
יכין

'מעולה'
350 גר'

מיה

עגיות קוקימןקמח מלא 80%/100%

עוף שלם קפוא נקניקיות עוף

לחמית

המבצעים 
לשבוע 

הבא

עוגיות סנדויץ'

סוכר דמררה

נוזל כליםשימורי מלפפון

קוד: 3681945
1 ק"ג

מיה

גודל: 7-9
בית השיטה/בני דרום

1.6 ליטר
טאצ'

מרכך כביסה שמפו/מרכך/
תחליב רחצה דאב

אוקסיג'ן/ג'ל כביסה 
מקסימה

1 ק"ג
'מעולה'

160 גר'
מן

קהילות

לא כולל כפרית/אגוזים/ירקות
190-250 גר'

אסם

קוסקוס 

שלגון מצופה שמן קנולה מיונז

לא כולל חיטה מלאה
350 גר'
'מעולה'

חלבי/פרווה
ריאו

1 ליטר
'מעולה'

500 גר'
תלמה

קוד: 856065
1.5 ק"ג

הדר

אבקת כביסה 
מקסימה

500 מ"ל
מיה

דאב/אקס קוד: 1245709
4 ליטר

טאצ'

מיץ לימון

דאודורנט ספריי אקנומיקה מבושמת

עשיריית לחמניות/
פיתות

ברמן

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
 8-12.6.20
ט"ז-כ' בסיון

חמישי-שישי
11-12.6.20 י"ט-כ' בסיון

ליח' ליח'
2490

790

890

3 ב-

3 ב-

3 ב- 2 ב-

5 ב- 3 ב-3 ב-

990159010

1090

1090 1190

890

1090 201390

10

790

790

לק"ג

ליח'

ביסלי במבה מיקס/דג פילה סלומון
ביסלי 200 גר'/אפרופו/
במבה מתוקה 100 גר'

מפת ניילון 
עבה במיוחד

חמישיית טישוגלידת לה קרמריה

אסם

בלדי
2 ק"ג

45 מטר
'מעולה'

סוגים שונים
1.4 ליטר

נסטלה

3 ב-

3 ב-

59901790

1090590 1090

890

לק"ג ליח' ליח'
2290

18

צלחות עבות
קוד: 749427/502

כ-1 ק"ג

410 ב- 20

3 ב-
למארז

1990

שלישי-רביעי
9-10.6.20

לק"גי"ז-י"ח בסיון
290

לק"ג
790

לק"ג
390

לק"ג
390

לק"ג
790

790

3990

890

2 ב-
20

1590

איטריות/פסטה
400-500 גר'

אסם

4 ב-
20

690
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