
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'
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 בס"ד • מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה • יום שישי ד' תמוז תש"פ 26/6/20 • גיליון מס' 1368

"הפעם, יש יותר חולים צעירים בקורונה"
מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי: "צפוי זמן רב עד שיפותחו חיסונים ותרופות. חייבים להגביר את האכיפה" | עמ' 6

הביטחוניסטים הגיעו לסיור 
ביו"ש: "לא להשאיר מובלעות"

המארח יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון: "אני 
כופר בהנחה שאנחנו זקוקים לאישור מממשל ארה"ב 

כדי להחיל את הריבונות" | עמ' 8

052-6451305

מעוניין למכור נכס?
מחפש נכס לקנייה?

דבר ראשון 
להתייעץ עם המומחים!

תיווך נדל"ן

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

הפנים החדשות של 
המפלגות החרדיות

בעוד 'יהדות התורה' מימשה את מלוא החוק הנורבגי והזרימה לשורותיה 3 ח"כים חדשים, בש"ס הסתפקו עד כה בנציג אחד, 
כשבתכנון הכנסה של עוד שני חברי כנסת חדשים על חשבון שניים מתוך שלושת סגני השרים של המפלגה | עמ' 12

ארבעה ח"כים חרדים חדשים הצטרפו השבוע לכנסת; שניים נוספים יצטרפו בהמשך

יצחק פינדרוס מושבע כח"כאוריאל בוסו מושבע כח"כח"כ אליהו ברוכי

ח"כ אליהו חסיד עם שר השיכון יעקב ליצמן שהתפטר השבוע עבורו מהכנסת

אבי גרינצייג

עשירי קודש
גם מנקודת מבט רצינית יותר, מדובר בהישג כמעט בלתי 
נתפס ליהדות התורה. המפלגה שלפני שנים לא רבות עוד 
התקשתה לפרוץ את מחסום ששת המנדטים ונתפסה כמפלגת 
נישה סקטוריאלית וחסרת עוצמה במישור הארצי – מכניסה 
לכנסת את הנציג מהמקום העשירי, תוך שהיא אוחזת בשורה 
ארוכה של תפקידי מפתח )שר ושני סגני שר, ראשות בשלוש 

ועדות וסגנות יו"ר הכנסת(
המו"מ  ניהול  בשלבי  שכבר  לחשוף  אפשר  כעת 
הנורבגי  החוק  היקף  על  חריף  מאבק  התקיים  הקואליציוני 
בכחול  בעוד  התורה.  יהדות  על  ישירות  שהשליך  באופן   -
לבן לחצו להגביר עוצמה ולהחיל את החוק על כמה שיותר 
שרים, בליכוד התנגדו נחרצות וביקשו לצמצם את ההשפעה. 
שרי הליכוד, מרביתם פרלמנטרים מנוסים )בניגוד לקולגות 
הירוקים שתפסו טרמפ על גנץ כל הדרך למושבי עור הצבי 
בכנסת.  הגורלית  האצבע  על  בנקל  יוותרו  לא   – במליאה( 
המו"מ  צוות  עיני  לנגד  שעמד  המרכזי  השיקול  משכך, 
כדי   - הנורבגי  בחוק  העוסק  הסעיף  צמצום  היה  הליכודי, 

לרכך פגיעה אפשרית בהסכם מצד בג"ץ

)הטור המלא בעמ' 14-15(

המטרה – פחות צפיפות, זיהום ורעש בתוך השכונות. 
האמצעי – חניון צדדי עם 150 מקומות חנייה, שיקלוט את 

כל האוטובוסים | עמ' 4

שינה מתוקה: חניון חדש 
לאוטובוסים בפאתי העיר



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience
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מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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 חדש! יופלה דיאט בטעמי קינוחים
בננה קרמל ומאפינס אוכמניות



ד' תמוז תש"פ 1226/6/20 בפתח תקוה4 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, איציק מצרפי, 
יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה 

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: אלי כהן

צפוי  עמישב  בשכונת  צלח  שלום  רחוב 
להתחדש בשנים הקרובות. במקום בנייני הרכבת 
כיום  המכילים   –  47-23 המספרים  בין  הישנים 
60 דירות בלבד - ייבנו 245 יח"ד בשבעה בניינים 
מערך  ושדרוג  שיפור  תוך  מודרניים,  חדשים 
וחיזוק הכלכלה המקומית.  התשתיות, המגורים 
ובניית הבניינים החדשים  הרחבת הרחוב עצמו 

יובילו לשינוי במרחב העירוני הקיים.
 3-5 בנות  ודירות  קומות  תשע  בניין  בכל 
חדרים, בנוסף יהיה בכל בנין דירות גג/פנטהאוז. 
ושיפור  העיר  להתחדשות  העבודות  "במסגרת 
פני השכונות החדשות אנו מבצעים פרויקט רחב 

המרחב  את  ישדרג  אשר  עמישב  בשכונת  היקף 
הציבורי בשכונה, בנוסף לעובדה שבעלי הדירות 
מרחב  בעלות  מודרניות  חדשות,  מדירות  ייהנו 

כי  וחניה. אין ספק  מוגן, מרפסת שמש, מעלית 
כולה",  ולסביבה  לדיירים  משמעותי  שינוי  זהו 

דברי ראש העירייה רמי גרינברג.

מינהלת  כרמים  ע"י  מקודם  הפרויקט 
להתחדשות עירונית, ובאמצעות היזם בינו צדיק.

הורה  גרינברג,  רמי  העירייה  כך, ראש  ובתוך 
מקרקעי  מינהל  מול  לקדם  ההנדסה  למינהל 
בפינת הרחובות  בינוי  פינוי  פרויקט  ישראל את 
קלישר – הנרייטה סולד )שכונת עקיבא(. מדובר 
לא  כה  עד  אך  שנים  מזה  המדוברת  בתכנית 

קודמה.
פרטיים  בתים   72 יפונו  הפרויקט  במסגרת 
הממוקמים על שטח כולל של 32 דונם ובמקומם 
ייבנו כ-300 יח"ד ב-11 בניינים בני חמש קומות. 
הבניינים יכילו גם דירות דופלקס גן ודירות גג. 
בנוסף, הפרויקט כולל הקמת גינות ומבני ציבור.

מאת: אלי כהן

הארץ  ברחבי  הלימודים  שנת  סיום  טקסי  אמנם 
אולם  הקורונה,  מגפת  בוטלו בעקבות  ואף  צומצמו 
באולפנת בני-עקיבא רעות פ"ת התעקשו לקיים טקס 
בלתי נשכח, שיתאים לכללי מערכת הבריאות ובכך 

לא לוותר על הפרידה המסורתית משכבת י"ב.
ניידת  על  האולפנה  צוות  עלה  האחרונים  בימים 
מוסיקלית ומקושטת, עליה פודיום ובמה מאולתרת, 
וכך הסתובבו בין בתי התלמידות ברחבי הארץ, שם 
ערכו טקס סיום אישי לכל מסיימת י"ב. כל תלמידה 
לה  והוענקו  וכובע-סטודנטים,  בגלימה  התעטפה 

תעודת סיום ותמונת מחזור.
ההתעקשות  כי  סיפר  אדלר,  מתן  האולפנה,  ראש 
רצון  מתוך  הגיעה  האלטרנטיבי  הטקס  את  לקיים 
שעברו  החינוכי  בתהליך  ההורים  על  לוותר  שלא 
הבנות במהלך שנות לימודיהן, ותיאר את התרגשות 
איך  לראות  ומרגש  מקסים  היה  "זה  המשפחות: 
ההורים היו גאים בבנות שלהם, וזה רק חיזק אצלי 

את התחושה שזה הדבר הנכון לעשות".

התחדשות ב'עמישב'; פינוי בינוי ב'אחדות'

בצל הקורונה: 
מסיבת סיום 
עוברת דרך 
כיבוד הורים

רגע לפני יום ההולדת: 
סטאר מרדכי נהרגה בתאונה

המטרה – פחות צפיפות, זיהום ורעש בתוך השכונות. האמצעי – חניון צדדי עם 150 מקומות חנייה, שיקלוט את כל האוטובוסים

מאת: אלי כהן

טרגדיה קשה בפתח תקווה: בסוף השבוע 
סמוך  תאונה  לזירת  ההצלה  כוחות  הוזעקו 
על  דיווח  קבלת  לאחר  זאת  שעריה,  לצומת 
אופנוע עם שני רוכבים שהחליק על הכביש.

החובשים שהגיעו ראשונים לזירת האירוע 

קשה,  מערכתית  רב  פגיעה  עם  נערה  פגשו 
ולרופאים לא נותר אלא לקבוע את מותה.

התעטפה  ההרוגה,  של  שמה  כשהתברר 
ז"ל,  ואבל. סטאר מרדכי  פתח תקווה בצער 
כיתה  תלמידת  מוכרת,  מקומית  ממשפחה 
לפני  יום  לעולמה  הלכה  עמל,  בתיכון  י' 

שאמורה הייתה לחגוג יום הולדת 16.
נהג האופנוע הוא אחיה של סטאר מרדכי 

בהכרה  התאונה  מזירת  פונה  והוא  ז"ל, 
כשמצבו מוגדר בינוני.

לכיתה,  וחברותיה  ידידים  משפחה,  בני 
ליוו אותה בדרכה אחרונה, וספדו לה בבכי. 
ושמחה,  אופטימית  כילדה  תיזכר  "סטאר 
כתבה  ענק",  לב  עם  טובה  חברה  חייכנית, 

מנהלת בית הספר.

שינה מתוקה: חניון חדש לאוטובוסים בפאתי העיר
מאת: אלי כהן

הציבורית  התחבורה  מערך  משדרוג  כחלק 
במרחב העיר פתח תקוה ולצד שיפור איכות חיי 
התושבים, מקדמת עיריית פתח תקוה פינוי של 
חניוני אוטובוסים ממרכז העיר והעברתם לחניון 

לילה חדש בסמוך לבית העלמין ירקונים.
לתכנון  המקומית  בוועדה  אושר  החניון 
ובנייה, ובו יהיו 150 מקומות חניה ומבני נהגים. 
עם הקמת החניון, יפונו האוטובוסים מהחניונים 
מרכזית  )תחנה  אורלוב  רחוב  החרש,  ברחוב 
ישנה(, רחוב גיסין – מסוף ארנס ומרחוב השחם 

והעברתם למיקום חליפי בפאתי העיר.
למרכז  מחוץ  לחניון  האוטובוסים  העתקת 
הנסיעות  את  משמעותית  תצמצם  העיר 
העיר  ברחובות  האוטובוסים  של  התפעוליות 
ואת  התנועה  צפיפות  את  תצמצם  השונים, 

זיהום אויר.
הלילה  בחניון  בוקר  בכל  החניון  התנעת 
השחר  בשעות  אליו  המתלווה  והרעש  החדש 
מחוץ  פתיחתו,  עם  יישארו,  המוקדמות 
החניונים  ריכוז  המגורים.  שכונות  לגבולות 
ומדויקת  גבוהה  שרות  רמת  מתן  יאפשר 
מתן  לצד  הציבורית,  בתחבורה  לנוסע  יותר 

לצי  יותר  גבוהה  ברמה  טכני  תפעולי  מענה 
האוטובוסים.

כי  אומר  גרינברג  רמי  העירייה  ראש 
מעצמה  להיות  תהפוך  פ"ת  הקרובות  "בשנים 
הציבורית.  התחבורה  בנושא  בפרט  תחבורתית, 
השימוש בתחבורה ציבורית הוא מבורך ואנחנו 
לרווחת  זה  מערך  לשדרג  כדי  העת  כל  פועלים 
אנחנו  אותו  הלילה  חניון  זאת,  לצד  התושבים. 
בצורה משמעותית  יפחית  אלו,  בימים  מקדמים 
לחניוני  בסמוך  המורגשים  המטרדים  את 
וכן  העיר  בתוך  היום  שנמצאים  האוטובוסים 

יבטל את העומסים והזיהום בשכונות עצמן".
 צילום: דוברות העירייה 

מחנה יהודה פינת קלישר, לקראת פינוי בינוי | צילום: דוברות העירייה במקום בנייני רכבות – כך זה יראה. הדמיה: משרד 
citybee האדריכלים



ראוי
לטוהר

בהזמנה מראשבהזמנה מראש

ניתן 
להשיג 
התקן 

באישור

או
התקן 

באישור

 TADIRAN
SUPREME

בטכנולוגיית 
 AIR CARE

לטיהור אוויר

טכנולוגייה לטיהור אוויר

מנטרל חיידקים 
ובקטריות

מנטרל ריחות
רעים

מנטרל קרדית
אבק

* חל על סדרת TADIRAN SUPREME, מתוכן אחריות בשנה הראשונה עפ״י דין, מיועד לצרכן פרטי לדירת מגורים, מותנה ברכישה מהמשווקים ואתרי הסחר המורשים של החברה כמפורט באתר 
החברה, מותנה בשליחת גלוית אחריות בצירוף חשבונית רכישה בתוך 30 ימים ממועד הרכישה, בכפוף להזמנה מראש, בתוקף עד ה- 30.6.20, כמות מינימאלית-100, התמונה להמחשה בלבד, 
ההכשר מותנה בתוספת התקן ואישור מגוף הכשרות. טכנולוגיית AIR CARE בדגמי סופרים 2020, להשגת טיהור אויר מקסימאלי, מומלץ להחליף את פילטר טיהור האויר כל שלשה חודשים.

לייעוץ ומכירה: 1-700-703-400

 תדיראן מציגה 

את המזגן שמטהר ומחטא 
את האוויר בבית והופך אותו 

לנקי ונעים יותר לנשימה. 
ועכשיו עם 3 שנות אחריות 

מלאה!
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"הפעם, יש יותר 
חולים צעירים"

מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי: "צפוי זמן רב עד שיפותחו חיסונים ותרופות. חייבים להגביר את 
מאת: מנדי קלייןהאכיפה" • "מסיכה וריחוק חברתי ישמרו עלינו מפני סגר נוסף"

הגל השני: מרכז המידע והידע של אגף המודיעין 
פרסם דוח המתייחס להתפשטות והתחלואה בנגיף 
ישראל לא תצליח  כי אם  והזהיר  הקורונה בארץ, 
להשתלט על התפשטות הנגיף, בעוד כחודש נגיע 

לממוצע של אלף נדבקים ביום ולמאות מתים.
שני  לגל  אלו  בימים  נכנסת  ישראל  "מדינת 
מהגל  במאפייניו  השונה  קורונה  תחלואת  של 
הראשון, אך לא פחות בחומרתו. במהלך השבועות 
באופן  החדשים  הנדבקים  מספר  עולה  האחרונים 
מספר  במאי  ל-21  ה-15  שבין  בשבוע  עקבי. 
על  עמד  יום  מידי  שהתגלו  הממוצע  הנדבקים 
יומי של כ-200  16 וכיום אנו עומדים על ממוצע 

נדבקים חדשים" – לשון הדו"ח.
הגידול  וקצב  כלשהן  פעולות  ינקטו  לא  "אם 
של  בטווח  )יישאר  משמעותית  יקטן  לא  הנוכחי 
הנדבקים  מספר  כחודש  בעוד   – ביום(   4%-8%
ומספר  לאלף  מעל  על  יעמוד  היומי  החדשים 

הנפטרים הכולל יגיע למאות רבות".
לאומי  לביטחון  המטה  ראש  כך,  בתוך 
)המל"ל( מאיר בן שבת ומנכ"לי הממשלה קיימו 
הקורונה.  התפרצות  בנושא  מצב  בהערכת  דיון 
משרדי  מנכל"י  השתתפו  המל"ל,  בהובלת  בדיון 
הבריאות, האוצר, הפנים, ביטחון הפנים והחינוך, 
יחד עם בכירים במערכת הביטחון וגורמים נוספים.

מאת: מנדי קליין

ביום  בדיקות  אלף  כ-15  מבצעים  "אנחנו 
מנכ"ל  אמר  ועולה",  הולך  החיובים  ואחוז 
משרד הבריאות פרופ' חזי לוי. "אנחנו עוברים 
את ה-2 אחוז חיובים בבדיקות. שיעור ההדבקה 
צעירים  מאומתים  יותר  רואים  אנחנו  גדל. 
מפוזרים  המאומתים  הקודמת.  בתקופה  מאשר 
תחלואה  היא  התחלואה  ישובים.  מ-50  ביותר 

קהילתית וזה מאתגר".
לדבריו, "רק מאז יום ראשון האחרון נדבקו 
יותר  רואים  אנחנו  איש.   1,700 מעל  בקורונה 
שראינו  מאשר  צעירים  מאומתים  חולים 
בחודשים  התחלואה  אם  האחרונים.  בחודשים 
קודמים היו באחוז ניכר בקרב שבים מחו"ל, הרי 
קהילתית.  היא  והתחלואה  קיים  לא  זה  שכרגע 
הדבר הזה מטיל אתגר גדול על קטיעת שרשרת 

ההדבקה ותחקירים אפידמיולוגיים".
שמירת  למסכה,  תחליף  "אין  הדגיש:  הוא 
האכיפה  את  להגביר  חייבים  והיגיינה.  מרחק 
מקצועית  מדיניות  פי  על  בדיקות  ולבצע 
שלוש  פתיחת  על  הוריתי  אתמול  ברורה. 
פני  את  לקדם  כדי  נוספות,  קורונה  מחלקות 
ומונשמים.  קשים  ובחולים  באשפוזים  העלייה 

משרד  הנהלת  עם  מצב  הערכות  מקיימים  אנו 
ראש  המלל,  ראש  הבריאות  שר  הבריאות, 
בנושא,  והנחיותיו  דעתו  את  שנותן  הממשלה, 

ומנכ"לים נוספים במשרדי הממשלה".
צוינה  ישראל  "מדינת  סיפר:  לוי  חזי  פרופ' 
כאחת מ-8 המדינות שטיפלו הכי טוב בקורונה. 
אנחנו מקיימים למידה וחשיבה מדי יום. אני לא 
יכול לומר שאנחנו שבעי רצון מהנתונים, אבל 

אנחנו בהחלט מנתחים אותם".
על השאלה האם יש מקום להטיל סגר, אמר 

להטיל  מקום  שיש  מאמין  לא  הוא  כי  המנכ"ל 
יישמרו  לא  אם  כי  הזהיר  אך  זה,  בשלב  סגר 
יוטל  והוא  יתכן  הבריאות,  משרד  הנחיות 

בעתיד.
נעלמה,  לא  היא  המחלה.  עם  חיים  "אנחנו 
זהירות  במשנה  לפעול  ניתן  לה.  יכולים  אנחנו 
– הקפדה על הכלים תשמור עלינו מפני הסגר. 
לא  אחד  אף  לסגר,  לחזור  רוצה  לא  אחד  אף 
רוצה לסכן את הבריאות. אם נבין המחלה עוד 
יכולים  שאנחנו  ונבין  תמה,  לא  שהיא  בקרבנו 
הנדבקים,  מספר  ואת  העקומה  את  להשטיח 
זמן  עוד  ייקח  זה  הקורנה.  בצל  להתקיים  נוכל 

רב עד שיפתחו חיסונים, תרופות ועוד".
עוד ציין המנכ"ל: "החורף מציב בפנינו מצב 
והקורונה  שפעת  של  הסימפטומים  בעייתי. 
דומים, ובראשית החורף השנה לא יהיו חיסונים 
לשפעת  חיסונים  יהיו  גם  יהיו  אך  לקורונה, 
ואני קורא לכולם – לכו התחסנו לשפעת. ככל 
השפעת,  את  וננקה  לשפעת,  יותר  שנתחסן 
החולים  בתי  על  להקל  נוכל  פחות,  בה  נחלה 
שפיתחו  שחולים  לפתח  ונוכל  העומס,  ועל 
הם  כי  קורנה,  מפתחים  חום  או  סימפטומים 
חוסנו משפעת. לכשהחיסון יוצג – לכו התחסנו 

לשפעת".

מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי

תרחיש אימים

מאות מתים בגל השני 
של הקורונה

מרכז המידע והידע של אגף המודיעין 
פרסם כי אם ישראל לא תצליח להשתלט על 

התפשטות הנגיף, בעוד כחודש נגיע לממוצע 
של אלף נדבקים ביום ולמאות מתים

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים,
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

בעת השהייה בחופים, שימרו על כללי הבטיחות:
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים להוראות המציל | מתרחצים רק 
בשעות הרחצה המותרות על-פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

משרד הפנים

הקפידו על הנחיות ״התו הסגול״ לחופי הרחצה

שומרים על החיים! לפרטים נוספים ולרשימת החופים המוכרזים, היכנסו לאתר משרד הפנים

מרכז ייעוץ והרשמה:

1-800-071-500
r i s h u m @ t a l p i o t . a c . i l

w w w . t a l p i o t . a c . i l

יש לך תעודת בכיר?

עוד 365 יום 
יהיה לך תואר!

 בוגרת סמינר בואי להשלים מתעודת בכיר 
B.Ed. או מתואר אקוויוולנטי לתואר אקדמי

 במכללת תלפיות בחולון, הממוקמת בקרבה לתחנת רכבת 'יוספטל' 
תלמדי לתואר בקבוצה לנשים, בהתאמה של תכני הלימוד לאורח חייך. 

הלימודים למורות וגננות במגוון התמחויות ומסלולים
מתקיימים בימי שלישי.

הדרך המהירה לתואר בחינוך
 הלימודים יתקיימו במשך שנה, 

 בשלושה סמסטרים כולל סמסטר קיץ מרוכז 
)יותר מיום בשבוע(.

טאבלט 
מתנה לכל 

נרשמת!*
50% הנחה 

בדמי רישום

*בהתאם לתקנון



03-509-7000
לפירוט ההנחיות - קו המידע:

בכל מקרה של חום ו/או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה

במקום ת״תים סגורים
שומרים על ההנחיות

ומונעים הידבקות

מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

מתרחקים 2 מטרים
מכל אדם

נמנעים
מהתקהלויות
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מאת:  מנדי קליין

בכירי תנועת "הבטחוניסטים" בהם בכירים בצה"ל לשעבר הגיעו 
ביום ראשון השבוע לסיור ראשון ביו"ש שהתקיים בשומרון, זאת 
כחלק מהפעילות לקראת החלת ריבונות הצפויה להתקיים בחודש 
הקרוב, זאת בכדי להביע את עמדתם מהפן הבטחוני לקראת החלת 

הריבונות.
ג'רי  יצחק  האלוף  הכהן,  גרשון  האלוף  השתתפו  בסיור 
תנועת  מנכ"ל   – אביבי  אמיר  תא"ל  קעטבי,  שלום  ניצב  גרשון, 
הביטחוניסטים, תא"ל הראל כנפו, תא"ל יוסי קופרווסר, אל"מ ירון 

בית און, אל"מ טל בראון וקצינים נוספים.
הבכירים התארחו במועצה אזורית שומרון בברקן וערכו היכרות 
התנועה.  מנכ"ל  אביבי  אמיר  תא"ל  ידי  על  ובכיריה  התנועה  עם 
לאחר מכן קיבלו סקירה אסטרטגית אזורית מתא"ל יוסי קופרווסר, 
לשעבר רח"ט מחקר באמ"ן ומנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים.

מראש  סקירה  וקיבלו  המדינה  של  למרפסת  המשיכו  משם 
מתא"ל  ביטחונית  וסקירה  דגן,  יוסי  שומרון  האזורית  המועצה 

במיל' הראל כנפו, לשעבר מח"ט שומרון ומפקד ביסל"ח.
אזורית  ולסקירה  ביצהר  הימים  שלושת  למצפה  המשיך  הסיור 
מפי האלוף גרשון הכהן, אל"מ ירון בית און לשעבר מח"ט הבקעה 

ומפקד יחידת "יהלום".
יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון אירח את הביטחוניסטים 
בשומרון, וביצע סקירה של המצב לאור תוכנית הריבונות. לדבריו: 
"כולנו רוצים ריבונות. הריבונות היא דבר חשוב ותיקון עוול גדול 
וגם תיקון עוול כלפי התושבים  שלנו כעם גם כלפי ארץ ישראל, 
53 שנים מתוך  הישראלים ביו"ש שהם סוג ג' תחת ממשל צבאי, 

72 שנים שמדינת ישראל קיימת. אין ספק שזה דבר חשוב מאוד.
מחלוקות.  בינינו  שאין  שמח  ואני  יקרה  שזה  כדי  "פעלנו 

הזה  העצום  הדבר  מתוך  המפה  שבתוך  לוודא  הזמן  זה  עכשיו 
של הריבונות, לא מכניסים לנו דברים שמסכנים את המדינה כמו 
ישובים מבודדים. הפיכת 19 ישובים למבודדים, עם פי 3 תושבים 
לאחר  בחומש  כפי שראינו  בטחונית  סכנה  זו  קטיף  בגוש  משהיו 

לא  תושבים  כי  יקמלו  היישובים  בה  בנייה  והקפאת  וואי,  הסכם 
יגיעו.

"אני כופר בהנחה שאנחנו זקוקים לאישור מממשל ארה"ב כדי 
לנו  הסבירו  אובמה  היה  ארה"ב  כשנשיא  הריבונות.  את  להחיל 
שאסור  לנו  אומרים  עכשיו  עוין,  הוא  כי  איתו  להתעמת  שאסור 
אני  אם  גם  זה  את  אומר  ואני  ידיד,  הוא  כי  עם טראמפ  להתעמת 

חושש מהתעמתות עם ארה"ב על אינטרסים שחשובים למדינה.
מכיוון  בארה"ב,  הממשל  עם  להתעמת  מתאים  יותר  זמן  "אין 

שטראמפ לא יפגע בישראל חצי שנה לפני בחירות בוודאי כשהוא 
מסתמך על הבייס האוונגליסטי אוהד ישראל. צריך לעמוד בצורה 
כל  את  יש  שבמפה  לוודא  המפה.  על  ארה"ב  מול  כולל  תקיפה 

הישובים, אתרי התנ"ך ושהישובים לא מבודדים.
"אני קורא לכם, הביטחוניסטים, לסייע לנו להשפיע על המפות. 
זה הזמן. להשאיר 20,000 בני אדם פי 3 משהיו בגוש קטיף מבודדים 
בתוך מדינת טרור – זו התנתקות פי 3 בגודלה ממה שעשה שרון".

העורף  פיקוד  מפקד  לשעבר  גרשון,  ג'רי  יצחק  במיל'  האלוף 
ומפקד אוגדת איו"ש אמר: "אני בעד שלום. יהודי מתפלל שלוש 
פעמים ביום "עושה שלום במרומיו", שלום זה דבר טוב. העניין 
אותה  את  לעשות  יכול  לא  אתה  אמר,  שאיינשטיין  שכמו  הוא 
יש  לישראל  הזו,  הזמן  בנקודת  שונה.  לתוצאה  ולקוות  הפעולה 
לי שיתאפשר  נראה  מה שלא  הביטחוני.  עתידה  את  לעצב  יכולת 
תהיה  ולא  שלום  פה  יהיה  לא  הברית.  בארצות  הבחירות  אחרי 
יציבות באזור אם לא נשלוט בבקעת הירדן. אסור לנו להשאיר את 
הביטחון שלנו בידיים של אחרים. ההתניות שמפורסמות בתוכנית 
טראמפ – אין סיכוי שהפלסטינים יעמדו בהם, לכן אסור לנו על 
זה להפיל את תוכנית הריבונות ולפספס את ההזדמנות ההיסטורית 
הזו. ראש הממשלה מוביל כאן מהלך שיעצב את הביטחון הלאומי 
 5 פי  עזה  את  נשכפל  אנחנו  ניסוג,  אם  דורות.  לדורי  ישראל  של 
בשטחי יהודה ושומרון. אנחנו אומרים קודם כל "כן" ואז "אבל". 
התוכנית כמו שאנחנו מבינים אותה – זה בקעת הירדן במובן הרחב 
ושומרון  ביהודה  ההתיישבות  כל  על  ריבונות  החלת  המילה,  של 
יהיה ומשא מתן. ראש הממשלה  וחלק משטחי סי, ועל כל היתר 
אמר לנו שבתוכנית הזו, האחריות על הביטחון במרחב שבין הנהר 
לים, תהיה בידי ישראל. המהות היא שינוי הפרדיגמה הביטחונית, 
שבכדי להגן על מדינת ישראל צריך את יהודה ושומרון, וצריך את 

בקעת הירדן. בלעדיהן – ביטחון ישראל מופקר".

לקראת סיפוח, הביטחוניסטים הגיעו לסיור 
ביהודה ושומרון: "לא להשאיר מובלעות"

המארח יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון: "אני כופר בהנחה שאנחנו זקוקים לאישור מממשל ארה"ב כדי להחיל את הריבונות" ⋅ האלוף במיל' יצחק ג'רי גרשון, לשעבר מפקד פיקוד 
העורף ומפקד אוגדת איו"ש: "בכדי להגן על מדינת ישראל צריך את יהודה ושומרון, וצריך את בקעת הירדן. בלעדיהן – ביטחון ישראל מופקר"

תכנית המאה. הנשיא טראמפ ובכירי הממשל )צילום: דוברות הבית הלבן( 

ניוזלטר יומי
פוליטי - כלכלי וכל מה שעל סדר היום!

מהדורה יומית 
חינם במייל או 

בווטסאפ!

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

המכון הביולוגי הישראלי פיתח 

נוגדן לנגיף הקורונה

במכון  ביקר  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 

בפניו  הוצגה  שם  ציונה,  בנס  הביולוגי 

נוגדן  במציאת  משמעותית  דרך  פריצת 
לנגיף הקורונה.

מדובר בנוגדן שתוקף את הנגיף  ויודע 

למעשה  זוהי  החולים.  בגוף  אותו  לנטרל 

למחלה  חיסון,  ולא  אימונותרפית,  תרופה 

שמחולל הנגיף הקטלני.

הגוף  של  החיסון  למערכת  גורמת  היא 

אותו  ולתקוף  בנגיף  למאבק  “להתגייס” 
ביעילות.

פרופ’  בראשות  המכון,  חוקרי  פי  על 

לנוגדן  הפיתוח  שלב  שפירא,  שמואל 
הסתיים.

כעת, ימשיך המכון בהליך רישום הנוגדן 

כפטנט ובשלב הבא יפנו החוקרים לחברות 

בינלאומית במטרה שאלו יוכלו לייצר את 

הנוגדן בכמויות מסחריות.

סוגיות משפטיות כאלה ואחרות ייקבעו 

בהמשך על ידי הייעוץ המשפטי למערכת 
הביטחון.

טרם נקבע שם לנוגדן.

באנשי  גאה  “אני  בנט:  הביטחון  שר 

דרך  לפריצת  שהביאו  הביולוגי  המכון 

הביאו  היהודי  והמוח  היצירתיות  אדירה. 

להישג מדהים זה. מערכת הביטחון כולה 

מול  המערכה  בחזית  לפעול  תמשיך 
הקורונה”.

נשיא המועצת: ״בזכות התורה 

תיעקר המגיפה מארצנו״

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

באותה מתכונת והמשך העברת השיעורים דרך הטלפון

קיץ,  זמן  תחילת  לאחר  ספורים  ימים 

ולאחר בחינה מדוקדקת מול גורמי הרפואה 

ע״י  שנתמנה  והתורני  המקצועי  והצוות 

סוגיית  לבחינת  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 

החזרה לבני הישיבות הקטנות, הכריע הבוקר 

שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  )שלישי( 

לצעירים  הישיבות  להיכלי  חזרה  על  כהן 

במתכונת מצומצמת של שלוש שעות בבוקר 

בקבוצות  הצהריים,  אחר  שעות  ושלוש 

קטנות ובחדרי שיעורים שיוחדו לכל קבוצה 

בחברותות,  לימוד  שיעורים,  יתקיימו  בהם 

לימוד מוסר, ותפילות מנחה וערבית.

במסגרת ההוראות אותם מביא בנו הגאון 

׳נזר  לצעירים  הישיבה  ראש  כהן  יעקב  רבי 

חכמי  מועצת  נשיא  אביו  בשם  התלמוד׳ 

את  לקיים  היא  עדיפות  כי  נאמר  התורה 

הדבר  אם  פתוחים  במקומות  הישיבה  סדרי 

ההוראות  כפי  יפעלו  לאו  ואם  מתאפשר, 

תוך  שהוגדרו  השעות  ובמסגרת  שנכתבו 

שמירה על הנחיות גורמי הבריאות.

מרן  מורה  ההוראות  במסגרת  כן  כמו 

הישיבות להקפיד הקפדה  לבני  כהן  הגר״ש 

לא  הישיבה,  בשטח  להיקהל  שלא  יתירה 

במתקני  להשתמש  לא  מאכל,  דברי  להביא 

מידי  עצמם  חום  ולבדוק  הציבוריים  המים 

יום לפני שיוצאים מביתם, וכן בחזרה לבית 

ילכו יחידים ללא קבוצות וללא התקהלויות. 

עוד הורה מרן כי השיעורים שימסרו ימשיכו 

להיות מועברים במערכות הטלפוניות עבור 

התלמידים שאינם יכולים להגיע לישיבה.

ראשי  אל  המופנה  ההוראות  מכתב  את 

הישיבות חותם מרן בכתב יד קדשו בברכת 

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

תורה אגוני מגנא ואצולי מצלה, וכמה חשוב 

שעורי  להקים  מתאמצים  אם  קוב״ה  קמיה 

על  עומד  ובפרט לתלמידים שהעולם  תורה 

הבל פיהם, ויבורכו בכל הברכות אלה אשר 

נושאים בעול לקיים מה שנאמר כאן ושנזכה 

ויעקור את המגפה מארצינו  שקב״ה יצילנו 

שהם,  מקום  בכל  ישראל  עמו  כל  ומעל 

ויעזרנו ויזכנו שנעסוק בתורה כמה שאפשר 

עד כל שעות היום אכי״ר."

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

יום ג', י"א באייר תש"פ 5/5/20

דולר ארה"ב » 3.5270

אירו » 3.8554

לירה שטרלינג »  4.3780

ין יפני » 3.3008

פרנק שוויצרי » 3.6550

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

שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן נשא דברים 

לאחר הצהרת ראש הממשלה.

“אנו עומדים לקראת החלטה על השלבים 

הציבורי  המרחב  המשק,  בהחזרת  הבאים 

יישום  הקורונה.  בצל  לשיגרה  והפרטי, 

אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה מחייב 

ניהול  תוך  זהירות  במשנה  לנהוג  אותנו 

נכון  לזהות  שלנו  האתגר  מוקפד.  סיכונים 

בזמן”,  אותן  למנוע  ולדעת  קיצון  תרחישי 

פתח שר הבריאות.

הוא הדגיש: “בל נשלה את עצמנו! הסכנה 

עדיין כאן. אנו חווים ירידה במספר הנדבקים 

והחולים, אך המגיפה לא חלפה ועלינו לגלות 

אחריות למניעת גל שני חלילה.

והשרים  הממשלה  ראש  בפני  “הודענו 

המקצועיים  הצוותים  שגיבשו  הדרכים  על 

זהירה,  מדודה,  להחזרה  הבריאות  במשרד 

מבוקרת ונשלטת של החיים לסדרם”.

לכם,  להזכיר  מבקש  “אני  הוסיף:  ליצמן 

אולי  הדרך.  כל  לאורך  באחריות  נהגנו  כי 

שמנסים  כאלה  אולי  או  ששכחו,  כאלה  יש 

ואני  הבריאות  משרד  אנחנו,  אבל  להשכיח, 

את  לזהות  הראשונים  היינו  הבריאות,  כשר 

הסכנה מבעוד מועד. אותו יום חמישי בערב, 

האווירי  המרחב  את  לסגור  כשהחלטתי 

כל  מול  והמזרח.  איטליה  מסין,  לטיסות 

הביקורת מהשגרירויות, הקונסוליה וגם רבים 

מישראל. לא נשברנו ודרשנו סגירה הרמטית, 

קריטי  באופן  שתרם  כמהלך  שהתברר  מה 

שמכה  הנגיף  עם  שלנו  ההתמודדות  כל  על 
בעולם”.

למה  כעת  שואלים  “רבים  כי  ציין  הוא 

בהנחיות.  ומגזימים  מחמירים  כך  כל  אנחנו 

לאיטליה  לאמריקה,  תפנו  להם:  אומר  ואני 

ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה 

הייתם מעדיפים? להחמיר בהוראות הזהירות 

או לחוות את המראות הנוראיים שאנו רואים 

שם. התשובה לדעתי ברורה מאד.

גלו  ישראל:  לאזרחי  וקורא  שב  “אני 

אחריות ושימרו על ההוראות והנחיות משרד 

הבריאות. הכללים משתנים, הבלבול לפעמים 

הלאומית  האזרחית,  חובתנו  זו  אך  מקשה, 

והערכית בתקופה זו.

ולצאת  הנגיף  את  לנצח  נוכל  כך  “רק 

בעזרת  ובבריאות,  בשלום  הזה  מהמשבר 
השם”.

ליצמן: מנסים להשכיח, הייתי 

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

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

"יותר ככל הנראה ל-20 מתפללים 

להגיע בכל פעם לבית כנסת"

משרד  הנחיות  על  ההקלות  גל  אחרי 

 – וסבתא  סבא  אצל  והביקורים  הבריאות 

בתחום אחד, הכי חשוב עדיין אין הקלות: 

פתיחת בתי הכנסת.

בתי  לפתיחת  נערכים  הבריאות  במשרד 

הכנסת, ככל הנראה כבר בימים הקרובים, 

למנוע  מנת  על  הנדרשות  בהגבלות  זאת 
הדבקה מחדש.

“אנו  צוטטו:  הבריאות  במשרד  גורמים 

בודקים את האפשרות להתיר את התפילות 

מספר  בתוך  מדורג  באופן  הכנסת  בבתי 
ימים”.

התחומים,  ביתר  כמו  הגורמים,  לדברי 

בצורה  תיעשה  הכנסת  בתי  פתיחת  גם 

“יותר ככל הנראה ל-20  ומדורגת.  זהירה 

כנסת,  לבית  פעם  בכל  להגיע  מתפללים 

יותר  גדול  למספר  יותר  ימים  כמה  ובכל 

בכניסה  הגיינה  נדרוש  בנוסף  להתפלל. 

להפוך  שלא  מנת  על  מרחק,  על  ושמירה 

זה  הדבקה.  למדגרות  הכנסת  בתי  את 

אנחנו  יום-יומיים.  של  עניין  הנראה  ככל 

מניחים שעד שבת יהיו בתי כנסת”.

כמו  כי  ולומר  לסייג  יש  זאת,  עם 

בהחלטה  גם  הפרק,  על  שונים  בנושאים 

על פתיחת בתי הכנסת יש צורך באישורים 

שונים, ועל כן תיתכן דחייה.

תפילה בציבור

את  הציג  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

ממשבר  ישראל  של  היציאה  אסטרטגיית 
הקורונה.

כי  הבהיר  ההקלות,  כל  לצד  זאת,  עם 

הנתונים:  אחרי  הזמן  כל  תעקוב  המדינה 

“נעצור את ההקלות אם יהיו מעל 100 חולים 

חולים  ו-250  הדבקה  ממוקדי  שלא  ביום 

קשה, ואם קצב ההכפלה יהיה כל 10 ימים”.

הוא הדגיש: “אני מבקש שתמשיכו לשמור 

ועל  ידיים  שטיפת  על  בטיחות,  מרחק  על 

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

ואלה ההקלות:

והציבורי:  האישי  המרחב  את  מגדילים   •

בוטלה מגבלת התנועה של 100 מטרים בלבד 

מהבית. מותר לצאת מהבתים לכל מרחק.

משפחה:  קרובי  עם  למפגשים  אישור   •

מותר לבקר גם בני משפחה מדרגה ראשונה, 

מכם  מבקש  אני  “אבל  וסבתא  סבא  את  גם 

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

• התקהלויות: בשלב זה יותרו מפגשים עד 

תותר  שבועיים  בעוד  פתוח.  בשטח  איש   20

התכנסות של 50 איש, ויאפשרו חתונות של 

50 איש. ב-31.5 תתאפשר התכנסות של 100 

 – ההתקהלות  מגבלת  תבוטל  וב-14.6  איש 
בכפוף למצב.

ביום  כבר  ייפתחו   – ושווקים  קניונים   •

לקנות  יהיה  מותר  מגבלות:  תחת  חמישי 

המסעדות  במקום.  לאכול  אסור  אך  אוכל, 
יפתחו בהמשך.

• חינוך – עד סוף החודש יחזרו השכבות 

שלא שבו לספסל הלימודים. נתניהו הודיע כי 

ביום ראשון יתחילו לפעול הגנים והדגיש כי  

“יש עוד דיונים לגבי המעונות”.

פורמאלי  הבלתי  החינוך  ב-14.6   •

וההשכלה הגבוהה ישובו לפעול. 

• צעדים נוספים: החזרת הספורט והפנאי 

בהדרגה, פתיחת פארקים ומוזיאונים בהדרגה 

עד אמצע יוני וכך גם לגבי צימרים ותעופה 
אזרחית.

• תפילות: נתניהו הדגיש כי רוצים לפתוח 

את בתי הכנסת, וממשיכים לדון בפיתרון.

• ל”ג בעומר: איסור מדורות, איסור הגעה 

למירון. לא יהיה סגר.

• בתי כנסת: עדיין סגורים.

 19 עד  של  בהשתתפות  מילה:  ברית   •

אנשים )במקום 10(.

חתונות  הרבה  יש  בעומר  שבל”ג  ”בגלל 

נאפשר חתונות של עד 50 איש, רק הקידושין 

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

כמובן  כליל,  ההגבלות  את  נבטל  ביוני   14

בהנחה שלא תידלק נורה אדומה”.

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

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

חתונות וברית מילה: אלו 

ההקלות החדשות
37% מהמתים מקורונה – 

מירושלים ובני ברק

חלה  כי  הבוקר  עדכן  הבריאות  משרד 

8 חולים בלבד בנגיף הקורונה  עלייה של 

עומד  ההדבקות  מקרי  כשמספר  בישראל, 

על 16,268, בהם 89 מוגדרים במצב קשה, 

ומתוכם 66 מורדמים ומונשמים בלבד.

חדשים,  קורבנות  שני  על  דווח  בנוסף, 

שהעלו את מניין המתים בישראל ל-237.

עומד  בארץ  מהנגיף  המחלימים  מספר 

על 10,223. כמו כן, בוצעו אתמול 8,322 

בדיקות קורונה על ידי משרד הבריאות.

את  הבריאות  משרד  פרסם  בנוסף, 

הקורונה,  מנגיף  המלא  הנפטרים  דו״ח 

ממנו עולה כי 37% מהמתים מקורונה הם 

ובני ברק, ו-53% מהמתים הם  מירושלים 
גברים

ומעלה,   70 בני  הם  הקורבנות  מרבית 

כ-124  מהנגיף  נפטרו  עתה  עד  כאשר 

גברים ו-113 נשים.

ביותר  הצעירה  הנפטרת  הנתונים,  לפי 

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

על  עומד  לנשים  הממוצע  הפטירה  גיל 

על  עומד  הנתון  הגברים  אצל  בעוד   ,83.03
.79.73

קורבנות  פילוח  של  דו״ח  פורסם  בנוסף 

הקורונה בישראל לפי ערים ויישובים, ממנו 

עולה כי בירושלים נפטרו מהנגיף כ-55 בני 

ברק,  בבני  אחר.  יישוב  מבכל  יותר  אדם, 

נפטרו 33 חולים.

תמונה קשה

הישג עולמי

050-69137700

yomi@kolhazman.co.il 

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



ד' תמוז תש"פ 1026/6/20 בפתח-תקוה

מאת: חיים רייך

הביאה  'קווים'  האוטובוסים  חברת 
החברה שהועסק  נהג  של  עבודתו  להפסקת 
לאחר  השפלה,  באזור  הפועלים  בקווים 
כאשר  גם  לנוסעיו  קבוע  באופן  שהטיף 

התבקש על ידם שלא לעשות זאת.
כאשר  תקופה,  לפני  הסיפור  של  תחילתו 
במיסיון'  למאבק  ל'מחלקה  שהגיעו  פניות 
אוטובוס  נהג  כי  העלו  לאחים  יד  של 
461 מלוד לתל- בחברת 'קווים' הנוהג בקו 
את  להמיר  לנוסעים  מטיף  ולהפך,  אביב 
"הנוסעים  הנסיעה.  כדי  תוך  לנצרות,  דתם 
מרגישים כמו שבויים בידיו של הנהג שמנצל 
את עובדת היותם נתונים במקום סגור, מבלי 
להסתמך  צריכים  שהם  ותוך  ללכת,  יכולת 

עליו" תיאר אחד מהם את שהתרחש.
הנהג,  של  המלאים  פרטיו  קבלת  לאחר 
מטרידות  עדויות  אותן  על  בהסתמך 
של  חשיפתם  נוכח  כי  בעובדה  ובהתחשב 
והנהג  ייתכן  הזו  ההטפה  לפעילות  קטינים 

העונשין  לחוק  368א'  סעיף  על  בכך  עובר 
פעולה  שיעשה  למי  מאסר  עונש  הקובע 
קטין,  של  דתו  להמרת  להביא  העלולה 
בדרישה  האוטובוסים  לחברת  פניה  נעשתה 
חברת  התופעה.  להפסקת  בדחיפות  לפעול 
'קווים' מיהרה אכן לפעול והנהג המיסיונרי 
להטיף  להפסיק  הוזהר  שבו  לשימוע  נקרא 

לנוסעים, שאם לא כן הוא יפוטר.
למרות זאת, לפני כחודש החלו להצטבר 
ביד לאחים תלונות חדשות של אזרחים שהיו 
על קו 460 ו-475 שעושים גם הם דרכם מלוד 
על  כי בדרך שונה,  ובחזרה, אם  לתל-אביב 
נהג אוטובוס מיסיונרי שאינו מפסיק להטיף 
לנוסעים. עם הגעת תמונתו של הנהג, הבינו 
שב  האמור  המיסיונרי  הנהג  כי  לאחים  ביד 

לסורו וחזר להכות בשנית.
הפניות  לשלל  להכעיס,  כדי  וכאילו 
בו  סרטון  צורף  הארגון  במוקד  שהתקבלו 
נראה הנהג מטיף לנוסעים תוך שהוא מסכן 
שוב  עיניו  את  מסיט  שהוא  בכך  חייהם  את 
ושוב מהדרך, גם בשעה שהוא נכנס לצומת 
אחר  בסרטון  סיבוב.  עושה  או  עמוסה 

מטיף  הנהג  נראה  הארגון  למוקד  שנשלח 
חוצץ  ויוצא  הנוצרית  האמונה  על  בארוכה 
נגד היהדות והתורה, נשמעת אישה מבוגרת 
אתה  תפסיק,  "בבקשה  ואומרת  אליו  פונה 
עונה  מצדו  הוא  אבל  בראש",  כואב  עושה 

"תשימי אוזניות" וממשיך להטיף.
הנראה  ככל  היו  האלו  הסרטונים  שני 
'קווים'  לחברת  שגרמו  בפטיש"  ה"מכה 
להפסקת  ולהביא  העניין  חומרת  את  להבין 
עבודתו של הנהג לאחר שימוע נוסף שנערך 

לו בכפוף לדין.
לחברת  מודים  "אנו  אומרים  לאחים  ביד 
והביאה  'קווים' שהבינה את חומרת העניין 
היה  הנהג המיסיונרי.  להפסקת עבודתו של 
על  שחזרה  הזו  ההטפה  פעילות  כי  ברור 
עשרות  באוזני  ביום  פעמים  כמה  עצמה 
נוסעים, שהיו שבויים בכל פעם מחדש בידיו 
של הנהג המיסיונרי, חייבת לבוא לידי סוף. 
ולפנות  להמשיך  מהציבור  מבקשים  אנו 
אלינו בכל פעם שהם נתקלים בנותן שירות 
שהוא  תוך  להם  להטיף  שמנסה  כלשהו 

עושה את עבודתו".

הופסקה עבודתו של נהג האוטובוס 
המיסיונרי שהטיף לנוסעים

פניות רבות הגיעו למוקד יד לאחים על נהג אוטובוס מיסיונרי שמנצל את עבודתו כדי להטיף לעשרות נוסעים בכל פעם • "הרגשנו כמו שבויים 
בידיו של הנהג" העיד אחד הפונים • למיסיונר נערך שימוע, אך לאחר שהוא שב לפעול בעוצמה, החליטה חברת האוטובוסים 'קווים' להביא 
להפסקת עבודתו • ביד לאחים אומרים: "אנו מבקשים מהציבור להמשיך ולפנות אלינו בכל פעם שהם נתקלים בנותן שירות כלשהו שמנסה 

להטיף להם תוך שהוא עושה את עבודתו"

הנהג המיסיונרי מטיף באמצע נהיגה, כפי שנקלט בצילום של אחד הפונים ליד לאחים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ברחובות באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

www.kolhazman.co . i l
אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

עם אחד

 |פוליטיקה  |חדשות מקומיות  |טורים אישיים 
 |מדורי נשים |מדורי ילדים   |מדורי בריאות  |צרכנות 

 |הלוח הגדול במגזר החרדי "מזל וברכה"

בקו אחד



ממשיכים בעוצמה

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

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

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

סוג 3

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

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

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

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

בשעות גמישות - חובה

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

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה



ד' תמוז תש"פ 1226/6/20 בפתח-תקוה

מאת: אלי כהן

הפוליטית  לברנז'ה  טובים  ימים  היו  לא 
מערכות  שלוש  בתום  אלו.  כימים  החרדית, 
בקואליציה  היטב  שהתברגו  ולאחר  בחירות 
הגיע  והוועדות,  השרים  בלשכות  והתרווחו 
בונוס חגיגי: שורת נציגי ציבור חדשים שכניסתם 
במקור  שנועד  הנורבגי,  החוק  בזכות  נסללה 

להזרים אצבעות עובדות למפלגת 'כחול לבן'.
מלווים בפמליות של עוזרים מיועדים ונושאי 
הכנסת  למשכן  החדשים  הח"כים  הגיעו  כלים, 
בצהרי יום שני. רובם מכירים את המשכן היטב 
מתוקף תפקידיהם הציבוריים שנשאו בעבר, אך 
בוועדה  לדיון  המגיע  מועצה  חבר  דומה  אינו 
בכבוד,  המעוטר  רשמי  פרלמנט  לחבר  נידחת, 

מעמד ויוקרה.
במפלגת ש"ס העניינים אמורים היו לעבור על 
מי מנוחות. יו"ר המפלגה אריה דרעי בנה מראש 
על כניסת דם חדש לשורות התנועה, והמועמדים 
הקווים.  על  העת  כל  התחממו  ברשימה  הבאים 
אלא שבדרך משהו השתבש. זה התחיל מסערת 
תקשורתית,  סערה  שבעקבות  גזהיי,  ברוך  הרב 
נאלץ לוותר על מקומו, וממשיך בחריקות גם על 

המקומות הבאים בתור.
סגני  עיתונות',  ל'קו  שהגיע  המידע  פי  על 
נהרי,  בן צור ומשולם  יואב  השרים איציק כהן, 
טרם קיבלו את ההוראה להגיש מכתבי התפטרות 
מהם  אחד  לכל  אגב,  הנורבגי.  החוק  במסגרת 
אמור  הוא  לא  מדוע  לטעמו,  מוצדקים  נימוקים 
הכנסת  לטובת  הפוליטי  המחיר  את  לשלם 

מועמדים חדשים.
במסגרת  שלא  התפטר  עצמו  דרעי  בעבר, 
זאת  לעשות  בחר  השבוע  אך  הנורבגי,  החוק 
לחזור  אפשרות  לו  המעניק  החוק,  במסגרת 
על  השר.  מתפקיד  ויתפטר  במידה  כח"כ  לכהן 
פי גורמים פוליטיים, הסיטואציה בה ש"ס אינה 
לשון מאזניים בממשלה לצד החקירות התלויות 
הוא  בו  למצב  להיערך  דרעי  את  הביאה  נגדו, 

יוותר ללא מקום סביב השולחן.
שני  להכניס  אפשרות  לש"ס  נותרה  כעת, 
ח"כים חדשים במסגרת החוק הנורבגי, אלא שעד 
כה המהלך מתמהמה. על אף שאף אחד לא שש 
להתפטר מרצונו, דרעי עצמו נמצא בלבטים את 

מי מהבאים ברשימה הוא רוצה לראות בכנסת.
מקומו  על  שיוותר  הודיע  גזהיי  שהרב  לאחר 
יוסי  הם:  ש"ס  ברשימת  בתור  הבאים  בכנסת, 
חייק.  ונתי  לחיאני  נהוראי  זכריהו,  יעקב  טייב, 
ומבטיחים,  רעננים  לכוחות  נחשבים  ארבעתם 
על  הנושאים  מועמדים  לא  הם  כי  והעובדה 
וחצרות  אינטרסים  של  עודפים  קשרים  גביהם 
פנים-מגזריות, מעניקה לדרעי את היכולת לבחור 
ומי  התפטרות  מכתב  להפקיד  יידרש  מי  בקלות 

יזכה לראות את היכל הפרלמנט הישראלי.
מתלבט.  עדיין  דרעי  בש"ס,  מקורות  פי  על 
בתור,  הבאים  מהמועמדים  חלק  אחד,  מצד 
התנועה,  בתוך  עבודה  במקומות  מסודרים  כבר 
והשיקול כעת הוא מי זקוק יותר לעבודה ובעיקר, 

מי יתן יותר עבודה חרוצה במסדרונות הכנסת.
הוא  לתפקיד  כניסתו  את  חוגג  שבינתיים  מי 
ראש  מקום  ממלא  מכבר  לא  עד  בוסו,  אוריאל 
על  בערב,  ראשון  ביום  תקווה.  פתח  עיריית 
מטעמים ביתיים ולקול צלילי גיטרות של חברים, 
בוקר  לקראת ההשבעה המיוחלת. את  חגג  הוא 
זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן  של  קברו  על  פתח  שני 

משם החיש את פעמיו לכנסת.

יהדות התורה מציגה: 
3 ח"כים חדשים

תום  עד  מיצו  כצפוי,  שלא  התורה',  ב'יהדות 
את החוק הנורבגי. עד לפני ימים ספורים נדמה 
ברשימה,   9 מספר  מועמד  נתקע.  שהעסק  היה 
אליהו חסיד, סירב לקחת על עצמו את התפקיד, 
ולא  אמיתית  בכוונה  מדובר  סירב,  וכשאומרים 

במקרה  ולחוץ.  השפה  מן  בעלמא  כאמירה  רק 
כזה, שר הבריאות ליצמן – חבר סיעתו המרכזית 

של חסיד – לא היה מפנה את מקומו.
ראשון  להתקדם.  החלו  העניינים  שאז  אלא 
המתפטרים היה סגן השר מאיר פרוש, המחזיק 
הבאים  למען  התפטרות  של  נדיבה  במסורת 
בתור. הוא הגיש מכתב התפטרות ליו"ר הכנסת 
יריב לוין, לא לפני שקרא לחבריו לפנות אף הם 

את מקומותיהם.
ירושלים,  הוא היה ממלא מקום ראש עיריית 
מילא  ואפילו  אלעד  עיריית  לראשות  מועמד 
לילות טרופים  טפסים למכרז חשוב בבני ברק; 
המנדט  קולות  של  חודם  על  וודאות  חוסר  של 
העתיקה,  בעיר  בדירתו  עליו  עברו  השמיני 
וכעת, סוף סוף, הגיע יצחק פינדרוס אל המנוחה 
והנחלה. פיטורי פרוש סללו את דרכו והוא הפך 

השבוע לחבר כנסת מן המניין.
נעתר  ברשימה,  בתור  הבא  חסיד,  אליהו 
מתפקידו  התפטר  עבורו  בכנסת,  לכהן  לבסוף 

שר השיכון יעקב ליצמן. מפה הדרך לעזיבת סגן 
השר אורי מקלב הייתה מהירה, לטובת נציג 'דגל 
התורה' – מקום 10 ברשימה – הלא הוא אליהו 

ברוכי.
על ח"כ אליהו חסיד מעטים הפרטים הידועים. 
בהצלחה  וניהל  ורציני,  צנוע  לאיש  נחשב  הוא 
יותר  מוכר  ברוכי  אליהו  ח"כ  תורה.  מוסדות 
לציבור בהיותו נציג 'דגל התורה' בפתח תקווה, 
הזרקורים  אור  את  מלרדוף  רחוק  הוא  גם  אך 

ומתמקד בעבודה חרוצה.
במידה רבה, שניהם מגיעים לכנסת "במקרה". 
הם לא התרוצצו בין מטות; לא טרחו להצטלם 
להחניף  התאמצו  ולא  הנכונים;  האנשים  עם 
לישישי מפלגותיהם. הם עסוקים בעשייתם, ואם 
הזירה שהוטלו אליה היא הכנסת – שיהיה. אחרי 
האם  לבחון  יהיה  ניתן  קצרה  הסתגלות  תקופת 
השקט וחוסר היומרה הופך אותם לפרלמנטרים 
ציבור  בצרכי  ועוסקים  ענייניים,  חרוצים, 

באמונה.

הפנים החדשות של 
המפלגות החרדיות

בעוד 'יהדות התורה' מימשה את מלוא החוק הנורבגי והזרימה לשורותיה 3 ח"כים חדשים, בש"ס הסתפקו עד כה בנציג אחד, 
כשבתכנון הכנסה של עוד שני חברי כנסת חדשים על חשבון שניים מתוך שלושת סגני השרים של המפלגה

ארבעה ח"כים חרדים חדשים הצטרפו השבוע לכנסת; שניים נוספים יצטרפו בהמשך

ישיבת סיעת דגל התורה עם הח"כים החדשים פינדרוס וברוכי

סגן השר אורי מקלב מגיש את התפטרותו ליו"ר הכנסת שר השיכון יעקב ליצמן מגיש את התפטרותו ליו"ר הכנסת 



077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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התורה  יהדות  סיעת  התכנסה  שני,  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
המאוחדת והמורחבת לישיבתה השבועית בחדר הסיעה - שהפך צפוף 
כמומחית  לתהילה  נודע  ששמה  המסורה,  הסיעה  מנהלת  במיוחד. 
בהכנת ארבעס, כיבדה את המשתתפים במנה גדושה של גרגרים. אחד 
והפטיר  התאפק  לא  בארבעס,  פיו  שמילא  לאחר  הותיקים,  הח"כים 

ש"הכיבוד מוגש במסגרת ה'שולעם זוכר' לח"כים החדשים"...
נתפס  בלתי  כמעט  בהישג  מדובר  יותר,  רצינית  מבט  מנקודת  גם 
ליהדות התורה. המפלגה שלפני שנים לא רבות עוד התקשתה לפרוץ 
את מחסום ששת המנדטים ונתפסה כמפלגת נישה סקטוריאלית וחסרת 
עוצמה במישור הארצי – מכניסה לכנסת את הנציג מהמקום העשירי, 
תוך שהיא אוחזת בשורה ארוכה של תפקידי מפתח )שר ושני סגני שר, 

ראשות בשלוש ועדות וסגנות יו"ר הכנסת(.
כעת אפשר לחשוף שכבר בשלבי ניהול המו"מ הקואליציוני התקיים 
על  ישירות  שהשליך  באופן   - הנורבגי  החוק  היקף  על  חריף  מאבק 
יהדות התורה. בעוד בכחול לבן לחצו להגביר עוצמה ולהחיל את החוק 
את  לצמצם  וביקשו  נחרצות  התנגדו  בליכוד  שרים,  שיותר  כמה  על 
ההשפעה. שרי הליכוד, מרביתם פרלמנטרים מנוסים )בניגוד לקולגות 
הירוקים שתפסו טרמפ על גנץ כל הדרך למושבי עור הצבי במליאה( 
– לא יוותרו בנקל על האצבע הגורלית בכנסת. משכך, השיקול המרכזי 
העוסק  הסעיף  צמצום  היה  הליכודי,  המו"מ  צוות  עיני  לנגד  שעמד 

בחוק הנורבגי - כדי לרכך פגיעה אפשרית בהסכם מצד בג"ץ.
ההצעה המקורית שהתגבשה בין שתי הסיעות, קבעה כי עד שליש 
מחברי הסיעה יוכלו להתפטר )ורק שניים במפלגה של יותר מעשרים 
כנסת  חברי  חסרים  לא  שבליכוד  ההגיוני  הנימוק  תחת  כך,  מנדטים. 
שהיו  הלחץ  את  הליכוד  שרי  מנעו  השחורה,  הפרלמנטרית  לעבודה 
עשויים להפעיל עליהם חברי העשירייה החמישית לפרוש לטובתם(. 
את  לממש  יכולים  היו  התורה  ביהדות  נציגים  שני  רק  זו,  הצעה  לפי 
החוק. קל לנחש כי במקרה כזה היינו נותרים בפועל עם מימוש אחד 

בלבד ואכמ"ל.
בליל חתימת ההסכם הקואליציוני, עוד נשמעו חילופי דברים קשים 
וטענו  לבן'  מ'כחול  עמיתיהם  על  זעמו  הליכוד  נציגי  הצדדים.  בין 
שהתנהלותם תגרום לאיבוד מנדטים לקואליציה, אם הגרסה המדלגת 
תיפסל בבג"ץ )כפי שאכן קרה לבסוף(. מנגד, ביהדות התורה הפעילו 
לחץ מירבי על הליכוד כדי לאפשר גם לסיעה בת שבעה מנדטים לבצע 
1 בלילה, בין השאר לאחר שיחה שערך  שלושה חילופים. רק בשעה 
סגן שר התחבורה אורי מקלב עם היועמ"ש לכנסת, הביע האחרון את 
חוות דעתו המקצועית כי השינוי הקל הזה לא יוביל לפסילת החוק - 

וההסכם יצא לדרך.

ודגלו עלי

היסטורי.  דרך  ציון  התורה'  'דגל  רשמה  התשע"ט  חשוון  בכ"א 
לראשונה הפכה הסיעה הליטאית דה פקטו לגוף הגדול והחזק ביותר 
ביהדות התורה. בראש חודש תמוז התש"פ נרשם ציון דרך שני, כאשר 
המאוחדת.  המפלגה  של  הכנסת  חברי  ברוב  'דגל'  החזיקה  לראשונה 
אינו  ארבע-שלוש  גם  אבל  הירושלמי,  בשש-שלוש  מדובר  לא  אמנם 
הישג של מה בכך. למעשה, מסיעה שלפני שנים אחדות החזיקה בשני 
ומקלב המנוסים, צמחה  גפני  הם  נציגים בלבד במישור הארצי, הלא 
סמכויות  בעלת  שר  סגנות  כולל  נציגים,  חמישה  עם  למעצמה  'דגל' 

וראשות שתיים מהועדות היותר נחשקות בכנסת.
המשקל המיוחד שניתן לחוק הנורבגי ביהדות התורה, ובפרט בדגל 
תפקידים  פיצול  או  גברי  בחילופי  מדובר  שאין  בכך  מוסבר  התורה, 
גרידא. המשמעות האמיתית היא שניים במחיר אחד, שני נציגים בעלי 
ועוזרים, שעסוקים סביב השעון  כולל לשכות  ציבורי,  ומעמד  תפקיד 
בטיפול בפניות הציבור. כשמצרפים זאת להרחבת משקלם הסגולי של 
הנציגים באמצעות התפקידים שקיבלו, מקבלים מכפלת כוח שמציבה 

את הסיעה הליטאית בעמדה חזקה - כמותה לא הייתה לה מעולם.

זאת, למרות ההבנה על התועלת העצומה הכרוכה בכך, טעות  עם 
ומקלב  פרוש  והסגנים  ליצמן  השר  של  שהתפטרותם  לחשוב  היא 
של  יומין  עתיקת  ב'מסורת'  להיאחז  יכלו  שלושתם  מאליה.  מובנת 
שלא  בחרו  שלושתם  כוח.  ומשחקי  רגליים  גרירת  הסכמים,  הפרת 
לעשות זאת, אלא לנהוג באצילות הראויה ולפנות את מקומם בזריזות 

מקסימלית לטובת מחליפיהם.
הראשון לנקוט בצעד היה סגן שר החינוך מאיר פרוש, שעות אחדות 
כבר  שעבר,  רביעי  ביום  לרשומות,  הנורבגי  החוק  של  כניסתו  לאחר 
הגיש פרוש את התפטרותו ליו"ר הכנסת יריב לוין, לטובת כניסתו של 
ח"כ יצחק פינדרוס. אין זה סוד שבזירה המקומית עבר בין השניים לא 
מעט דם רע, תעתועי הגורל הפגישו אותם מאז שוב ושוב, כשהפעם 

הם ניצבים זה לצד זה.
העובדה  הארציות,  הבחירות  במערכות  כבר  החל  המיוחד  הקשר 
באותה  מחזיק  ופינדרוס  ישראל  אגודת  הימני של  הסמן  הוא  שפרוש 
להביא  בניסיון  הפעולה,  שיתוף  את  חיזקה   - התורה  בדגל  עמדה 
קולות  לגיוס  הקשור  בכל  יד  הושיט  פינדרוס  לקלפי.  נוספים  מגזרים 
התוצאות  החרד"לי.  בציבור  במאמץ  תמך  פרוש  ואילו  החב"דניקים 
גידול בכוחה האלקטורלי מסיבוב  ויהדות התורה רשמה  היו בהתאם 

למשנהו.
לאתר  בניסיון  בכנסת,  ופינדרוס  פרוש  נועדו  שעבר,  רביעי  בבוקר 
כשכבר  היום,  בהמשך  גם  אייכלר.  בסוגיית  האגודאי  לפלונטר  מוצא 
היה בדרכו ליריב לוין, שוחח פרוש עם פינדרוס, עדכן אותו על הגשת 
מכתב ההתפטרות וביקשו בד בבד להמשיך לסייע לייצר פתרון בסוגייה 

הרגישה. מיותר לציין שפינדרוס נענה בשמחה לאתגר.

גם ברוכי יהיה

בשלב השני התעורר חשש לקיפאון, בלשכת ליצמן הסבירו כי הוא 
לא מממש את הנורבגי בשל סירובו של הנציג הגוראי השני ברשימה, 
אליהו חסיד, לעזוב את תפקידו הרוחני ולעבור לתחום הפוליטי. מנגד, 
בקלילות.  עליו  לדלג  שיאפשר  התפטרות  מכתב  להגיש  חסיד  סירב 
בדגל הפעילו לחץ פיזי בלתי מתון כדי לאפשר את כניסתו של הנציג 
הבא ברשימה, אליהו ברוכי, ואף נשקלו צעדים חד צדדיים של מימוש 
החוק רק על ידי מקלב והגעה להבנות מול אגודת ישראל על חלוקת 

הקדנציה.
על  ליצמן  השר  הודיע  מוחלטת,  בהפתעה  בערב,  ראשון  ביום 
התפטרותו לטובת עמיתו מהסיעה המרכזית, לאחר שהתייעץ בקודש 
שתחזיק  המרכזית,  הסיעה  את  דרסטית  מחזק  והצעד  ומאחר  פנימה, 
יותר מכל סיעה אחרת   - )ויש אומרים שלוש(  בבעלותה שתי לשכות 
'מועצת  שהציבה  האתגר  את  לציין  למותר  לא  ישראל.  באגודת 
נציג  להכניס  לליצמן  שקראה  אמונים,  שלומי  עם  המזוהה  הקהילות' 
אגודאי נוסף לכנסת. מיד לאחר מכן, השלים גם מקלב את הסט ופינה 

את המשבצת בכנסת לטובת ברוכי.
"לקחת מאורי מקלב את המקום בכנסת, זה מרגיש לי כאילו לקחתי 
התחבורה,  שר  סגן  באוזני  והנרגש  הטרי  הח"כ  ציין  כליה",  ממך 
כליה..."  לתרום  הולך  אני  ההרגשה,  זו  אכן  "אם  כי  בהומור  שהשיב 
אבל גם ברוכי וגם ותיקים ממנו בכנסת יודעים היטב שמקלב לא צפוי 
לזנוח את הפרלמנט הישראלי. תפקידו מחייב נוכחות כמעט על בסיס 
יומי, בישיבת הסיעה, בתשובה לשאילתות, בועדת שרים או בהקשרים 

אחרים.
קיימים  עדיין  הטובה,  והאווירה  האוטופיה  שלמרות  לומר  צריך 
עצמם  את  מצאו  ישראל'  ב'אגודת  הצדדים.  בשני  וחששות  משקעים 
במצב לא מוכר, כשהם מהווים לראשונה מיעוט סיעתי ו'דגל' מחזיקה 
ברוב בהצבעות הפנימיות. מנגד, ב'דגל' חוששים ממצב בו ייאלץ השר 
ברוכי  של  במעמדו  לפגוע  שעשוי  במה  לכנסת,  בחזרה  לשוב  ליצמן 

ולייצר תגובת שרשרת לא ידועה.
עם זאת, בוחרים במפלגה לשכוח את צרות המחר ולהתמקד בהישגי 

אבי גרינצייג / על סדר היום

בכ"א חשוון התשע"ט 
רשמה 'דגל התורה' ציון דרך 

היסטורי. לראשונה הפכה 
הסיעה הליטאית דה פקטו 

לגוף הגדול והחזק ביותר 
ביהדות התורה. בראש חודש 
תמוז התש"פ נרשם ציון דרך 

שני, כאשר לראשונה החזיקה 
'דגל' ברוב חברי הכנסת של 
המפלגה המאוחדת. אמנם 

לא מדובר בשש-שלוש 
הירושלמי, אבל גם ארבע-

שלוש אינו הישג של מה בכך

ימשיך להרביץ תורה בעדרים, הרב ברוך גזהיי

עשירי קודש
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וטירונים,  ניסיון  בעלי  וצעירים,  ותיקים  של  שילוב  ההווה. 
הכשרת הדור הבא של הנציגות הפרלמנטרית לצד הרחבת הקשר 

עם הבוחר – אלו היעדים שהשיגה יהדות התורה השבוע.

פתח לתקווה

דווקא  הנחלה,  ואל  המנוחה  אל  מגיעה  התורה  יהדות  בעוד 
האחות הספרדית ששמרה על גזרה שקטה מאז הבחירות – ספגה 
בשבוע האחרון טלטלה לא נעימה בעליל. עיקרה בדברי כיבושין 
שמסר בעבר הרב ברוך גזהיי, הנציג האחד עשר ברשימה, ובהם 
נחשפה  קסם,  כבמטה  במיוחד.  נפיץ  פוטנציאל  עם  אמירות 
התקשורת הכללית לדמותו המסקרנת של המרצה - בדיוק בבוקר 

בו היה אמור להתבשר על הצטרפותו לכנסת.
למפלגה  להיגרם  שעשוי  התדמיתי  הנזק  את  הבינו  בש"ס 
ומיהרו לטפל בבעיה. הרב גזהיי יוכל להמשיך להנחות את צאן 
הועדות  בעבודת  להיטרד  מבלי  אתיופיה,  יוצאי  עדת  מרעיתו, 
והחקיקה, ומי שיצא נשכר הוא המקום השלושה עשר ברשימה, 

הנציג הבני ברקי היעיל של המפלגה, יעקב זכריהו.
הש"סניקים  מיהרו  לא  האשכנזית,  לאחות  בניגוד  זאת,  עם 
לעת  מסתפקים  והם  האפשריים,  החילופים  שלושת  את  לבצע 
עתה בכניסתו המרשימה של מ"מ ראה"ע פתח תקווה, אוריאל 
בוסו הנמרץ. הסיבה לעיכוב נעוצה - בין השאר – גם בשאלה 
הפנימית מי מבין שלושת סגני השרים של המפלגה ישמור על 

מקומו בכנסת.
באופן משעשע במקצת, אחראים בש"ס בעקיפין גם לכניסתו 
של ח"כ אליהו ברוכי. כזכור, בבחירות המקומיות תמכה ש"ס 
בפתח תקווה במועמד רמי גרינברג לראשות העיר. עם נצחונו, 
מיהר האחרון לדחוק את רגליה של יהדות התורה ונציגה ברוכי, 
ויצר קרע שמסרב להתאחות בין שתי המפלגות החרדיות בעיר. 
בשעת הרכבת הרשימות הארציות, התקבלה החלטה אסטרטגית 
על  ברוכי  את  ולתגמל  בשטח,  פצועים  להפקיר  שלא  ב'דגל' 
- באמצעות הצבתו במקום  בזירה המקומית  ההתעללות שספג 

החמישי מטעם הסיעה לכנסת.
בוסו  הבכירים,  תקוואיים  הפתח  הניצים  שני  צפויים  כעת, 
זה  לצד  זה  לשבת  לשבח(,  ראויים  ציבור  נציגי  )שניהם  וברוכי 
בכנסת ולשתף פעולה, בתקווה שלא יביאו עמם את הסימפטומים 

המקומיים ולא יידרשו להצבת בידוד ביניהם.

העוגן החרדי

את  עתה  לעת  מימשה  לבן  כחול  רק  התורה,  יהדות  מלבד 
החוק הנורבגי במלואו, כשהיא מפנה חמישה מקומות לחברים 
חדשים. אחד מהם – יוראי להב הרצנו – לא התבייש 'לגנוב את 

המנדט' ולהצטרף לשורות 'יש עתיד'.
גוש השמאל בסיוע תזמורת  רב, התגייס  זמן לא  נזכיר, לפני 
תקשורתית כמקשה אחת לגדף ולתקוף את חברת הכנסת אורלי 
ולחבור  מרצ  עם  הכפויה  השותפות  את  לפרק  בחירתה  על  לוי 
הואשמה  ולוי  התקבל  לא  רציונלי  הסבר  שום  הימין.  לגוש 
ב'גניבת מנדט', בצעקות ובאיומים שאפילו עופר שלח באולפן 
ערוץ הכנסת לא היה מתבייש בהם. כתוצאה בלתי נמנעת כמעט, 
ניסה אלמוני לאחרונה גם לפגוע בלוי וחתך לה את צמיגי הרכב.

איש מאותם אבירי הצדק לא גינה את גניבת המנדט של לפיד, 
עם קצת סיוע מבג"ץ, שמנע את חקיקת הנורבגי המדלג והכריח 
במישרין את שרי 'כחול לבן' לתרום אצבע בכנסת לאופוזיציה, 
כדי לאפשר שילוב ח"כים נוספים מטעם המפלגה שיוכלו לייצג 
אחר  ודין  מימין  לגונב  אחד  דין  חקיקה.  ולקדם  בועדות  אותה 

לגונב משמאל.
בינתיים, למרות המתיחויות המאיימות כמעט מדי יום לפרק 
החרדיות  המפלגות  מסתמנות  השברירית,  הקואליציה  את 
המפלגות  שתי  בין  יציבות  של  עוגן  חיונית,  מאזניים  כלשון 
הגדולות. בכחול לבן הבינו שהחרדים נאמנים להתחייבויותיהם, 
ההסכמים  קיום  על  יעמדו   – לליכוד  הטבעי  החיבור  ולמרות 
מסרבות  החרדיות  הסיעות  בנוסף,  במלואם.  הקואליציוניים 
להשתתף במשחקי האגו והעימותים הפנימיים בין נתניהו וגנץ 

והן מקפידות לשמור על נייטרליות מבורכת.
הגיעה  האחרון  רביעי  ביום  במזומן,  מקבלים  התגמול  את 
תמר  מבית  הראשונה  הפרטית  החוק  הצעת  הכנסת  למליאת 
השר  סגן  בשבת.  ציבורית  תחבורה  להתיר  שדרשה   - זנדברג 
חקיקה,  לענייני  השרים  ועדת  בפני  מה  בחשש  התייצב  מקלב 
דומות  ביוזמות  בעבר  תמכו  לבן  כחול  מנציגי  חלק  כי  ביודעו 
ולא מן הנמנע שיופעל עליהם לחץ מאסיבי לסייע לחקיקה שכזו. 
למותר לציין שהחששות התבדו, וחברי הקואליציה מקיר לקיר 

הצביעו נגד החוק.
ב'יהדות  בכיר  גורם  לשותפים,  ומחויבויות  נאמנות  אפרופו 

בשבועות  ימינה  נציגי  שמשמיעים  לטענות  משיב  התורה' 
האחרונים, ולפיהן נבגדו על ידי הנציגות החרדית. "נראה שבכירי 
ימינה עישנו משהו חזק עוד לפני השלמת תהליך הלגליזציה... 
השתגעו  הם  אבל  בקואליציה,  ישתלבו  שהם  כדי  הכל  עשינו 
לגמרי. מה פתאום אנחנו צריכים לשכב על הגדר בשביל לארגן 
התורה  כשיהדות  ח"כים,  לשישה  שרים  תפקידי  שלושה  להם 
מקבלות  לא  בהתאמה,  ח"כים  ותשעה  שבעה  עם  עצמן,  וש"ס 
על  נפש  חשבון  ויעשו  עצמם  על  שיתאפסו  כדאי  כזה?  שלל 
הוא  לאופוזיציה",  ההתנהלות הבלתי אחראית שהובילה אותם 

מסכם. 

יחסינו לאן

ובעוד הקשר בין החרדים וגנץ מתהדק, דווקא בגזרת נתניהו 
נפיצות  סוגיות  ארבע  בעקבות  וזאת  קלה,  התקררות  נרשמה 

הניצבות על סדר היום.
גפני  אמנם  שנתי.  הדו  התקציב  שאלת  הוא  הראשון  הנושא 
כבר הודיע כי הוא תומך בתקציב חד שנתי כדעת האוצר וכרצונו 
של רוה"מ, אך אין זה סוד שבנציגות החרדית מעדיפים יציבות 

תקציבית שתרגיע את השטח לשנתיים.
הנושא השני הוא מינוי יועמ"ש לכנסת. בעוד הנציגות החרדית 
ההליך,  את  מעכב  שנתניהו  הרי  רוזנבוים,  מיכל  בעו"ד  תומכת 
מאחר והוא מעוניין במועמדים אחרים. רוה"מ אף פועל לשינוי 

הרכב הועדה האחראית, כדי להגיע לתוצאה הרצויה מבחינתו.
האחידות  רקע  על  הגיור,  חוק  סוגיית  הוא  השלישי  הנושא 
החרדית המפתיעה, לאחר שמרן חכם שלום כהן הכריע שהשר 

דרעי יישר קו בנושא זה עם יהדות התורה.
כבר  מפניו  ואשר  מכולם,  הקריטי  ואולי  הרביעי,  והנושא 
את  לאגף  סמוטריץ'  ח"כ  ניסיונו של  הוא   – זה  במדור  הזהרנו 
הקואליציה מימין באמצעות חקיקה שתחזק את אופייה היהודי 
לטרפוד  קואליציונית  משמעת  דורש  נתניהו  המדינה.  של 
הפטיש  בין  עצמם  מוצאים  החרדים  והח"כים  הזו,  החקיקה 

והסדן בהידרשם להצביע נגד חוקים המעודדים את חיזוק הדת.
אין ספק שאלו ארבעת האתגרים שיעמדו לפתחו של רוה"מ, 
החרדים  עם  שכרת  הברית  של  חוסנה  על  לשמור  בכוונתו  אם 

בקדנציה האחרונה.

בלי סימפטומים מקומיים, הח"כים הפתח תקוואיים בוסו וברוכי

 בעוד יהדות התורה 
מגיעה אל המנוחה ואל 
הנחלה, דווקא האחות 
הספרדית ששמרה 
על גזרה שקטה מאז 
הבחירות – ספגה בשבוע 
האחרון טלטלה לא נעימה 
בעליל. עיקרה בדברי 
כיבושין שמסר בעבר הרב 
ברוך גזהיי, הנציג האחד 
עשר ברשימה, ובהם 
אמירות עם פוטנציאל 
נפיץ במיוחד. כבמטה 
קסם, נחשפה התקשורת 
הכללית לדמותו 
המסקרנת של המרצה - 
בדיוק בבוקר בו היה אמור 
להתבשר על הצטרפותו 
לכנסת
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הפגישה הווירטואלית המרגשת עם חברי הכיתה

"הדואר זו תשתית לאומית חיונית 
לטובת תושבי מדינת ישראל"

מאת: חיים רייך

לשפל  צנח  הגבוהות  הישיבות  תקציב 
העברת  אי  בעקבות  זאת  תקדים,  חסר 
תקציב המדינה ותשלום מקדמות גבוהות 

יותר לפני חג הפסח.
תקציב הישיבות הגבוהות עמד החודש 
על 195 שקלים בלבד לכל תלמיד, ואילו 
שקלים.   351 על  עמד  לאברך  התקציב 
הסדר  בישיבות  התקציב  השוואה,  לשם 

הגיע לכדי 487.5 שקלים.
משבר תקציב הישיבות גרם למתח בין 
המפלגות החרדיות שדרשו למצוא פתרון 
ושר  נתניהו  ובין ראש הממשלה  למשבר 

האוצר ישראל כץ.
תרעומת  מביעים  התורה  ביהדות 
נובע מכך שאין תקציב  וטוענים שהדבר 
מדינה מאושר לשנת 2020, בגלל מערכות 
מאפשר  שלא  מה  האחרונות,  הבחירות 
לבצע העברות כספים מהסוג הזה בוועדת 

הכספים.
הכספים  ועדת  יו"ר  הדיווח,  פי  על 
נתניהו  בנימין  ראש הממשלה  עם  שוחח 
ודרש להביא את הנושא לידי פתרון, אך 

עד כה הדבר לא התרחש.
אנשי  כשבאו  מכן  לאחר  ימים  כמה 
להעברת  לדאוג  וביקשו  לגפני  נתניהו 
דלק  בנושא  מס  להטבות  האישור 
"אני  גפני:  השיב  בינלאומיים,  לארגונים 

לא מריונטה שלכם".

מאת: יחיאל חן

וציפייה  המתנה  של  רבים  חודשים  לאחר 
אלו  בימים  נרשמו  רב  וסיפוק  שמחה  דרוכה, 
אצל ציבור בני התורה, הנוהגים והולכים לאורו 
יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  רשכבה"ג  של  ומשנתו 
העוף  מוצרי  אספקת  החלה  עת  זצוקללה"ה, 

והבקר של שחיטת בד"ץ 'יחוה דעת'.
ובראשותו  בנשיאותו  פועל  דעת'  'יחוה  בד"ץ 
של חבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי 
זצ"ל.  מרן  של  חביבו  בנו   – שליט"א  יוסף  דוד 
הגאונים  ורבנן  מרנן  הבד"צ  חברי  עמו  כאשר 
רבינו  מרן  של  ידיו  על  מים  יצקו  אשר  הגדולים 
עובדיה יוסף זצוקללה"ה, הרב יצחק זר שליט"א, 
צאיג  משה  הרב  שליט"א,  בקשי  יאיר  הרב 
גולן  הרב  שליט"א,  זיאת  דניאל  הרב  שליט"א, 
יוסף אסרף שליט"א, כולם  אלוף שליט"א והרב 
ולשתות  לדלות  שזכו  זיע"א  מרן  של  מתלמידיו 
והצלולה,  הזכה  ומתורתו  ממעיינו  חיים  מים 
וינקו מבארו את דרך הפסיקה הייחודית, הברורה 

המפקחים  הכשרות  מערכת  לצד  זאת  והחדה. 
והמשגיחים – אשר נבחרו בקפידה על ידי מורנו 

הגר"ד יוסף שליט"א.
על פי דברי הרבנים חברי הנהלת הבד"ץ, ניתן 
דגש ומשנה חשיבות על איכות השוחטים עצמם 

ביותר שניתן, הן במובן  שיהיו ברמה האיכותית 
הטכני והן במובן הרוחני – אברכים יראי שמיים 
את  לקבץ  בכדי  רב,  זמן  השתהינו  חטא.  ויראי 
החבורה.  מבני  והמיוחדים  האיכותיים  הצוותים 
תכופה  בתדירות  סכינים  בדיקת  קיימת  כן  כמו 

באופן חוזר ונשנה, כך שבכל פרק זמן קצוב נעצר 
קו השחיטה לצורך כך.

כי  מציינים,  שליט"א  הבד"ץ  חברי  הרבנים 
עניינים אלה הם יסודות הלכה עיקריים. אלו הם 
ועוף  בקר  בשחיטת  ועיקריות  מרכזיות  סוגיות 
עיקר  את  מניח  הבד"ץ  משכך,  לעיכובא.  והן 
משקלו על נושאים אלו, זאת מלבד יתר החומרות 
וההידורים השונים הנהוגים בכל גוף כשרות ראוי 
לשמו, כגון בדיקת הריאה וצומת הגידין בכל עוף 
ועוף, ופיקוח מלא על העופות משלב הגידול ועד 

הגעתם למשחטה.
הכנה  של  ממושכת  תקופה  בתום  כאמור, 
האחרונים  בימים  החלה  ומדוקדקת,  קפדנית 
מלאכת שחיטת העופות, לשביעות רצון הציבור 
העומד על קוצו של יוד ומקפיד על קלה כחמורה. 
בעיצומם של ימים אלו, כבר ניתן להשיג בחנויות 
בערי  הפרושות  המובחרות  השיווק  וברשתות 
ובריכוזי בני התורה ובני העליה ברחבי הארץ, את 
מוצרי העוף והבשר בהשגחת בד"ץ 'יחוה דעת'.

מאת: מנדי קליין

חבריו  כל  מאחור.  אחד  אף  משאירים  לא 
לכיתה כבר חזרו לספסל הלימודים, אבל רפאל 
'מרכז  מיוחדים  לילדים  הספר  בבית  שלומד 
ולא  בבית  עדיין  'אהל שרה',  ארגון  וואהל' של 
נדירה  מתסמונת  סובל  רפאל,  הספר.  לבית  חזר 
אותו  שמחייבות  הנשימה  בדרכי  רקע  ומחלות 
ריחוק  על  יותר  ולהקפיד  להישמר  הוריו  ואת 

חברתי ומגע עם אנשים זרים.
הצוות  אנשי  הקורונה,  תקופת  אורך  לכל 

ודאגו  רפאל  עם  רציף  קשר  על  שמרו  החינוכי 
לו לחומרי למידה, פעילויות ושיחות וידאו מעת 
לעת כדי לרומם את רוחו. מאז החזרה ללימודים 
חבריו  התעניינו  המיוחד,  החינוך  במוסדות 
לכיתה של רפאל בשלומו והביעו את הגעגועים 
שלהם לראות אותו שוב בכיתה. גם רפאל שבילה 
עם  להתראות  ביקש  בבית,  הקורונה  חודשי  את 

חברי כיתתו.
ביום שישי האחרון, אחרי נתק ארוך במיוחד 
להיפגש  סוף  סוף  לכיתה  וחבריו  רפאל  הצליחו 
ווירטואלית ובטוחה מבחינה בריאותית.  בצורה 
כדי ליצור את המפגש הוירטואלי, הוכנס לכיתה 

זום  פלטפורמת  באמצעות  וכך  נייד,  מחשב 
מרחוק  והשתתף  לכיתה  לחבריו  רפאל  התחבר 

בצורה מלאה במפגש קבלת שבת.
הילדים המיוחדים חבריו של רפאל, התרגשו 
שלא  ארוכים  חודשים  לאחר  רפאל  את  לראות 
נפגשו. גם רפאל ששוהה בביתו כבר למעלה מ-3 
חודשים ברצף שמח לפגוש את חבריו ואף ביקש 
לעיתים  את חבריו  ולפגוש  להשתתף בשיעורים 

תכופות יותר.
החוויה  על  סיפרה  רפאל  של  אמו  שרה 
"התסמונת  בנה.  של  והמרגשת  המיוחדת 
בסיבוכים  לעיתים  מלווה  רפאל  של  הנדירה 

אנחנו  הקורונה  מתחילת  ולכן  הנשימה  בדרכי 
רפאל.  בריאותו של  על  יתרה  נשמרים בהקפדה 
מקשה  הספר  בית  ומצוות  מחבריו  הריחוק  אך 
עליו ומאתגר את כל המשפחה. השמחה האדירה 
בזום,  חבריו  את  פגש  כשהוא  לרפאל  שהיתה 
את  שווה  והיתה  רוחו  מצב  על  ממש  השפיעה 
כל ההכנות והמורכבות של תיאום המפגש. אני 
של  המסור  והטיפולי  החינוכי  שהצוות  בטוחה 
'אהל שרה' יעשו את המאמצים כדי שרפאל יוכל 
להשתתף בשיעורים נוספים ולפגוש את חבריו".

מאת: יחיאל חן

השבוע הגיע שר התקשורת הנכנס, ח"כ יועז הנדל, 
במרכז  סיור  שכלל  ישראל,  בדואר  ראשון  לביקור 
מיון  באזורי  ישראל  דואר  של  הארצי  המקוון  הסחר 
משרד  מנכ"ל  לשר:  התלוו  והמכתבים.  החבילות 
התקשורת, נתי כהן וצוות משרדו, כאשר את הביקור 
מצד הדואר הובילו חזי צאיג, יו"ר דירקטוריון הדואר 
השתתפו  עוד  ישראל.  דואר  מנכ"ל  גולדשטיין,  ודני 
הארצי,  העובדים  ארגון  יו"ר  פרג'ון,  בביקור שמעון 

ונציגי הנהלת הדואר. 
העסקית  האסטרטגיה  השר  בפני  הוצגה  בביקור 
של הדואר, הכוללת מיקוד במספר תחומי ליבה בהם 
פריסת  בשילוב  הדואר,  ובנק  המקוון  הסחר  תחום 
הציבור.  לתועלת  הארץ  ברחבי  הרחבה  הסניפים 
לדואר כ-1,300 יחידות שירות ברחבי הארץ, לרבות 
בפריפריה והוא משרת בממוצע מדי חודש כ-3 מיליון 
לאתגרי  הדואר  הערכות  לשר  הוצגה  עוד  לקוחות. 
והשקעות  פיתוח  על  דגש  עם  הקרובות,  השנים 
התייעלות  המשך  לצד  ובחדשנות,  בטכנולוגיה 

עסקית.
זו  "הדואר  כי  הביקור,  בסיום  אמר  הנדל  השר 
תשתית לאומית חיונית לטובת תושבי מדינת ישראל. 

הדואר  המקוון,  הסחר  בתחום  הרבה  הצמיחה  לאור 
ימשיך להיות שחקן משמעותי בהורדת יוקר המחיה 

גם בשנים הקרובות". 
כי "בתחום המקוון חברת דואר ישראל  ציין  השר 
להמשיך  החברה  ועל  בעולם,  מהמובילות  היא 
עם  הראשונה  בשורה  לעמוד  הפוטנציאל  את  לממש 
חברות הדואר היעילות והמהירות בעולם, תוך שיפור 
השירות ללקוחותיה מתוך אחריות ומחויבות בפריסה 
רחבה, הן בגבולות והן במרכז הארץ. החברה עומדת 
משמעותי  גיבוי  ויינתן  משמעותית,  רפורמה  בפני 

ממשרד התקשורת כדי שתצליח".

התסמונת הרפואית הנדירה מחייבת את רפאל להישאר בבית גם אחרי שמוסדות החינוך המיוחד חזרו ללימודים • הגעגועים ההדדיים העזים לחבריו לכיתה במוסדות 'אהל שרה' לא 
הרפו עד שהוא השתתף ופגש אותם בקבלת שבת וירטואלית בזום

שר התקשורת יועז הנדל בביקור ראשון בדואר ישראל: "הדואר ימשיך להיות שחקן משמעותי בהורדת 
יוקר המחיה גם בשנים הקרובות"

"אני לא מריונטה שלכם"

החלה שחיטת העוף והבקר של בד"ץ 'יחוה דעת'

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני כעס על ראש הממשלה בנימין נתניהו בשל 
משבר תקציב הישיבות, שירד בחודש הנוכחי לשפל חסר תקדים

לשביעות רצון ציבור בני התורה הנוהגים והולכים לאורו ומשנתו של רשכבה"ג מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה

 הגר"ד יוסף בשחיטת עופות של בד"צ יחווה דעת 

 מימין: דני גולדשטיין, מנכ"ל דואר ישראל, חזי צאיג, יו"ר דירקטוריון 
דואר ישראל, שר התקשורת יועז הנדל  | צילום: ששון תירם 

 יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני 
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מאת: חיים רייך

מאת  תעודות  חלוקת  טקס  התקיים  השבוע 
הנהלת מכבי להנהלת עזר מציון על הפעילות 
המשותפת ומערך הסיוע הארצי בימי הקורונה.

מכבי,  צוות  התגייסו  הקורונה  ימי  במהלך 
לחיים  ומחוברים  מציון  עזר  פארם,  מכבי 
להקמת מערך סיוע וחברו יחד לפעילות מהירה 
מרשמים  להנפקת  פעלו  במסגרתה  ויסודית 
ומצרכים  תרופות  ושינוע  רפואיים  ואישורים 
בבני  ובמיוחד  הארץ  רחבי  בכל  מכבי  לחברי 
ברק, בהובלתה של הגב' שרה גביש מ"מ מנהל 
מכבי פארם. הפניות הגיעו בכל שעות היממה 
לטיפול  מכבי  מוקד   – ממט"ק  מוקד  דרך 
בחולי קורונה, ובזכות המערך ההיקפי ושיתוף 
קיבלו  החברים  הצוותים,  של  ההדוק  הפעולה 
מענה מהיר, מסור ומקצועי בכל עת ובכל שעה. 
הוקרה  תעודות  הוענקו  הטקס  במסגרת 
ליו"ר עזר מציון הרב חנניה  ובראשונה  בראש 
צ'ולק, לראשי המחוזות של עזר מציון ולרכזי 

מחוברים לחיים.
בכירי  השתתפו  והמרגש  המרומם  בטקס 
משנה  סער,  רן  מכבי  מנכ"ל   - מכבי  הנהלת 
מר  וב"ח  התפעול  חטיבת  ומנהל  למנכ"ל 
אוליאל ציון, משנה למנכ"ל מכבי ויו"ר חטיבת 
מכבי  הנהלת  חבר  אש,  נחמן  פרופ'  הבריאות 
וחבר דירקטוריון אסותא הרב שמחה שטיצברג, 
ראש מחוז המרכז הגב' דבורה חסיד, ראש מחוז 
שירות  אגף  ראש  דדון-לוי,  סיגל  הגב'  השרון 
למגזר  השיווק  מנהל  כהן,  טוני  הגב'  ושיווק 
בני  מרחב  מנהל  שלזינגר,  משה  הרב  החרדי 
הרב  ערד  מרחב  מנהל  שטרן,  ברוך  הרב  ברק 
יו"ר   - מציון  עזר  הנהלת  ובכירי  קליין,  אריה 
מנכ"ל  צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון  עזר  עמותת 
עזר מציון וחבר הנהלת מכבי הרב חיים פרוינד, 
לוי – חבר הנהלת עזר מציון, הרב  הרב אהרן 
עזר  לחיים  מחוברים  מנהל   – שפריצר  ישראל 
מחוברים  מנהל  סגן   – לוי  אלחנן  הרב  מציון, 
וחמשת  הסניפים  מנהלי  מציון,  עזר  לחיים 

מחוזות מחוברים לחיים והנהלת מכבי פארם. 
מנכ"ל מכבי רן סער פתח את דבריו באומרו: 
מציון  עזר  לארגון  להצדיע  כדי  כאן  "אנו 
לפעילות  ודוגמא  סמל  מהווה  הקמתו  שמאז 
מערך  לזולת,  ועזרה  צדקה  שכולה  ציבורית 
מאז  מכבי  חזון  חיים.  והצלת  חסד  של  שלם 
ומתמיד היה שיתוף פעולה עם עיריות, ארגונים 
ועמותות, וזו הדרך הנכונה להצלחה. הקורונה 

וחיבורים  רפואה מרחוק  כמו  הזדמנויות  יצרה 
מרגשים ומפעימים. שיתוף הפעולה הפורה עם 
עמותת עזר מציון לא נוצר היום, המצב שנוצר 
רק חיזק אותו. עזר מציון התגלה במלוא הדרו 
השמים  שרק  הוכיח  ביננו  המיוחד  והחיבור 
הם הגבול כשהמטרה היא לסייע לחברים כדי 
בשלום  בבריאות,  הזאת  התקופה  את  לעבור 

ובאופטימיות".
הרב חנניה צ'ולק הוסיף: "חז"ל אומרים כי 
האדם בא לעולם כדי לעשות טוב לשני. הנתינה 
המופלאה, ההיקף העצום של מערך הסיוע יחד 
עם מסירות ומקצועיות הצוותים הרפואיים של 
מכבי ומכבי פארם הוכיחו את עצמם ומפעימים 
בעוצמתם. המבצע הגדול שלנו יחד עם מכבי- 
אין לו אח ורע בעוצמתו ועל כך תודתי נתונה 

לצוות המסור שלנו, של מכבי ומכבי פארם". 
שטיצברג  שמחה  הרב  מכבי  הנהלת  חבר 
במהירות  להגיב  ידעה  "מכבי  הוסיף 
של  המסור  הצוות  את  לרתום  ובמקצועיות, 
רפואה  של  שלם  מערך  להקים  פארם,  מכבי 
בדיקות  מעבדות  ובהמשך  מרחוק,  מותאמת 
מהירות בפריסה רחבה. אחד משיתופי הפעולה 
המיוחדים היו עם עזר מציון - כך נוצר החיבור 
עבור  ועכשיו  כאן  להיות  והיכולת  המושלם 
חברי מכבי בכל המחוזות, בכל עת ובכל שעה".

שפיצר  ישראל  הרב  דברים  נשא  מכן  לאחר 
גילתה  "הקורונה  ואמר:  לחיים  מחוברים  רכז 
עומק חדש ועוצמתי בעולם החסד. כל הצוותים 
פעלו במסירות נפש ובחיוך, גם במקרים קשים 
ובשעות לא שעות, שיתוף הפעולה מעורר כבוד 
נוספו  זכויות  הרבה  כך  כל  עצומה,  והערכה 
מן  תמיד  להיות  ונזכה  והלוואי  הזו.  בתקופה 

הנותנים". 
אור:  ארי  במכבי  אנוש  משאבי  אגף  מנהל 
זהה  מציון  עזר  ושל  מכבי  של  איי  אן  "הדי 
ועל כן - החיבור היה בלתי נמנע. כך, בשיתוף 
לכ-4,000  סייענו  התפעלות  מעורר  פעולה 
חברים בכל רחבי הארץ שקיבלו מענה מקצועי, 

אישי ומסור בזמן אמת".
מכבי  רשת  מנהל  מ"מ  גביש,  שרה  הגב' 
ואמרה:  סיכמה  הראשית  והרוקחת  פארם 
"למדנו מעובדי מכבי פארם מסירות, מחויבות 
חסד  מהו  למדנו  מציון  מעזר  מהי,  ושירותיות 
נוצר מערך  יחד  ואהבת חינם. כשהכל מתחבר 
מדהים  חסד.  כולו  שכל  ומושלם  מופלא 
בבתי  הצוותים  כל  התגייסות  את  לראות  היה 
המרקחת מבלי לפגוע בעבודה השוטפת לכלל 

החברים".

הנהלת מכבי העניקה תעודת 
הוקרה לרב חנניה צ'ולק 

ולהנהלת עזר מציון 
בהשתתפות בכירי הנהלת מכבי, מכבי פארם, ראשי אגפים ומחוזות, עזר מציון 
ומחוברים לחיים, הודתה מכבי לארגון והעניקה תעודות הוקרה לכל הצוותים על 

פועלם במערך הסיוע הארצי וחוצה המגזרים לחברים בימי הקורונה ⋅ מנכ"ל מכבי 
מר רן סער: "עזר מציון הוא דוגמא ומופת לפעילות ציבורית ועזרה לזולת, החיבור 

בין מכבי לעזר מציון הוכיח כי כשמדובר בחסד, אין גבול לנתינה"⋅ הרב חנניה צ'ולק: 
"חזון הנתינה שלנו, בשילוב עם רוח מכבי מרגשים ומוכיחים את עצמם בכל פעם 
מחדש וכעת - יותר מתמיד" ⋅ בזכות מערך הסיוע 4,000 מקרים בפריסה ארצית 

קיבלו מענה אישי, מסור ומקצועי בזמן אמת

בהענקת תעודת הוקרה לרב צ'ולק וראשי 'עזר מציון'

דרוש/ה 
סוכן/ת מכירות

דרישות

קו"ח ניתן לשלוח ל-
פקס:

shlomi@kav-itonut.co.ilמייל:
03-5796645

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

 כושר ביטוי מצוין
 עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

 משרה מלאה
 תנאים טובים 

אם יש לך מוסר עבודה גבוה -
מקומך איתנו!
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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

מאוד מאוד הוי שפל רוח
זֹאת ַהּתוָֹרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל )יט, יד(

העיקר הוא הויתור
חז"ל )שבת פג ע"ב( דרשו על מילים אלו, כי 
"אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, 

שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל".
ביאור הדברים: על מנת שיוכל האדם להכיל בקרבו 
שבו,  העצמיות  את  להמית  עליו  הקדושה,  התורה  את 
למען  רצונו  על  ולהעביר  שבקרבו  האנוכיות  על  לוותר 

זולתו. 
בהזדמנות מסוימת הגיע יהודי לפני הגאון רבי אהרן 
בזמן  "רבנו,  רעייתו.  על  והתאונן  זצ"ל  שטיינמן  לייב 
האחרון אני לא מסתדר עם אשתי. היא עקשנית, עומדת 

על שלה, לא מוכנה לוותר בכי הוא זה!"
ויתור,  זה  "העיקר  לייב,  אהרן  רבי  נענה  לך!"  "דע 

תשמע מה שאני אומר לך, העיקר זה ויתור!" 
"אבל היא לא מוכנה לוותר בשום פנים ואופן", נזעק 

האיש, "היא בלתי מתפשרת, נשארת תמיד בשלה!" 
"אמרתי לך העיקר זה ויתור!" חזר ראש הישיבה על 

דבריו.
"אבל מה אעשה?!" שב הבעל ומחה מבלי שיבין לאן 
חותר ראש הישיבה בדבריו, "כמה שאני משכנע אותה, 
הרב  אל  אותה  אביא  אולי  להתגמש,  מוכנה  לא  היא 

שישכנע אותה לוותר?"
"שמע מה אני אומר לך", שב רבי אהרן לייב והטעים, 

"העיקר זה ויתור!" 
רבי אהרן  זמן מה לאחר שהאיש עזב את הבית פנה 
לייב לבנו ואמר: "ראה, היה פה יהודי שלא מוכן לוותר 
לרעייתו ורק דורש ותובע שהיא תוותר עבורו. הוא מוכן 
להביא אותה אלי כדי שאגרום לה לוותר, העיקר שהוא 
עצמו לא ייאלץ לוותר. אני מסביר לו פעם אחר פעם כי 
זאת  קולט  לא  היהודי  אבל  מידותיו,  על  להעביר  עליו 

ואינו מוכן לוותר בשום פנים ואופן!"

לא לצער את השכינה! 
מביא  הקדוש,  החיים"  ה"אור  של  תלמידו  החיד"א, 
את הסיפור הבא פעמים רבות בספריו ]ומהם בספרים: 
)הפטרת  שלל  צוארי  כ"ג(,  אות  מ'  )מערכת  לפי  דבש 
וילך(, מראית עין )סוף מסכת ברכות, ראש השנה דף י"ז, 
זוטא  ארץ  דרך  ב'-מסכת  )סימן  לאדן  ככר  כד(.  תענית 
תחילת פרק ח'(. ועל אף ששם כתב שאור החיים הקדוש 
סיפר זאת על 'חכם אחד', אין זה אלא מדרך ענווה שלא 
עמ'  המערבי  נר  בספר  יעוי'  עצמו,  על  זאת  לספר  רצה 
ע"ב-ע"ד[, וחוזר ומדגיש כי ממעשה זה ניתן ללמוד ערך 

יקר ויסוד גדול בעבודת ה', וכה היה המעשה: 
כידוע, ה"אור החיים" הקדוש לא אבה לקבל על עצמו 
קשה  דין  כשהתעורר  זאת,  חרף  רשמית.  רבנית  משרה 
יחד עם שאר הדיינים, על פי  וסבוך, הוא הצטרף לדון 

בקשתם. 
באחד מדיני התורה בהם השתתף הרב הוא חייב עשיר 
גדול בדין. העשיר המחוצף, שלא היה מוכן לקבל עליו 
מביש  באופן  הצדיק  את  ולגדף  לחרף  החל  הדין,  את 
ואינו  מבליג  הרב  בעוד  זאת  כל  נוראה.  מצח  ובעזות 

משיב לחורפו דבר. 
הדיינים  מחשובי  אחד  ניגש  המחפיר,  המחזה  בתום 
לאותו  וביקש ממנו שימחל  הקדוש  החיים"  ה"אור  אל 
רגע  "באותו  ואמר:  ומיד  תיכף  השיב  הרב  ברם  עשיר. 
לו בלב שלם,  והכלימני, מיד מחלתי  בי העשיר  שזלזל 
שכן שנינו בזוהר הקדוש )ויקרא כז ע"ב( שעוונות ישראל 
שלא  לה  וגורמים  השכינה,  כנפי  על  כביכול  מכבידים 
להגן, לשמור ולהשפיע טובה וברכה על עם ישראל, כפי 
ָמְנעּו  ְוַחּטֹאוֵתיֶכם  ֵאֶּלה  ִהּטּו  'ֲעוֹנוֵֹתיֶכם  הנביא:  שאמר 
ַהּטוֹב ִמֶּכם' )ירמיה ה, כה(. לכן מחלתי לו בו ברגע כדי 

להקל מחומרת עוונו". 
)ראש  חז"ל  דברי  את  החיד"א  מרן  ביאר  זה  פי  על 
לו  מעבירים  מידותיו  על  המעביר  "כל  ע"א(:  יז  השנה 
על כל פשעיו", כי בכך שאדם מוחל ומוותר ומעביר את 
העוון, הוא גורם כביכול שלא יהיה צער לשכינה. ולכן, 
מדה כנגד מדה, מעבירים לו על כל פשעיו, כדי למעט 
לפי  ]דבש  עוונותיו  מפני  השכינה  של  צערה  את  יותר 
)מערכת מ' אות כ"ג(, צוארי שלל )הפטרת וילך(, מראית 
עין )סוף מסכת ברכות, ראש השנה דף י"ז, תענית כ"ד(. 
פרק  תחילת  זוטא  ארץ  דרך  ב'-מסכת  )סימן  לאדן  ככר 
ח'(. ועל אף ששם כתב שאור החיים הקדוש סיפר זאת 
על 'חכם אחד', אין זה אלא מדרך ענווה שלא רצה לספר 

זאת על עצמו, יעוי' בספר נר המערבי עמ' ע"ב-ע"ד[.

עצמו  על  רק  לחשוב  שלא  האדם  ילמד  ומכאן 
והצלחתו האישית, אלא גם על שכינת עוזנו השרויה 

בצער ובגלות. וכאשר נחשוב כך, ממילא נשתדל לקיים 
ולסעוד  לסמוך  כדי  טובים,  ומעשים  מצוות  ועוד  עוד 
כביכול את השכינה בבחינת "ְּתנּו עֹז ֵלאֹלִקים" )תהילים 
סח, לה(, וניזהר במצוות 'לא תעשה' כדי שלא להוסיף 

על צער השכינה.

יראה עצמו כמת
בדרך נוספת ניתן לפרש גמרא זו על פי משל:

מידי  לטייל  רגיל  שהיה  וחזק  כביר  במלך  מעשה 
במחיצת  ולבלות  המלוכה  לארמון  בסמוך  בחצרו  יום 
ומופלא,  נדיר  תוכי  זה  היה  שבבעלותו.  המדבר  התוכי 
בעל נוצות רכות ועתירות גוונים צבעוניים, אשר הפליא 
ושריו  המלך  את  ושימח  ושעשע  האדם  כאחד  לשוחח 

בקולות ובמשפטים המבדרים שהפיק מגרונו.
ביום מן הימים, נשלח אחד משרי הממלכה בצו המלך 
לעיר רחוקה לצורך ביצוע משימה חשובה. קודם נסיעתו 
התוכי  שלום  מה  לראות  כדי  המלך  לחצר  השר  נכנס 
ולהיפרד ממנו. כאשר התוכי, שהיה כלוא ומרוחק מבני 
להקתו, שמע את מחוז חפצו של השר, הוא פצח בבכי 
בעיר  המקננים  לחבריו  שיאמר  שיחו  מבן  וביקש  מר 
הרחוקה, כי הוא סובל כאן מאוד, נמק בתוך כלוב סגור 

ומסוגר ולא יכול לצאת לחופשי ולקרוא דרור לכנפיו.
אינספור  למצוא  והופתע  הרחוקה  לעיר  השר  נסע 
בארמון  הכלוא  התוכי  מזן  ומדברים  ססגוניים  תוכים 
המלך. פתח השר את פיו ופנה אל בעלי הכנף: "בחצר 
המלך ישנו תוכי אחד, אשר ביקש ממני למסור לכם כי 

כלוא הוא בתוך כלוב ומתגעגע אליכם עד מאוד". 
לשמע הדברים נפל אחד התוכים על האדמה מתעלף. 
שמח השר שמחה גדולה וחשב בליבו כי הנה נפלה לידו 
הוא  רב.  ולמוכרו בממון  לצוד את התוכי  שעת הכושר 
אולם  בידיו.  התוכי  את  ולחפון  ארצה  להתכופף  מיהר 
לרוע מזלו, תכף כשהרים את התוכי, גילה כי העוף נפח 
את נפשו. השליך השר מידיו את הפגר במיאוס ובאכזבה 
עד אין קץ, שהרי איזה שוטה ישלם פרוטה שחוקה בעד 

תוכי מת!
ברגע בו נחלץ התוכי מלפיתת השר, הוא חזר לחיים, 
פרש את כנפיו בדאייה והרקיע שחקים במעופו. התפעל 
כאחד  שולל  והוליכו  בו  שהיתל  הפיקח  מהתוכי  השר 
את  ולשריו  למלך  השר  סיפר  לארמון  כשחזר  הסכלים. 
האירוע המופלא, מבלי שישים לב לכך שהתוכי היושב 
דומם בכלובו, מצותת לדבריו ומבין את הרמז המחוכם 

ששלחו לו חבריו.
למחרת בבוקר השכם, הגיעו עבדי המלך להאכיל את 
התוכי, ולתדהמתם מצאו אותו ללא רוח חיים. המשרתים 
שחששו פן נבלת התוכי תסריח את חצר המלוכה, מיהרו 
בו  ברגע  אולם  בו.  חפץ  אין  ככלי  לאשפה  להשליכה 
כנפיו מהרה  שיחררו את התוכי מכלובו, הוא מתח את 

והתעופף לחיים טובים ולשלום. 
לכל  לצאת  לאדם  מציעים  שלפעמים  הוא  והנמשל 
מיני טיולים ובילויים ולכלות את זמנו בהבלים. אך מה 
על  ולעמול  לשקוד  רוצה  הוא  הרי  ויחיה,  האדם  יעשה 
התורה? "ימית את עצמו", יראה עצמו כאילו הוא מת, 
דהיינו שיצטדק בכך שכואב לו הראש, שהוא חלש ולא 
יכול ללכת, ועל ידי כך יוכל לשקוד על דלתות התורה! 

הרי לנו כי "ימית את עצמו" היינו שיראה עצמו כמת 
לגבי כל עניני העולם הגשמיים, ומכך ישאב את חיותו 

הרוחנית.מה יעשה האדם ויחכם.
בגמרא )נדה ע ע"ב( מובא, כי אנשי אלכסנדריה שאלו 

את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה האדם ויחכם? 
ענה להם רבי יהושע: "ירבה בישיבה!"

יהושע  רבי  להם  השיב  תשובה  איזו  קשה,  ולכאורה 
בישיבה  המרבה  שאדם  פשוט  דבר  הלוא  חנניה,  בן 
ובשקידת התורה מחכים, ואם כן לשם מה נצרכו אנשי 

אלכסנדריה לתשובתו של רבי יהושע?! 
הם  שכאשר  לשואליו,  השיב  יהושע  שרבי  אלא 
התורה  את  ללמוד  ויושבים  הישיבה  בתוך  נמצאים 
הקדושה, עליהם להוסיף ולהעמיק בה רבות, הפוך בה 

והפוך בה, ועל ידי כן יזכו לרכוש חכמה ויראה.
)מתוך ‘משכני אחריך’ במדבר ח”ב(. 

פרשתנו מספרת על פעם נוספת בתלונות בני ישראל- דור דעה והפעם נגד המן- 
הלחם מן השמיים, וכך נאמר: "ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם... למה העליתנו 
ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" )כ"א, ה'(. 
ומפרש רש"י את טענתם: "לפי שהמן נבלע באיברים קראוהו קלוקל. אמרו עתיד המן הזה 

שיתפח במעינו. כלום יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא".
רבים כבר שאלו: היכן היו בני ישראל ארבעים שנה? הרי הם כבר עומדים בסוף הארבעים 
שנה, לאחר מיתת מרים ואהרן. אחרי שהם אכלו כבר את המן למעלה משלושים ותשע שנים,  
מה קרה שעכשיו לפתע מגיעה התמיהה: "עתיד המן שיתפח במעינו...". שלושים ותשע שנה 
לא קרה לאף אחד כלום מאכילת המן מדוע שדווקא עכשיו, בחצי שנה האחרונה - "עתיד 

המן שיתפח במעינו"?
גם בפרשת בהעלותך יש את טענות בני ישראל כנגד המן, שם נאמר: "זכרנו את הדגה 
אשר נאכל במצרים חינם את הקישואים ואת האבטיחים... ואת הבצלים ואת השומים, ועתה 
נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו" )י"א, ה' – ו'(. גם כאן תמוה, נניח שה"אבטיחים 
המצריים" היו טעימים יותר מהמן )מה שבמציאות לא היה נכון(, האם בשל כך עדיף להם 
לחזור למצרים ששעבדו אותם, השפילו אותם וטבחו בהם? זאת ועוד, הרי מספרים חז"ל 
)בכורות ה'( שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים 
מכספה וזהבה של מצרים", וכי יש אדם המעדיף קצת אוכל טעים, על עשירות מופלגת כזו?
בהעלותך  בפרשת  ישראל.   בני  בה  שהיו  בסיטואציה  נמצאת  השאלות  לשתי  התשובה 
זה מתחיל ב"אמרו אוי לנו כמה לבטנו )טרחנו( בדרך הזה, שלושה ימים שלא נחנו מעינוי 
הדרך" )רש"י י"א, א'(. ובפרשת חוקת זה מתחיל ב"ותקצר נפש העם בדרך" )כ"א, ד'(. כך 

שבכל מקום שהיו לבני ישראל טענות כנגד הלחם מן השמיים, קדמה לכך אווירה קשה.
כאשר אדם נמצא במצוקה או סתם במצב רוח לא טוב, הוא יכול בקלות לאבד את השפיות 
והשליטה על עצמו, ואז הוא יכול לרטון ולטעון כל טענה שבעולם. במצב כזה הטענות לא 

צריכות להיות מגובות בשכל ובמחשבה, ואף הן לא צריכות להיות נתמכות במציאות.
בשעת מצוקה אדם יכול לטעון טענות שהן ממש ההיפך הגמור לשכל הישר, טענות שאין 
להן שום אחיזה לא בשכל ולא במציאות ביחד. מאידך, אנשים גדולים מצליחים לשמור על 
גדלותם אפילו במצבים הכי קשים. ותפקיד כל אחד לעבוד על עצמו לא לאבד את השפיות 

והשליטה העצמית גם בעת קשה ל"ע.
הגאון רבי אהרון בקשט זצ"ל, ששימש כרבה של לומז'ה, נמנה היה על גדולי תלמידיו 
ברציפות  12 שעות  ללמוד  ביכולותיו  העיירה התגאו  תושבי  זצ"ל.  סלנטר  ישראל  רבי  של 
בעומדו ליד הסטנדר, והם העריצו את התמדתו הפלאית, עד שראו בו מגן רוחני לכל צרה 
וחרדו לגזול מזמנו. משום כך, הם הפנו את מרבית שאלותיהם בהלכה למורי הצדק שבבית 

ההוראה בלומז'ה. 
יום חורפי אחד פשטה בעיירה שמועה קשה, כאש בשדה קוצים: הרב הנערץ חלה במחלה 
לראותו  השתוממו  מקורביו  לנפשו.  מנוח  מצא  ולא  עזים  ראש  מכאבי  סבל  הוא  נדירה. 
האישי,  רופאו  את  הזעיקה  הרבנית  מספרים.  ריק  לסטנדר  צמוד  כמשותק  עומד  לראשונה 

יהודי שלמד בימי עלומיו בישיבת וולאז'ין וזה שאל את הרב להרגשתו וסבלו.
"דוקטור", שאל הרב, "אתה זוכר את רעש הפצצות הפגזים שנפלו במלחמה"? "ודאי", 
השיב הדוקטור, "אחדים מבני העיירה איבדו את חוש השמיעה בעקבות כך". "זה רק משל 
זאת איך הכל התחיל"?  לי כעת בתוך הראש". "בכל  מחוויר לעומת הפגזים שמתפוצצים 
השיב הרב:  "עשרות שנים אני זוכה ללמוד את הפרשיות שבתחילת ספר שמות. לפתע הבנתי 

שעדיין לא התחלתי להבין מאומה".
"ידוע הביטוי שלפעמים גם תרנגול עיוור  ל'גרסא דינקותא' השיב בתום:  הרופא שזכה 

מוצא פירורי לחם. יאמר לי נא כבודו את השאלה ואולי אמצא תשובה לשאלה".  
הרב נענה לאתגר ושאל: "אמנם כתוב שהקב"ה הכביד לב פרעה, אך נשגב מבינתי זאת. 
שהרי לא כתוב בשום מקום שדעתו השתבשה עליו, אם כן, מה פרעה חשב? הלא פשוטי 
העם אמרו לו: 'הטרם תדע כי אבדה מצרים'. גם אם אינך מאמין באלוקי ישראל, הרי צריך 
להיות עיוור כדי לא לראות שכל איומיו של משה רבינו מתממשים עד הפרט הקטן ביותר, 
ואיך פרעה ממשיך את סדר יומו ולא נכנע לנוכח המכות שמקבלים במצריים כל שבוע..."? 

הרופא זימן לחדרו של הרב את טובי הלמדנים. הם התפלפלו במשך שעות וציטטו בפניו 
פירושים שונים שנאמרו על הפסוק "ויכבד את ליבו", אך הרב לא היה מרוצה. למדתי את 
כל הפירושים אבל מה חשב פרעה? הרי לא כתוב באף מקום שהקב"ה שיבש את דעתו, רק 
והחלה  לחדרה  פרשה  הרבנית  במצרים?  לנוכח המאומה  סבר  מהו  וא"כ  ליבו,  את  הכביד 
לפצות שיח בספר התהילים: "ריבונו של עולם, במצב הנוכחי בעלי - הרב עלול חלילה לצאת 

מדעתו ולהינזק בבריאותו, פיזית וגם נפשית. אנא, האר עיניו".
משהבחין הרופא כי אין מזור למחלה הנדירה, המליץ לחבוש את ראשו של הרב מגבות 
המגבות  הוחלפו  לפעם  מפעם  הלוהט.  במוח  המחשבתי  המאמץ  של  פגיעה  למנוע  קרות, 

בתקווה לרפואה שלמה.
ויהי ביום השלישי, בפתע פתאום השליך הרב את המגבות מעל ראשו ופרץ בצחוק רם 
ונישא. הרבנית נחרדה, שמא חלילה השתבשה דעתו כתוצאה מהמאמץ המחשבתי. בחרדת 
קודש ניגשה לחדרו. "תפילתך נענתה", השיב הרב בסיפוק. "קראי נא ללמדני העיירה וישמעו 
כולם את התשובה הפשוטה". הלמדנים קפצו על המציאה, באו נרגשים לבית הרב בתקווה כי 
ישמעו שיעור למדני במהלכו יפשוט להם את הספק, אך הרב ביקש להעביר להם מסר קצר 
במיוחד: "התשובה כל כך פשוטה. קושיה מעיקרא ליתא... דער תירוץ איז: הער האט נישט 

געטרכט )פרעה לא חשב(".
הרב מלומז'ה העניק את התובנה: פעמים שאדם בוחר לשלוח את שכלו לשבתון ולהתעלם 

מהכל, רק בגלל אגו פגוע.
זה מה שאמר דוד המלך בתהילים )ק"ז( "שופך בוז על נדיבים ויתעם בתוהו לא דרך". 
פעמים הקב"ה מוציא את המחשבה ממנהיגים וחכמים. שופך עליהם בזיון בדמות אגו וכדו', 

עד שהם מגיעים לדרך ללא מוצא, ואין אפשרות להצילם. 
מי יתן ויקויים בנו המשך הכתוב: "יראו ישרים וישמחו" ואזי "וכל עוולה קפצה פיה"- לא 
יהיו עוולות וביזיון. "מי חכם וישמור אלה"- לא לאבד את השפיות, ואזי "ויתבוננו חסדי ה'".

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ותקצר נפש העם בדרך
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דירות 
למכירה

ב’ בתמוז -ד’ בתמוז תש”פ
24/06-26/06/2020  

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. 2,500,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

ומטופחת, אין ביניינים 
צמודים לדירה. בלעדי 

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שמושכרים 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

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

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

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

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

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

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

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

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

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

2,250,000 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, 
משופצת, קומה 1.5 

)לא אחרונה(,  מתאים 
גם לחלוקה 1,800,000 

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

03-5797756)17-17(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

)שכנים דתיים(, מסודרת, 
בניין שמור , 1,950,000 

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

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

אלעד

 בהרב קוק השקט, 
דירה ענקית, 2 מפלסים, 

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

בקומות ג,ד עם מעלית 
אפשרות לחלוקה ל-2 

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

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

 מציאה! באזור מימון/
ירושלים, גדולה ומיוחדת, 

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

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

2,250,000 תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

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

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

באר שבע

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

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

 דירה מיוחדת לבעלי 
יכולת, באזור מוהליבר 

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

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

הדירה לאחר שיפוץ
4,000,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
054-6506501
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

עוזיאל דירת 5.5 חדרים, 
קומה א', 120 מ"ר 

בהזדמנות!!! 3 כיווני 
אוויר, 2,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23
054-6506501
03-5797756)25-25(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
בק"ק ענקית, 140 מ"ר 

ארנונה, 7 חדרים משופץ 
חלקי עם 2 כניסות 
נפרדות מתאים גם 

לחלוקה 2,500,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 שדרות כפר עציון 
דירת 3 חדרים + 2 

יחידות 120 מ"ר ק"ק 1 
מתוך 4 דירות 2,500,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)25-25(_____________________________________________

 למכירה בבאר שבע מול 
האוניברסיטה בית קרקע 

300 מטר, שבע טאבו, כל 
אחד 150/150, מוכרים את 

זה במחיר מציאה 1,250,000 
_____________________________________________)26-26(לאוניד 052-4462893

2-2.5 חדרים

וילות ובתים

 בבאר שבע למכירה דירה 
של שני חדרים, 50 מטר, מול 

אוניברסיטה, 490,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(לאוניד 052-4462893

 בבלעדיות ביהושע, 80 
מ"ר, ק"ב, שמורה ויפה, חניה, 

מיידית, 1,650,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(הנדל"ן 050-4177419

 חייבת להימכר, למבינים, 
בקאליש, 80 מ"ר, ק"א + 

אופציה 40 מ"ר, מיידי תיווך 
הנדל"ן 050-4177419

)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 65 מטר נטו, 
מחולקת, בפ"כ מתחרדים, 

קומה ג', חזית + רשיון בנייה 
בגג בטון 1,400,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 בבניה באזור העיריה 
דירות 4 ח' 2,250,000, 5 
ח' 2,700,000, פנטהאוז 

4,500,000 ***בגמר בניה 
באזור רמב"ם 3 ח' 1,650,000, 
4 ח' דירת נכה 1,750,000, 6 
ח' + חצר גדולה 2,700,000 
B.D.A 26-26(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בכהנמן בבניה דירות 3,4 
חד', 4 + מרפסת 52 מ"ר, 
_____________________________________________)26-26(ק"א א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי ברש"י, 100 
מ"ר, מחולקת, 3 חדרים 

כל יחידה, משופצות 
ומושכרות, תשואה 

גבוהה, קומת קרקע 
מוגבהת, 2,220,000 

ש"ח סלומון נכסים 
והשקעות

054-4290600)26-26(_____________________________________________

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

מ' + התרים ל- 30 מ' 
_____________________________________________)26-26(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בשיכון ג', קומה שניה, 
כ- 60 מ' והתר לעוד 89 מ' 

בצד ובגג נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)26-26(_____________________________________________

 הזדמנות 
בזבוטינסקי!!! מחולקת 
ל- 2, משופצת מהיסוד, 
ק"ג )אופציה(, מושכרת 
4,700 ש"ח, 1,330,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)26-26(_____________________________________________

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

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

03-5799308)26-26(_____________________________________________

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

מ.שמש 28 מ"ר, סוכה, 
מ.מהיסוד, 1,890,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)26-26(_____________________________________________

 דירה קומה 1, משופצת 
מהיסוד עם שכירות 10 שנים, 

2,600 ש"ח, מחיר מציאה. אבן 
_____________________________________________)24-24(יסוד משה 050-4545603

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

050-4545603)24-24(_____________________________________________

 דירה מחולקת, קומה 1, 
משופצת כחדשה, מושכרת 

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

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירי מציאה, בכל רחבי באר 

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

 לא מצליחים להשכיר 
יחידות? אבן יסוד איתור 

וניהול נכסים לרשותכם כולל 
תחזוקה שוטפת. אבן יסוד 

_____________________________________________)24-24(משה 050-4545603

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

גבוהה, מרווחת, ענקית, 
200 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

2,350,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 באזור הנבאים דופלקס 
180 מטר עם אפשרות 

לחלוקה, 5.5 חדרים, חזית, 
2,780,000 גמיש

B.D.A 26-26(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

בקומה ב', מושכרות ב- 5,800 
ש"ח, 2,590,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 במלצר דופלקס שישה 
חדרים גדולים + מרפסת 

סוכה, מעלית וחניה נדלניסט/
_____________________________________________)26-26(נפתלי 054-5951599

 5 חד', דופלקס, ק"ג + 
גג, ע"ע, מושקעת, חזית, 2 
מקלחות, באיזור בית הלל, 

_____________________________________________)26-26("תיווך - אריה" 053-3172172

 ברחוב עזרא דופלקס 
140 מטר, קומה ג' + 

אופציה להרחבה של 80 
מ"ר, 2,600,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)26-26(_____________________________________________

 דירת נכה בחינקין, 5 חד' 
+ חצר, 2,000,000 גמיש, 
בהלוחמים, כ- 100 מ"ר, 
1,730,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)26-26(_____________________________________________

 לחטוף! בעזרא, פרויקט 
חדש, 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה 3 שנים, 1,980,000 
_____________________________________________)26-26(ש"ח תיווך 054-3050561

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים, 140 מ' + יחידת דיור 

כ- 25 מ', מושכרת ב- 2,500, 
משופצת כחדשה, חזית, 

2,900,000 גמיש
B.D.A 26-26(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן דוד 5.5 
חד' גדולה, 120 מ"ר, ק"א, 
חזית + סוכה, 2,250,000 

_____________________________________________)26-26(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מציאה במינץ 5 
חדרים, 120 מ"ר, ק"ב, 
חזית, 3 כ"א, מושקעת 

ברמה גבוהה + סוכה 
+ חניה מקורה + מחסן 
2,250,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)26-26(_____________________________________________

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

הורים, 3 כ"א, 2,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)26-26(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור שיכון ג' 4 חד', 
80 מ"ר + חצר 60 מ"ר, ק"ק, 
משופצת, 2,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 בקרית הרצוג 4 חד', 90 
מ"ר + היתר לעוד 60 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + חניה א. 

_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 בבירנבויים, 4 חד' + 
סוכה + מעלית + חניה 

פרטית בטאבו + אופציה 
להרחבה, מרווחת, עורפית, 

_____________________________________________)26-29ל(שמורה כחדשה 052-7661037

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

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

לחלוקה ל- 3 יחידות, 
1,790,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בלעדי בצירלזון בבנין 
חדש 4 חדרים + סוכה, 

מושקעת + יחידת 
הורים, ק"ד, חזית, נוף + 
מעלית + חניה פרטית, 
1,950,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)26-26(_____________________________________________

 הזדמנות בהלוחמים! 
חדשה! 4 חד', ק"א, 

מעלית, 90 מ"ר, 
מ.שמש, סוכה בבלעדיות 

1,980,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)26-26(נכסים 052-7684074

 ביונתן, 4.5 חד', מרפסות, 
ק"א, מושקעת ברמה גבוהה, 

1,825,000 ש"ח בבלעדיות 
"תיווך ישיר במרכז"

052-7193105)26-26(_____________________________________________

 א.הרי גולן ב.חדש!! 
4.5 חד', כ- 95 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 + מעלית 
+ מ.שמש, 1,780,000 

גמיש בלעדי "משגב 
_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-5222690

 בקרית הרצוג, 4 
חד' גדולה ויפה, ק"ג, 

1,500,000 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)26-29ל(לל"ת 054-8475740

 4 חד' גדולה, בהרב שך, 
ק"א, ע"ע, חזית, מושקעת 

מאד + יח"ה "תיווך - אריה" 
053-3172172)26-26(_____________________________________________

 באזור העיריה 4 חד' 
משופצת + א. בגג בטון + 
א. בצד + חתימות שכנים, 
1,850,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה 
הנשיא, 3 חדרים, 70 

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

אופציה להרחבה 
ולמרפסת ד.ג. תיווך

050-4122744)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות בבורוכוב, 
3.5 חדרים, 70 מ"ר, 
ק"א, סוכה, מעלית, 

ממ"ד וחניה ד.ג. תיווך 
050-4122744)26-26(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, ק"ד, 3 חד', 
70 מ"ר, משופצת מהיסוד 
+ 3 מרפסות + אופציה, 

1,300,000 ש"ח לל"ת
052-3015848)26-27(_____________________________________________

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

משופצת חלקית
054-4472335 משה
_____________________________________________)26-26(050-8282822 יריב

 בהשלושה, ק"א, 3 חד' 
שמורה ויפה + סוכה גדולה, 
פתוחה ושמורה, 1,600,000 

גמיש תיווך הנדל"ן
050-4177419)26-26(_____________________________________________

 בטרום אכלוס בהלוחמים, 
3 חד' ענקית ויפה + נוף, 

1,615,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)26-26(_____________________________________________

 בכהנמן בבניה, דירות 
3 חד' מ- 1,440,000, 4 חד' 
1,800,000, תשלומים נוחים, 

קבלן אמין, תיווך הנדל"ן
050-4177419)26-26(_____________________________________________

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 למבינים!! א.הצבי, 
כ- 3.5 חד', 74 מ"ר, 
ק"א + ח.שכנים, 65 

מ"ר, ל.בניה, משופצת, 
1,500,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)26-26(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד', כ- 
75 מ"ר + מחסן 18 מ"ר, 

משופצת, א.לסגירת 4 
חד', 1,450,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)26-26(_____________________________________________

 א.הרב קוק 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, קומה א', 

א.להרחבה )ז.לשיפוץ(, 
1,360,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-5222690

 א.עקיבא 3.5 חד', 70 
מ"ר, ק"ג, א.בגג בטון, 

מ.חלקית, א.לפינוי בינוי, 
1,380,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-5222690

 לרציניים!! א.טבריה 
3.5 חד', ק"ב, כ- 85 

מ"ר, מ.מהיסוד, מ.סוכה, 
1,615,000 גמיש בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)26-26(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
בקובלסקי! בניין 

מעולה! 3 חד', אופציה 
מעשית להרחבה, רק 

1,400,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)26-26(- מתווכים" 03-5701010

 באברבנאל! 3 חד', 
מושקעת + אופציה 
מידית ועתידית, רק 

1,320,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)26-26(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי 3 ח' בחידא, 
קומה א', משופצת, 70 מ' 

1,420,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' מפוארת 
בקרית הרצוג מרכז, קומה 
ג', חזית 1,460,000 תיווך 
_____________________________________________)26-26(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + מחסן 2,000,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות באזור העיריה, 
3.5 חדרים, 75 מ"ר, היתר 

בניה לעוד 60 מטר, כל 
השכנים בונים + מעלית, 

קומה 2, 1,880,000 גמיש 
מאד ת.מ.א. נכסים

054-8479063)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה בקרית 
הרצוג בבנין חדיש, 3 חדרים + 
יח"ד 2 חדרים, שתי מרפסות 

+ סוכה ומעלית, קומה 
1, חזית, 1,750,000 גמיש 

_____________________________________________)26-26(ת.מ.א. נכסים 054-8479063

 בבלעדיות בדב גרונר 
בבנין חדיש 3 חדרים, 70 מ"ר 
+ מעלית, סוכה, מצב מצויין 

1,450,000 גמיש ת.מ.א. 
_____________________________________________)26-26(נכסים 054-8479063

 בבלעדיות בנויפלד 3 
חדרים, 75 מ"ר נטו, מתוכננת 
מצוין, קומה 2, אופציה כ- 55 
מ"ר, 1,450,000 גמיש ת.מ.א. 

_____________________________________________)26-26(נכסים 054-8479063

 באזור העיריה 3 חד' 
גדולה, 80 מ"ר, ק"ג + מעלית, 

פונה לשדרה א. פנחסי
03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! ברח' ירושלים אזור 
העיריה 3 חד' + מרפסות, 92 

מ"ר, ק"ב, חזית, מאווררת, 
1,800,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)26-26(_____________________________________________

 בלעדי! בר' עקיבא 
אזור רשי, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"א, חזית + חניה + סוכה, 
שמורה, 1,600,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)26-26(פנחסי 03-5799308

 בלעדי מציאה ברבי 
עקיבא קרוב לירושלים, 

3 חדרים גדולה, 75 מ"ר, 
עורפית, ק"ב, מטופחת, 
1,420,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בלעדי מציאה 
ברבי יוסי, 3 חדרים, 

כ- 70 מ"ר, מטופחת, 
ק"ק )עורפית(, מיידי, 

1,320,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 מציאה בלעדי 
בשלמה בן יוסף, 3 

חדרים גדולה, כ- 80 
מ"ר, ק"א, מטופחת 

+ אופ', כ.מיידית, 
1,350,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)26-26(_____________________________________________

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

1,300,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)26-26(_____________________________________________

 בהר סיני 4.5 חד', יפה 
ומסודרת, ק"ג, 3 כ"א, לל"ת, 

_____________________________________________)26-27ל(1,150,000 גמיש 054-4245500



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

ב’ בתמוז - ד’ בתמוז תש”פ  24/06-26/06/2020

השקעות

יחידות דיור

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

 להשכרה! דירה בת 
3.5 חד', ברחוב רימון 

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

1-1.5 חדרים

בני ברק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

חשמונאים

 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

ירושלים

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

4-4.5 חדרים

 בבן זכאי/בלז, 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(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, דירת 2 
חדרי שינה, מרוהטת + מזגנים 

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

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

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

 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

גבעת שמואל

 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

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

054-6506501)18-18(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)24-27ל(052-6616695

פנטהאוזים ודירות גן

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

052-7614249)23-26(_____________________________________________

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

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

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

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

קריית אתא

בית שמש
+5 חדרים

 בקריית הרצוג ברחוב 
החלוצים, 3.5 חד', 90 מ"ר, 
חזית, 2 כ"א, מזרח, דרום, 

ממוזגת, ק"ג, משופצת, 
4,500 ש"ח גמיש -052

052-7681335 7654428)25-26(_____________________________________________

 במוהליבר ליחיד/ה, חדר 
וחצי, קרקע, מרוהטת, 2,200 

_____________________________________________)25-28(פרטיות מוחלטת 058-7744502

 דרוש שותף משקיע 
לעסק למוצרים אורגנים 
וטבעיים מהדרין למגזר 

הדתי/חרדי
_____________________________________________)25-28ש(052-8708776

עסקים

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

 למכירה מספרה מובילה 
בב"ב עם מוניטין של שנים, 
במרכז העיר, בהזדמנות!!! 

_____________________________________________)24-27ל(054-3489549

מחסנים

 להשכרה בב"ב, מחסן 
לאחסנה, כ- 14 מ"ר, מיקום 

מרכזי, גישה לרכב + חניה 
_____________________________________________)23-26ל(052-7140101

משרדים

 להשכרה, 65 מ"ר, ברח' 
הרצל ב"ב + מזגנים, מטבחון 

_____________________________________________)24-27ש(ושרותים 052-7127207

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

19 מ"ר + גלריה, 
מקום מרכזי, 3,000 

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

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

 להשכרה, חנות/משרד, 
37 מ"ר, ברבי עקיבא ב"ב 

054-2000030)23-26(_____________________________________________

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

קיט 
ונופש

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

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

בר יוחאי

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
הקדימו הזמנותיכם לל"ג 

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

 דירת נופש יפיפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט.
_____________________________________________)24-35ש(058-5994740

גליל עליון
 צימר 3 חד' + מרפסת 

ענקית + ג'קוזי, מנגל 
וטרמפולינה, אופציה לסוכה 

_____________________________________________)39-39/20ש(050-6686907

גבעת אבני
 יחידת נופש 10 דקות 

מהכנרת, מאובזרת + בריכה 
על עמודים + גינה, מקווה 
_____________________________________________)24-31ש(ובית כנסת. 050-4776772

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

_____________________________________________)45-05/21ש(ומפוארת 052-6990764

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

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

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

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 יח' דיור בבנין חדש, אזור 
בן פתחיה כ-2 חד' 25 מ"ר, 
מוארת, ממוזגת ומרוהטרת. 

קומת מינוס. 2,100 ש"ח.
054-8435566

_____________________________________________                                                                         )25-29ש(

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

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

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

משופצות + יחידת דיור, קומה 
_____________________________________________)26-26(ב' פנחס נכסים 055-6789653

 בבלעדיות בדב גרונר, 
3 חד', 70 מטר, קו3' בבניין 

חדיש פנחס נכסים
055-6789653)26-26(_____________________________________________

 בבלעדיות בשאול חדד 3 
חד' + סוכה, קומה א' בבניין 
חדיש + 2 מרפסות + יחידת 
דיור 1,750,000 גמיש פנחס 

_____________________________________________)26-26(נכסים 055-6789653

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

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

 ביהודה הנשיא, קומה 
2, שלושה חדרים, 74 מ' + 

אופציה ממשית ל- 25 מ' 
_____________________________________________)26-26(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 ברחוב ירושלים, קומה 
א', חזית, 3.5 חד', מרפסות 
וסוכה + אופצייה נדלניסט/

_____________________________________________)26-26(נפתלי 054-5951599

 בבלעדיות ברבינו 
אשר!! חדשה! 3 חד', 

ק"ק, 70 מ"ר + חצר 28 
מ"ר )אופציה לארבע( 

1,650,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)26-26(נכסים 052-7684074

 מציאה בדנגור!! 3 
חד', ק"ק, משופצת, 70 

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

מ.כהן-נכסים
052-7684074)26-26(_____________________________________________

 א.הרב שר 3 חד', 
ק"ב, כ- 90 מ"ר )נ.להפוך 

ל- 4 ח'(, )ז.לשיפוץ( + 
ח.בטאבו, 1,530,000 
גמיש בלעדי "משגב 
_____________________________________________)26-26(לדיור" 052-5222690

 למבינים!! א.השניים 
3 חד', ק"א, כ- 69 מ"ר, 

משופצת אדריכלית, 
א.להרחבה, 1,390,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)26-26(_____________________________________________

 בזית! 3 חד' + 
מעטפת 65 מ"ר, 

למגורים + תשואה, 
1,700,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)26-26(- מתווכים" 03-5701010

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

להרחבה, מושכרת 
ב- 3,400 ש"ח, רק 

1,450,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)26-26(- מתווכים" 03-5701010

 מציאה לחטוף, דירת 
2 חדרים מרווחת, קומת 

קרקע, 50 מ"ר, ברח' 
חברון, סמוך לעיריה, 

עורפית ושקטה מאוד! 
רק 1,150,000 חמד 
_____________________________________________)26-26(נדל"ן 050-6452128

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

סמוכה לדירה "מאגדים" - 
_____________________________________________)26-26(משה דסקל 050-5926021

טבריה
+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בקרית שמואל, 5 ח', 
140 מ' + מרפסת, סוכה + 

נוף מדהים, 620,000 ש"ח 
055-6768215)26-27(_____________________________________________

 בבלעדיות בטבריה-עילית 
5 חד', ק"ב, פינתית )3 כ"א(, 

נוף לכינרת, משופצת + מחסן 
גדול, רק 735,000 ש"ח לוינגר-

_____________________________________________)26-26(תיווך לאנ"ש 04-9991211

 מציאה!! ברח' ירושלים, 
קומת כניסה, 3 ח', 60 מ', 
נוף פנורמי, 430,000 ש"ח 

055-6768215)26-27(_____________________________________________

+5 חדרים
 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: 

02-5713375)26-26(_____________________________________________

 רמות ב': 6 חד' )100 
מ"ר( + חצר 25 מ"ר + 

מרפסת 10 מ"ר + מחסן 
20 מ"ר, כ"פ, משופצת, 

2,320,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

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

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

מציאה! מציאה! תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)ניתן לחלק( + גינה )23 

מ"ר( + מחסן )19 מ"ר(, כ"פ 
ללא מדרגות, ע"י אוהל יוסף! 

רק 2,090,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)26-26(הכוכבים: 02-5713375

 מציאה! במגדל 
העמק, 4 חד', ק"א, 

מוארת ומאווררת, 
ענקית + מרפסת, נוף 
מדהים 052-6469855 

_____________________________________________)26-33ל(052-8469855

מגדל העמק
4-4.5 חדרים

 דירת גג ענקית במרכז 
ברחוב שקט, אפשרות ל- 2 

יחידות או לדירת שותפים, בניין 
עם פונציאל, השבחה גבוהה 

050-4811122)26-26(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בקארו, 
דירת גג 3 חד' עם זכויות בנייה 

בגג צוות דודי נגר
050-9693307)26-26(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק, חדיש, מעלית, 2 

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

_____________________________________________)26-26(050-6610501 סתיו

3-3.5 חדרים

 "רימקס עוצמה", בדגל 
ראובן 62, קומה 2, 4 חד', 110 

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

ממ"ד, מ"ש אריאל שמילוביץ 
050-3073256)26-26(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", ביוסף 
ספיר, קומה 2, 4 חד', 130 

מ"ר, עורפית, מחסן, מעלית, 
ממ"ד, מ"ש, בניין חדש אריאל 

_____________________________________________)26-26(שמילוביץ 050-3073256

 "רימקס עוצמה", בהארי 
הקדוש, 4 חד', 110 מ"ר, 

קומה 1, מעלית, חניה, חדשה 
_____________________________________________)26-26(ויפה עמנואל 054-2559657

 "רימקס עוצמה", 
בויסוקר 4 חד', משופצת 

ויפה, קומה ראשונה, 3 כ"א, 
חניה בטאבו צוות דודי נגר 

050-9693307)26-26(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בברנר 
3, קומה 1, 3.5 חד', 60 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, עורפית 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)26-26(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בויסבורג 8, משופצת מהיסוד, 

קומה 2, 3.5 חד', 75 מ"ר 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)26-26(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בהרצל, 3 חד', גדולה, מעלית 
וחניה, משופצת ויפה, קומה 
גבוהה עם נוף, 1,430,000 

_____________________________________________)26-26(צוות דודי נגר 050-9693307

 "רימקס עוצמה", 
באלקחי 2.5 חד', קומה 3, 

שמורה ומסודרת, 1,150,000 
_____________________________________________)26-26(צוות דודי נגר 050-9693307

 בהזדמנות, ברוטשילד, 
ק"א, 70 מ"ר, מסודרת, 

מושכרת ב- 3,000 ש"ח, 
1,150,000 ש"ח!!!
_____________________________________________)26-26(050-6610501 סתיו

 לוחמי הגטאות, דירה 
3 ח' חדשה לגמרי, רמה 

גבוהה, נוף מדהים, מציאה 
052-8045458)26-26(_____________________________________________

 הנשיא המבוקש ליד 
לעלוב, 3 ח' משופצת ויפה, 

צופה לנוף, 965 אלף
052-7138318)26-26(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
צפת

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

הרחבות קיימות, 3 כ"א, 
1,300,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)26-26(- מתווכים" 03-5701010

 ברמת אברהם, 5 חד', 
ק"ג, מפוארת + יחידת הורים 

+ מרפסת, לל"ת, מיידי, 
_____________________________________________)26-27(3,800 ש"ח 054-8406591

 בלעדי 4 ח' בפ"כ 
במתחרדים, קומה ג', גדולה, 
חזית, משופצת, 4,500 גמיש 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)26-26(_____________________________________________

 3 חד' ברח' הרב קוק, ק"ג 
+ מעלית, דוד"ש, מזגנים, 2 

מרפסות, לאחר שיפוץ
_____________________________________________)26-29ל(054-7871947

 בבנימין אברהם 3.5 חד', 
ממוזגת, משופצת, 3 כ"א, 
ק"ב, 80 מ"ר, 3,800 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ש(מיידי 052-7676163

 בלעדי להשכרה 
במהרש"ל קרוב לר"ע, 

3.5 חדרים ענקית + 
מרפסות + סוכה, ק"ב, 

חזית, שמורה, כניסה 
מיידית, 4,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

והשקעות
054-4290600)26-26(_____________________________________________

 בהרב קוק, 2.5 חד', 
מרוהטת חלקית, ממוזגת, 

מיידית, 3,300 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)26-29ל(וארנונה 054-6804376

 בהאי גאון, חדשה, 2.5 
חד', כ- 50 מ"ר, ממוזגת, 

ק"ב, דוד"ש, מיידי, 3,200 ש"ח 
052-7156160)26-27(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 חדרים 
מטופחת, 70 מ"ר, חזית, 
ק"ג, מיידית, 3,400 ש"ח 

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 נוה אחיעזר, רח' יהודה 
נחשוני, 2.5 חד', קו"ק, מיידי 

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)26-26(_____________________________________________

 בריינס 2 חד', מרוהטת 
קומפלט, חדשה "מאגדים" - 

_____________________________________________)26-26(משה דסקל 050-5926021

 יחידת דיור, 28 מ"ר, 
חדשה, ברח' ירושלים, מושקעת 
מאוד, מרוהטת קומפלט, מיידי 
054-8401662 053-5437843)26-29(_____________________________________________

 יחידת דיור מדהימה, 32 
מ"ר, בהרב הרצוג, מוארת, 

מאובזרת, ק"א, 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ל(054-8445880

 2 חד', כ- 30 מ"ר, 
בקהילות יעקב, ממוזגת ויפה, 

_____________________________________________)26-26(1,950 ש"ח 058-3271092

 2 חד', כ- 30 מ"ר, חדשה, 
ברח' בית יוסף 3, מרוהטת, 
_____________________________________________)26-27ש(2,500 ש"ח 052-7610171

 ברמת הדר 5 חד' ברח' 
בגין, קו9', 140 מ"ר "מאגדים" 

_____________________________________________)26-26(- משה דסקל 050-5926021

 בכפר גנים א', דירה 
גדולה, חניה בטאבו, ק"א, 

מיידי, 4,200 ש"ח
_____________________________________________)26-26ש(054-4723518 052-2730377

 בדגל ראובן, 4 חד' גדולים, 
ק"ד, מרוהטת קומפלט, חזית, 

חניה, מעלית, 4,500 ש"ח 
050-4442474
_____________________________________________)26-27ש(052-5550393

3-3.5 חדרים
 רוטשילד/קק"ל, 3 

חדרים גדולה, קומה 1, ללא 
מעלית וחנייה, 3,600 ש"ח 

050-3528252)26-26(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

 מעוניינים ב- 4 ח', רמת 
אלחנן, גינות דוד, לל"ת, 

_____________________________________________)26-27ח(אחה"צ 054-8406660

 מחפשים דירה במרכז 
העיר, 4 חד', חזית, ק"א + 

_____________________________________________)26-29ל(מעלית 052-7650270

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? ברשותינו 
המבחר הגדול בעיר 
נשמח ללוותך תיווך
_____________________________________________)26-26(054-4980159 דורון

 חנות 22 מ"ר, יצאה 
משיפוץ, רבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)26-26(דורון 054-4980159 

 חנות 27 מ"ר + גלריה, 
ר"ע 33, יפה ומשופצת תיווך 

_____________________________________________)26-26(דורון 054-4980159

 למכירה חנות 
ברחוב רבי עקיבא 

קרוב להראשונים, 40 
מ"ר, חזית, משופצת, 

1,400,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)26-26(_____________________________________________

 למכירה חנות ברחוב 
הרב קוק, 20 מ"ר, חזית, 

משופצת ומושקעת, 
מיידית, 650,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)26-26(והשקעות 054-4290600

 הזדמנות!! חנות בר"ע-
השומר!! 32 מ"ר, מושכרת 

8,000 ש"ח לעסק ותיק, 
1,550,000 ש"ח מ.כהן-נכסים 

052-7684074)26-26(_____________________________________________

מבנים
 להשכרה בבני ברק, 

100-200 מ"ר למשרד, 
אולם, תעשיה, מחסן וכד' 

03-5222225)26-29(_____________________________________________

 להשכרה בגבול ר"ג, 
מחסן חדר, 6 מ"ר, צמוד 
לחניה, למטרה שקטה, 

מתאים לסופרים.
_____________________________________________)26-29ל(054-7661576

 חנות בגלריה בגן וורשא, 
45 מ"ר, מציאה תיווך דורון 

054-4980159)26-26(_____________________________________________

 מציאה משרד 34 מטר 
באיזור מרכזי, רק 2,700 ש"ח 

_____________________________________________)26-26(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה במגדלי שקל 
משרד מפואר ומושקע, 

120 מ"ר + מרפסת 
שמש גדולה, כניסה 

מיידית, מחיר מציאה 
5,000 ש"ח לפרטים 

נוספים סלומון נכסים 
_____________________________________________)26-26(והשקעות 054-4290600

 בהרב שר דירת 1.5 חד', 
מרוהטת, ממוזגת ומאובזרת, 

_____________________________________________)26-27ש(1,600 ש"ח, מיידי 050-9734807
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סיעוד

הסעות

מוצרים 
ושירותים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

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

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

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

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

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

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

הגילים. יוסף בן - שמואל. 
_____________________________________________)49-25ש(058-4-555700.

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה, 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)19-30ש(055-6755279

משפחה חמה 
בבני ברק

מקבלים נשים 
מבוגרות )סיעודיות(

נסיון רב 
והמלצות
03-6774319

073-7366818

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית
 צימרים מפוארים - ג'קוזי 

ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי + 

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

 צימרים 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

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

 "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

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

קנית רכבים

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

צפת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

נהריה 

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

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

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

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

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

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

קוממיות
 "לשבת וחול" צימר 

מטופח, מאובזר, נקי וממוזג, 
חצר + משחקים

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

מכירת רכבים

הדברה לכל סוגי 
המזיקים והמכרסמים

משה

054-4479048
המדביר

מחירים הוגנים אמין מקצועי

מס' רשיון: 3319

בס"ד

הדברות

 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

ירושלים והסביבה

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

 במצפה יריחו צימר עץ 
יפיפה, ג'קוזי, בריכת שחיה, 

_____________________________________________)24-35ש(נוף מהמם. 050-6464513

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-03/21ש(054-6388082

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-22/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 בהר כנען וילת נופש, 4 
חד' שינה, 12 מיטות + בריכה, 

ביכ"נ צמוד.
_____________________________________________)24-35ש(052-4281804

 יחידה יפיפיה בלב העיר 
העתיקה, נוף להרים + ג'קוזי, 

לזוגות + 2. לפרטים איילה 
_____________________________________________)24-27ש(054-5259470

מוניות

שברולט 

 להשכרה במיידית, 
מספר ירוק להפעלת מונית, 

1,450 ש"ח פטור.
_____________________________________________)24-27ל(058-5065556

 שברולט קרוז, 2014, 
נוחה ומפנקת, במצב מצויין! 

_____________________________________________)24-27ל(טסט ארוך. 050-4117927

 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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

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

יבניאל

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

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

 בית חדש, בריכה לילדים 
+ גינה, 2 חדרי שינה + יח' 

_____________________________________________)25-36ש(הורים 053-7173048

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-24/21ש(077-5590283

 "למרגלות ההר"- 4 יח' 
ארוח + בריכה + גינה, 

לזוגות/משפחות
_____________________________________________)25-32ש(052-4604609

 וילה בהר כנען, 5 
חד', ממוזגת, נוף מדהים, 

טרמפולינה + בריכה
_____________________________________________)25-28ש(050-3327788

נגרות
 מבצע מיוחד!!! מטבח 

סנדוויץ' 10 מטר + 3 מטר 
שיש, ב- 10,000 ש"ח. לתיאום 

עיצוב או תצוגה
054-3271774)25-26(_____________________________________________

אבידות

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

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

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

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

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

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

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

יד שניה 
קונים

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

שידוכים

 אבד טאבלט חדש ביום 
ראשון טז' באייר, בתחנת 

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

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

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

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

_____________________________________________)23-24ח(052-7685949

 נמצאו שמלות חדשות 
ביום ד', ערב שבועות, באזור גן 

_____________________________________________)24-25ח(ורשה ב"ב 054-8542339

 אבד כרטיס זכרון של 
מצלמה, בקו 451 מי-ם 
_____________________________________________24-25ח(לאשדוד. 053-3154233

 נמצא ארנק עם כסף, 
ברח' עזרא, לפני מספר 
_____________________________________________24-25ח(חודשים. 054-8474176

 דרושים מכונת כביסה 
ותנור למסירה, במצב מצויין, 

למשפחת אברך.
_____________________________________________24-25ח(050-4158211

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה משלימה ושחרור 

שרירים, לאדם העובד בתחום. 
_____________________________________________24-25ח(052-7396092

 משפחה זקוקה לשתי 
מיטות חדר שינה + מזרנים 

ושידה, בירושלים.
_____________________________________________24-25ח(050-4160457

 מעוניינים לקנות שולחן 
למטבח במצב טוב, ללא 

_____________________________________________24-25ח(כסאות. 055-6670345

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

 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

 מקרר שארפ 350 
ליטר, צבע ניקל, נראה 

טוב, 1,000 ש"ח גמיש. 
וכן מקרר אמקור, לבן, 
300 ליטר, 600 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ש(053-3120620

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

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-22/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

_____________________________________________)03-02/21א(050-7777168

 דירת נופש מדהימה 
וממוזגת, מרחק הליכה קצר 
מהקניון, ים, והטיילת ומרכז 

_____________________________________________)25-28א(העיר 0583637269

 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(_____________________________________________

 5 חד' גדולה ומרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

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

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

 "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

 דירת נופש נקיה מאובזרת 
ומטופחת, נוף פנורמי מדהים 

לכנרת, מרפסות, לזוגות/
_____________________________________________)26-27(משפחות 052-7162203

 "שווה לשלם קצת יותר" 
- "רשב"י 54" - צימר בוטיק 
ברמה גבוהה בלב העתיקה. 

_____________________________________________)25-24/21ש(050-6784922 052-5452203

 למכירה בהזדמנות בלנו 
2002 אוטומטית, מנוע, ייבוא 

_____________________________________________)26-26(מכני טוב 055-6883937

סוזוקי

רנו
 למכירה בהזדמנות רנו 

סמוביל 2010, 1600 סמ"ק + 
_____________________________________________)26-26(מצלמת רווס 055-6775411

 נמצא פראק באריזה 
לפני כמה חודשים בבני ברק 

 052-7667161 052-7633489
_____________________________________________)26-27ח(03-6773161

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)26-27ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר במצב חדש 

_____________________________________________)26-27ח(בקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניינת לקנות בלנדר 
של בוש ישן לפני 25 שנה נייד 

_____________________________________________)26-27ח(058-3230569

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד ב- 500 דולר 

_____________________________________________)26-27ח(050-4158682

 דרושים בדחיפות מדפים 
ועמודים ממתכת מחוררים 

_____________________________________________)26-27ח(050-5343924

 מעוניינים לקנות ש"ס 
ולכתך בדרך מאירת עיניים 

מהדורת י.פוזן יפה נוף
_____________________________________________)26-27ח(050-4130811

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)26-27ח(ב"ב 054-8466850

 דרוש דחוף גגון נפתח ל- 
3 חברת בוגבו קמליון 5 בחינם 

_____________________________________________)26-27ח(או בתשלום 052-7110779

 מיקסר קנווד 300 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-6951960

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת וחג 30 כוסות ב- 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-6850138

 אוזניות בלוטוס במצב 
_____________________________________________)26-27ח(חדש 170 ש"ח 054-8541752

 מקרר במצב מצויין כ- 300 
_____________________________________________)26-27ח(ליטר 200 ש"ח 054-8541752

 מקרן חברת סוני 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בירושלים 055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(055-9765406

 כיריים גז 3 להבות ב- 50 
ש"ח 052-7690687

_____________________________________________)26-27ח(052-7673687

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-3463482

דירות אירוח

מחירים מיוחדים לקבוצות
למשפחות וזוגות

בטבריה

058-7797817

ונופש



ב’ בתמוז - ד’ בתמוז תש”פ  424/06-26/06/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

כללי
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותוכנת
ותוכנת I7 + אחריות 

לשנה, וחצי ממחיר 
מחשב חדש

_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

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

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

תקשורת
A5 סמסונג 

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

 מכשיר נוקיה 3310, 
חדש, ברמה, 200 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(050-8776286

 אוזניה בלוטוס , חדשה, 
_____________________________________________)23-24ח(100 ש"ח. 050-8776286

תינוקות
 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

 ספה איכותית וחזקה 
)וידר(, נפתחת למיטה 

וחצי, 600 ש"ח.
_____________________________________________)24-28ש(054-8527470

 מיטת ילד נפתחת, 
עם 2 מגירות גדולות + 2 
מזרנים, כחדשה, הייתה 

בשימוש שנה בלבד, 500 
_____________________________________________)24-27(ש"ח. 052-8241849

 קומודה עם 2 מגירות 
מאורכות ומראה גבוהה, 

שיטה, 230 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-7118267

 שידת מגירות, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 מיטות חדר שינה + 
שידה 60 ס"מ, במצב מצויין, 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח כ"א. 052-7169771

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומאסיבי, 140X70 )ב"ב( 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שולחן עץ עגול, 
בהזדמנות, קוטר 70 ס"מ, 

גובה 66 ס"מ, 150 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד. )ב"ב( 054-7216671

 שולחן אוכל מעץ, 
95X95, נפתח לעוד 50 ס"מ, 

)ב"ב( 100 ש"ח בלבד. -054
_____________________________________________)24-25ח(7216671

 כסא משרדי/מחשב + 
מנגנון הגבהה, בהזדמנות 

)ב"ב(, 100 ש"ח בלבד -054
_____________________________________________)24-25ח(7216671

 5 כסאות כתר )ב"ב( 100 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות, כוורת גדולה 
לחדר ילדים + שולחן מחשב 
מחובר, צבע שמנת, במצב 

מצויין, 350 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-7148004

 מיטה יהודית פשוטה 
עם מזרנים טובים, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7180224

 שולחן פינת אוכל, ונגה, 
125X125, נפתח לכפול, 
כמו חדש, 500 ש"ח. -052

_____________________________________________)24-25ח(7180224

 כסא מנהלים בצבע 
שחור, בהזדמנות, )ב"ב( 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות, כוורת גדולה 
לחדר ילדים + שולחן מחשב 
מחובר, צבע שמנת, במצב 

מצויין, 350 ש"ח. -052
_____________________________________________)24-25ח(7148004

 2 כסאות, מתאים לסלון, 
במצב מצויין, ב"ב, 280 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שולחן כתיבה + מתקן 
לכונן מחשב, ב"ב, 175 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 מיטת תינוק במצב 
מעולה + מזרן אורטופדי, 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אינגליזינה + 
אמבטיה, 150 ש"ח. וגם 

טיולון, 90 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 מזרן תינוק אורטופדי, 90 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-5737813

 לול פלסטיק, מצב מצויין, 
80X90 ס"מ + מזרן, 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-7655652/3

 עגלת בייבי ג'וגר, 
שמורה, בצבע אפור סגול, 400 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-7222601

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

כחדש, 80 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

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

בב"ב, 400 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברצ CAM, במצב טוב 

מאוד, 350 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-7177539

 ,)joie baby( כסא אוכל 
תקין, 180 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
ד"ר בייבי, אקס מקס, מעולה, 

_____________________________________________)24-25ח(450 ש"ח. 050-4169300

 בב"ב, מיטת תינוק שילב, 
צבע לבן, 400 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-8463368

 עגלת אמבטיה, במצב 
יוצא מן הכלל )ב"ב(, 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )ב"ב(, 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק, 
חדשים, )ב"ב(, 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כובע קנייטש 
בורסלינו, כחדש ב-450 

_____________________________________________)24-28ש(ש"ח. 054-8422105

 ספת עור נאטוצי 3 
מושבים + שלזונג אפור 

בהיר 1,600 ש"ח
_____________________________________________)25-26ש(053-3120620

 סלון 1+2+3 מעץ עם 
כריות בצבע חום במצב טוב 

בפ"ת ב- 500 ש"ח דניאל 
_____________________________________________)25-26ח(052-2955201

 למכירה ספות 2+3 ב- 
_____________________________________________)25-26ח(200 ש"ח 054-8452546

 מיטת נוער מצב מצויין 
מעץ מלא 200 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-6140800

 4 כסאות מטבח/פינת 
אוכל דמוי עור אפור ב- 350 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח 052-6140800

 כיסא אוכל לתינוק מצב 
_____________________________________________)25-26ח(מעולה 50 ש"ח 052-6140800

 לול פלסטיק 65*95 מצב 
_____________________________________________)25-26ח(חדש 100 ש"ח 052-8380655

 מיטת תינוק עץ מלא 
מצב חדש 450 ש"ח

_____________________________________________)25-26ח(052-8380655

c2  חדש בקופסא כולל מגן 
_____________________________________________)25-26ח(240 ש"ח 054-8535735

 אוזניות אפל סופר קופי 
איכות גבוהה חדש בקופסא 

_____________________________________________)25-26ח(290 ש"ח 054-8535735

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

 ראש דיו מקורי למדפסת 
HP חדש באריזה 50 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כ"א 050-6282258

 למכירה גז 4 להבות 
סאוטר אלקטרוני כמעט חדש 

_____________________________________________)25-26ח(400 ש"ח 054-2819921

 בלנדר יד גרץ חדש באריזה 
_____________________________________________)25-26ח(50 ש"ח טל': 052-8380655

 מסחטת פרות/ירקות 
קשים חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(052-8380655

 אוזניות קשת/בלוטוס, 
כרטיס ו- AOX, 30 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(055-6727270

 F&D- :מערכת רמקולים 
A140X, 37W + שלט + 

בלוטוס + USB, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(055-6727270

 רמקולים למחשב, 
סאבוופר ענק, 2 רמקולים + 

שלט, חברת לוג'יטק, 250 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-2437292

 טאבלט AKAI, שמור, 
במצב חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 מיקסר "מורפי ריצ'ארד", 
כמעט חדש, 500 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-7157077

 שואב אבק רובוטי 
"שרווד", מצב מעולה, 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-2727474

 שואב אבק חדש באריזה, 
לא אלחוטי! 500 ש"ח. 

מיקרוגל לבן דיגיטלי, במצב 
מצויין, 500 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-2819921

 אורגנית קסיו + מעמיד 
+ מזוודה + שנאי + כיסוי 

+ חוברת למידה, 399 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(050-4140205

 תנור בילדאין, 2 תאים, 
עובד, 200 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(050-5227630

 מסך מחשב דק, 19 
אינץ', במצב מצויין, 180 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(גמיש. 054-4443635

 כיריים בילדאין, 4 להבות 
)סאוטר(, שחורות, תקינות, 
_____________________________________________)24-25ח(3560 ש"ח. 052-3463482

 רדיודיסק מקורי לרכב 
I30-2010 + פלסטיקה 

תואמת )חדש באריזה(, 200 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-3463482

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

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-3463482

 סדין חשמלי כפול, דגם 
EF183, תוצרת זק"ש, 100 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-3463482

 למסירה חינם, תנור אפיה 
_____________________________________________)24-25ח(ובישול. 053-3162122

 בהזדמנות, דיסק קשיח, 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 053-4156554

 מנורת לילה 100 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 מאוחר מועד 60 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

 בלנדר 69 ש"ח
_____________________________________________)24-25ח(052-7126106

ריהוט
 ריפוד וניילון לכסאות, 

7 שנות נסיון,
שירות עד בית הלקוח.

_____________________________________________)19-26ל(053-3119787

 בהזדמנות, דיסק קשיח, 
_____________________________________________)24-25ח(200 ש"ח. 053-8338711

 הנגן המפורסם 
סמארטבאס Q2, במקום 550, 

_____________________________________________)24-25ח(רק 380 ש"ח. 055-6727270

 נגן MP4, מסך מגע מלא, 
בלוטוס, 18 משחקים, 170 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 055-6727270

 שעון חכם ללא אינטרנט, 
עם מצלמה, נגן ובלוטוס, 80 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 055-6727270

 טאבלט לנובו, נותק 
באאוטנט, אפשרות ל- 300 

משחקים, 350 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(055-6727270

 2 ספריות מתצוגה 
2.4/2.4 צבע שמנת במקום 

5,800 - 3,800 ש"ח + וילונות 
_____________________________________________)25-26ש(מהממים 050-8827203

 שולחן סלון מהמם 
וונגה 1.20*1.20 נפתח 

ל- 3 מ"ר 1,600 ש"ח 
גמיש מאוד 

_____________________________________________)25-26ש(053-3120620

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נילווים 

)מתאים במיוחד לניקוי 
מכוניות( בהזדמנות )בני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg במצב מצויין 
)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 למכירה מקרר גובה 1.6 
מטר צבע לבן מצוין 190 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-5737813

 מכשיר להכנת וופל בלגי 
_____________________________________________)26-27ח(50 052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מכונת קפה לא קפסולות 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 100 שקל 052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא!!! 80 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מנגל חשמלי חדש 
באריזה!!! 100 שקל

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מטחנת בשר של קוונד 
מתחבר למיקסר 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מגהץ קיטור משכולל 
250 ש"ח צריך תיקון

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מחשב במצב מעולה 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 פלייסטשן 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 כירת גז שולחנית + 4 
להבות כחדשה )בני ברק( 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור מורפי ריצרד' 
גדול מקצועי 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3364930

 מכונת כביסה 7 ק"ג 
)בני ברק( 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
ברק( 100 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
ברק( 200 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

ברק( 120 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 בוקסה איכותית 8 
 USB מקרופון אלחוטי בלוטוס
שלט וכניסה למעמיד ב- 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6727270

 כרטיסים 64 ג'יגה של 
סאנדיסק כ"א ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(055-6727270

 טוסטר אובן קומפקטי 9 
ליטר 800W כולל אחריות ב- 

_____________________________________________)26-27ח(330 ש"ח 055-6727270

 אוזניות קשת בלוטוס 
כרטיס ו- AOX ללא רדיו 

מתחבר לטלפון ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(055-6727270

 מצלמת קנון נטענת 
אחריות כמעט 3 שנים + 

נרתיק + כרטיס 64 ג'יגה ב- 
_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 055-6727270

 מצלמת כתפור + צילום 
+ הסרטה + הקלטה + רטט 

נקנה ב- 180 נמכר ב- 130 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6727270

 כיריים גז 5 להבות 300 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 050-4128920

 אוזניות אפל סופר קופי 
חדש בקופסא רק 290 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8535735

 שואב אבק סמסונג במצב 
_____________________________________________)26-27ח(מצוין 200 ש"ח 058-3292985

 ממיר דיגיטלי 5 תחנות 
שמור כחדש 100 ש"ח נייד 

_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

לוגיטק 250 ש"ח נייד
_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 כרטיס קול 200 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(שמור נייד 052-2437292

 נגן כפתורי מגע 16 ג'יגה 
חדש בקופסא רק 110 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7172349

 מערכת רמקולים בלי 
רמקולים ויש אפשרות לחבר 

רמקול או אוזניות ב- 65 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(058-3259421

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 מדפסת + צילום + פקס, 
מסך מגע, 4 דיו מלאים, 250 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 055-6727270

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר - 70 ס"מ גובה - 66 

ס"מ 150 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור בהזדמנות )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מדפים גדולים 
כתר פלסטיק מצב מצוין 160 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-5737813 בני ברק

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מיטה זוגית + 2 
שידות ומראה עץ מלא 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-2340487

 שולחן נפתח ו- 5 כיסאות 
במצב טוב ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8452546

 2 מיטות פורמיקה עם 
בסיסים 1.90*90 300 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(כ"א 050-5305219 דינה

 מיטה נפתחת + מגירות 
עץ מלא חזקה מצב מצוין 500 

_____________________________________________)26-27ח(052-7157433

 מיטות שלישייה + 
מזרונים ומגירות צבע לבן 

מעוצבת ומהממת 500
_____________________________________________)26-27ח(052-7157433

 למכירה כסאות יפות 
במצב מעולה צבע ונגה ריפוד 

שמנת 190 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-7180224

 שולחן סלון 2 מטר 
_____________________________________________)26-27ח(שנפתח ל- 3 052-6388897

 מזנון לסלון ארוך ומזנון 
קצר במצב מעולה 300 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 שולחן מחשב + מכתביה 
_____________________________________________)26-27ח(500 052-6388897

 מכתביה עם מגירות 
ומדפים בצבע אפור 500 

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)26-27ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה עם 3 מגירות 
אחסון 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 כוורת 8 מגירות כחול לבן 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 052-6388897

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 כוורות צבע גינס + קאמל 
עץ 9 תאים 150 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-7110779

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומסיבי 70*140 )בני ברק( 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה כסא ישיבה עם 
גלגלים וידיות 100 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 ארון סנדוויץ 5 דלתות, 
צבע אגס חום, במצב מצויין, 

_____________________________________________)26-27ל(1,150 ש"ח 052-7677441

 מיטת רכבת קומותיים 
וארון בצבע אגס זהוב וקוניאק 
_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח גמיש 052-7658100

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)25-26ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון 240 ש"ח בלבד מצב 

_____________________________________________)26-27ח(מעולה 052-5737813

 עגלת טיולון ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 אמבטיון לתינוק 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 לול מעץ גדול רק 195 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-9089110

 עגלה משולבת כחדשה 
_____________________________________________)26-27ח(רק 470 ש"ח 050-9089110

 עגלת טיולון מצוינת 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-9089110

 שידת החתלה במצב 
חדש לבנה 500 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 משאבת אוונט מצויינת 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו ירוק-זית 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 052-7679123

 B5 גגון ותיק לבוגבו 
בדוגמת פרחים בתפירה 

אישית 480 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-7676129

 למכירה בבני ברק מיטת 
מעבר מעוצבת כחדשה עם 

מעקה בטיחות משני צדדים ב- 
_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח 052-7773526

 למכירה בבני ברק מעמד 
אמבטייה לתינוק כולל מעמד 
החתלה כחדש! ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7773526

 למכירה עגלת בובו 
מתקפלת לתיק בצבע שחור 

וורוד מצב מצוין 350 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(053-3364930

 כסא אוכל תקין 180 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב מצוין 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 מיטת מעבר של איקאה 
בצבע לבן 140 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 אמבטיה ומעמיד ב- 50 
ש"ח אפשרות בנפרד

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 טיולון של ציקו' ב- 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4158480

 עגלת תאומים ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש,ח 050-4158480

 כסא אוכל לתינוק )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 אמבטיה חדשה לעגלת 
אינפנטי צבע אפור כהה + גגון 

ומזרן רק 250 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)26-27ח(050-4120286

 מושב תינוק לרכב כחדש, 
)ב"ב( 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 עגלת טיולון במצב מצויין 
)ב"ב(, 150 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מיטת תינוק עם מזרן, 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח. 052-7180224

 בהזדמנות, כוורת גדולה 
לחדר ילדים + שולחן מחשב 
מחובר, צבע שמנת, במצב 

מצויין, 350 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7148004

 מיטה יהודית פשוטה 
עם מזרנים טובים, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7180224

 שולחן פינת אוכל, ונגה, 
125X125, נפתח לכפול, כמו 
_____________________________________________)24-25ח(חדש, 500 ש"ח 052-7180224

 עגלת תאומים בייבי ג'גר, 
_____________________________________________)24-25ח(ב"ב, 052-7157077

 בימבה במצב פנטסטי, 
ב"ב, 40 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 נוקיה C2 לא כשר כולל 
מטען 150 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(053-3161169

 נוקיה C5 כולל מטען 220 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3161169

 למכירה נוקיה C2 במצב 
_____________________________________________)26-27ח(כחדש 250 054-2228720

 כיסוי מיטה לח.שינה 
אפור-אפרסק חדש בב"ב 290 

_____________________________________________)26-27ח(054-8406660

 שמלת ערב חדשה, 42, 
_____________________________________________)26-27ח(500 054-8406660

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 ילקוטים 100 שקל לחדש 
ו- 50 שקל לישן
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 הליכון במצב מעולה מנגן 
ותקין נהפך לכמה מצבים 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 משחק סנוקר לילדים 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 מזרון עבה 250 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 ישבנון 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מזוודות 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 בוסטר לרכב 150
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מכשיר סודה סטרים 
כחדש + בקבוקים 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7679123

 כסא קדמי לאופניים 
חדש ממש 90 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)26-27ח(054-8464909

 למכירה שולחן קטן 
לילדים ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 מטבח גדול לילדים ב- 70 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4158480

 כסא לרכב 90 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 סקייטים לילד/ה הניתנות 
לשינוי המידה )בני ברק( 70 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 סל חדש לכביסה מלוכלת 
)בני ברק( 35 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שמשיה חדשה לים או 
לחצר בית )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות זקט' כחול 
חדש לילדים )בני ברק( 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 בימבה )בני ברק( 40 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 אופנים לילדים רק 150 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-9089110

 תוכי דררה האכלת יד 
180 ש"ח 052-7655838 

_____________________________________________)26-27ח(052-5247022

 למכירה מצלמת פוגי 
תלת מימד עם זכרון מובנה ב- 

_____________________________________________)26-27ח(150 גמיש 052-7171607

 למכירה קורקינט ברזל עם 
גלגלי אויר במצב חדש 200 

_____________________________________________)26-27ח(גמיש 052-7171607

 2 סידורים של מילר מעור 
חדשים צבע בז' וירוק בקבוק 

רק 50 ש"ח כ"א בירושלים 
_____________________________________________)26-27ח(050-4120286

 מתקן לדגני בוקר במצב 
מצוין ב"ב 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8491154

 גלגל קידמי 24 אינץ 15 
שקל צמיד 24 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 גלגל אחורי 24 אינץ 20 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי ראלי פעלולים 
ציר עבה 20 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 גלגל קידמי 26 אינץ 20 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 054-3177932

 טבעת ניצוץ פרחוני 
פנדורה מידה 52 280 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-9415880

 13A בטריה לאופניים 
36 בשימוש שנה 450 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(מחודשת 052-7123840

 למכירה חצובה חדשה 
למצלמה 200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8464909

 מילון אוקספורד לבנות 
סמינר חדש 200 ש"ח + 

מחשבון קסיו כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-6256846
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03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ב’ בתמוז - ד’ בתמוז תש”פ  24/06-26/06/2020

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
■ משטרה 100 שלמים" 

■ מגן דוד אדום 101
■ הצלה 1221

■ מכבי אש 102
■ המוקד העירוני 106

■ חברת חשמל 103
02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 

04-8381704
■ האגודה למלחמה בסרטן- 

טלמידע: 1-800-599995
טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

התפקידים. גלאט ג'ובס. אתר 
הדרושים הדתי-חרדי מס' 1. 

כנסו לאתר החדש:
,www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(טלפון: 073-70-55-666

 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(_____________________________________________

 אדם רציני אחראי 
ונאמן, עם המלצות, לטיפול 

_____________________________________________)21-28(בקשישים. 055-5527391

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

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)23-24ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

 לרשת מעונות יום לגיל 
הרך, בק. הרצוג, מטפלות/

סייעות, למשרה חלקית/מלאה 
_____________________________________________)24-27ש(053-3119204 054-4499177

 למעון דתי בת"א 
דרושה מטפלת 

מקצועית, לשנה"ל 
תשפ"א. תנאים טובים, 

תחבורה נוחה.
_____________________________________________)24-27ש(054-4893566

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

 למעון חרדי בת"א 
)קרוב לב"ב( דרושה 

מטפלת, 35 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)25-28ש(052-7690437

 להשקעה שווה ביותר עם 
רמת הסיכון הנמוכה ביותר 

תוכנית מסודרת לפרטי פרטים 
צפי החזר דרוש משקיע בסך 

כ- 2 מיליון ש"ח ואחוזים 
גדולים בחברה ההשקעה תוך 
שנה + הכנסה גבוהה מאוד 
וכו' לפרטים נוספים נפתלי 

_____________________________________________)25-25(קליין 054-5951599

 מדריכת תעסוקה לבית 
אבות בפ"ת לחצי משרה 

הדרכה מובטחת קו"ח למייל: 
ilanakatz22@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
דרושה עובדת לשעות אחה"צ 

עם נסיון תנאים טובים 
_____________________________________________)25-28ש(למתאימה 054-7694963

 דרושה מטפלת למעון 
במרכז בני ברק תנאים 

מצויינים למתאימה
03-5703853

054-4842065)25-31(_____________________________________________

רוצה 
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 
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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

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית דרוש/ה גרפיקאי/ת 
לניהול סטודיו והפקה

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 דרוש עובד דלפק אך 
ורק עם נסיון מיומן, זריז, 

תודעת שירות גבוהה 
מאד! לחנות פלאפל 

מובילה וממוזגת בב"ב, 
לשעות הערב. שכר 

ותנאים מעולים. יצירת 
קשר אך ורק ווטסאפ 

052-2452278 )לא 
להתקשר למספר זה!(

_____________________________________________                                                                           )25-29ש(

 לגן בוטיק בגבעתיים 
דרושה סייעת חרוצה ויצרתית 
למשרה מלאה, 4 או 5 ימים 
בשבוע, 7:30-16:45 תנאים 

_____________________________________________)26-29(מעולים 052-3838484

 למכבסה בב"ב דרוש 
עובד/ת חרוץ/ה לחצי משרה 
_____________________________________________)26-27ש(אחר הצהריים 050-8460282

 דרושים/ות מטפלים/
ות דוברים/ות רוסית 
מאזור בני ברק בלבד 
לעבודה עם קשישות 

סיעודיות/לא סיעודיות 
בחברת סיעוד בבני ברק 

פרטים בטל':
03-5791477
03-5791502)26-27(_____________________________________________

 למעון בק.הרצוג 
למשרה מלאה/חלקית 
דרושות *עובדת מטבח 
נקיה *מטפלת חרוצה 

_____________________________________________)26-29ש(ואחראית 050-4146721

 דרושה מתנדבת לבחורה 
עדינה ומתוקה עם פיגור 

שיכלי קל שגרה בדירה של 
סיח סוד, זקוקה לחום ואהבה, 
לנהל איתה מדי פעם שיחות, 
להדריך אותה לגבי סדר ונקיון 
_____________________________________________)26-29(לפרטים נוספים 054-6287000

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה עובדת מטבח + נקיון 

03-6749811)26-27(_____________________________________________

 נהג, רשיון ג', 7.5 טון, 
לאיזור ראש העין/אלעד, 

לחלוקת סחורה ועזרה במחסן, 
_____________________________________________)26-27ל(תנאים נוחים 052-3645083

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה מיידית, סייעת לימי 

שישי 052-8530061
_____________________________________________)26-29ל(052-8226582

 למרפאות שיניים 
מצליחה בבני ברק דרושה 

מתאמת מכירות. 3/4 משרה
officeorthodontics04@gmail.com)26-27(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה, רשיון 
ג', נמרץ ומסור לחברת שיווק 

בפ"ת, תנאים טובים -050
_____________________________________________)26-27ל(5384330

 מטפל בקשישים בעל 
_____________________________________________)21-22ח(נסיון רב, 058-7651101

 אלמן חרדי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)26-27ח(שעות 054-7938941

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר לרכישת 

ניסיון וקבלת התעודה
_____________________________________________)26-27ח(050-6651365

 אשה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית

_____________________________________________)26-27ח(054-2616758

 מטפל בקשישים גם 
סיעודיים כולל רחצה הלבשה 
וטיולים בעל ניסיון רב באיזור 

_____________________________________________)26-27ח(בני ברק 058-7651101

 מחפש עבודה כשליח עם 
אופניים חשמליות בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(052-7145348

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-2727474

 אופני הרים אלומיניום, 
חברת "ראלי" אנגליה, 

שחורות, במצב טוב מאוד, 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח. 050-9340317

 סט ספרים "דעת מקרא", 
של הרב קוק, )19 ספרים(, 

250 ש"ח, במצב חדש,
_____________________________________________)24-25ח(052-2913522 משה

 בתרומה, ספרי גמרא 
וספרי קודש נוספים, לישיבה/

ביכ"נ וכדו', איסוף מפ"ת. 
_____________________________________________)24-25ח(054-2013391

 טלית חדשה טליתניה, 
מידה 60, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-7616622

 כלוב + מתקן מים ואוכל 
+ נדנדה + סידן, 69 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(050-4140205 077-2009597

 מכשיר כושר/הליכה, לא 
חשמלי, כחדש, רק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7847793

 דרבוקה קטנה, במצב 
מצויין, 80 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(055-6783132

 זוג אפרוחים מתוקים + 
אוכל, 35 ש"ח ב"ב, אפשרות 

_____________________________________________)24-25ח(למשלוח. 053-3121020

 כיסוי מגן לכל הרכב, 
כחדש, 90 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 כיסוי מלא לרכב, מבד 
איכותי, 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 אוגרים + 4 גורים + כלוב 
ומתקן ריצה, אוכל + נסורת, 

_____________________________________________)24-25ח(220 ש"ח. 053-4192297

 ערכה ללימוד תאוריה, 
כולל חוברות לימוד תירגול 

ותמרורים + דיסק, 75 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(052-7630218

 מיקאפ לנקום, כמעט 
_____________________________________________)24-25ח(חדש, 50 ש"ח. 052-7157077

 בשמים לנשים, מקוריים, 
משומשים, 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7157077

 מכנסונים סופגים 
"שקמה" מידה 46-52, 15 יח', 

_____________________________________________)24-25ח(60 ש"ח. 054-6762550

 כסא לנגן גיטרה עם 
כיוונים, חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-2437293

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש, של חברת 

"לרט" 150 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 מטען לאופניים 
חשמליים, 50 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-8528215

 כלי נגינה "סיטאר" עתיק, 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח. 054-8528215

 מייקאפ רבלון, 45 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(ב"ב, 050-4191418

 למכירה 2 מזרונים יחידים 
85/200 אורטופדיים חברת 
איירופלקס 500 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)25-26ח(050-4440752

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)25-26ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 מציאה!!! פאה חדשה 
מקופסה של גלית אטליה 

משיער 100% טבעי רק 980 
_____________________________________________)25-24/21ש(ש"ח 054-8443223

 בריכת כדורים + כיסוי 
1.27*1.27, 9 מזרונים 

2.00*1.03, נדנדות, הציוד 
_____________________________________________)26-29ל(במצב מעולה 052-3608243

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)26-27ח(054-8483305

 תוכי דררה מאולף יכול 
לדבר במחיר מציאה 290 

_____________________________________________)26-27ח(054-8483305

 למכירה תוכי קוקטיל 
האכלת יד ברמה גבוהה 

מתאים מאוד לילדים ב- 500 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-7197544

 אופני ילדים במצב טוב 
מאד 50 ש"ח גלגלי עזר 20 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-5343924

 ראש דיו מקורי למדפסת 
HP חדש באריזה דגם 
23,57,56 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)26-27ח(050-6282258

 למכירה אופניים מידה 18 
מתאים לילד/ה מגיל 6-12 

במצב חדש 180 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-2819921

 משקולות לרגליים זוגי 2 
ק"ג במצב מצוין בירושלים 60 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4103910

 סוכה קומפלט 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-8486106

 אופניים מצוייניות מס' 
26 חזקות במיוחד 350 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(ירושלים 054-8562463

 זוג פינקים כולל כלוב 
+ מתקן + מים ואוכל ותא 

_____________________________________________)26-27ח(הטלה 280 ש"ח 03-5740868

 סימילאק מהדרין חלבית 
חדשה 900 גר' 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4199566

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות( 100-200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח נייד 052-2437292

 כיסא לנגן גיטרה עם 
כוונים חדש 250 ש"ח טל' 

_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה טיולון טוב 90 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 240 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה שטיח חדר 80 
ש"ח + תנור חימום 70 ש"ח 

+ פלטת שבת 40 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 נעלי עקב איטלקיות 
לגבר "מקס מורטי", מידה 

46, חדשות לגמרי, 99 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(058-3263264



דפי עסקים דפי מידע דפי תושבים

הרגע האחרון
להרשמה!!!

בעל עסק, הבטח מקומך!

03.6748888
חייג עכשיו, ההזדמנות הבאה

שלך תגיע רק בעוד שנה...

”מפתח העיר” מחולק ב:  בני ברק | אלעד | פתח תקוה | מ. עילית | ת“א | ישמח משה | ראשל”צ | בת ים | חולון | אור יהודה

עדכוני תושבים ומידע יתקבלו עד לתאריך ו‘ בתמוז בלבד!!!

עשרות אלפי בתי אב מחפשים את השירות שלך קודם כל במפתח העיר. 
שריין את מקומך במדריך המבוקש ביותר בציבור החרדי

ותן ללקוחות שלך למצוא אותך בקלי קלות!

 המפתח שלך להצלחה כבר 30 שנה!

הקורונההנכון בעידןהפרסום

עיר
  הוכח ע“י בעלי העסקים ב

www.maft.co.il        maft@maft.co.il    03-6782060 
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