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ח"כ משה גפני

052-6547797

פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

השאירו פרטים עכשיו:

השקעה בטוחה במערכת סולארית 
הכנסה פסיבית יציבה בתשואה גבוהה

הגג שלך
יכול להרויח כסף!

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

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

ומקצועי   טיפול מלא - מרישוי ועד תחזוקה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

03-5796643 ותתפרסםפרסם
יש לך מקצוע? מחפש/ת לקוחות? או מחפש/ת עבודה
גרפיקאי\ת, קלדן\ית, בעל/ת צימר, מתווך/ת נופש

מחיר מיוחד לקורונה טיים
300 ש"ח בלבד וכל הארץ יראו אתכם

רישומון תעסוקה שיצורף לעיתון זה בסוף כל חודש

RT0549310340@gmail.com        054-9310340
ווצאפ בלבד

חשש כבד מהתפרצות גל שני של נגיף הקורונה

סדצקי: "צר לי לבשר, 
המחלה חוזרת"

13 מי יודע: הכירו את 
הח"כים ה'נורבגים'

צילום: דוברות מד"א

נורבגי, אחוז 
חסימה ופריימריז

מתיחת פנים כוללת 
לרחוב הרצל

רחוב הרצל בעיר צפוי לעבור שינוי 
משמעותי עם נתיב תחבורה ציבורית 

במסגרת הפרויקט "מהיר לעיר" 
שמוביל משרד התחבורה ואגף 

התנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני 
| עמ' 4



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



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

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

במקררשל
מבצע על כל מוצרי החלב

8+ מתנה*
2*הזולים מביניהם
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

אלי כהן

אלה  בימים  לבצע  מתחילה  רחובות  עיריית 
עבודות מתיחת פנים לשיפוץ ושדרוג שישנו את 
תוספת  התושבים:  עם  וייטיבו  הרצל  רחוב  פני 
ישנות,  ערוגות  ביטול  חנייה,  מקומות  עשרות 
מוטמנים  פחים  הצבת  רחוב,  ריהוט  החלפת 
צפויות  והן  ראשון  ביום  החלו  העבודות  ועוד. 
להימשך כחודשיים, בשל עומס הרכבים ברחוב 

הראשי.
העבודות עצמן כוללות:

• שינוי גיאומטרי של הרחוב, שיביא לתוספת 
של עשרות מקומות חנייה חדשים ברחוב.

• ביטול ערוגות הגינון הישנות.
• החלפת ריהוט הרחוב

לאורך  חדשים  מוטמנים  פחים  תוספת   •
הרחוב.

• גיזום ועיצוב עצי הפיקוס לאורך הרחוב.

• שיפורי בטיחות באיי התנועה ברחוב.
מספר  בין  פעולה  בשיתוף  נעשות  העבודות 
פיקוח  שילוט,  תנועה,  אגף  בעירייה:  אגפים 
ועיצוב הסביבה ואגף  גנים  ושיטור עירוני, אגף 
חזות העיר. על מנת שלא להכביד על התושבים 
באופן  תבוצענה  העבודות  ברחוב,  והסוחרים 
פעם,  בכל  ברחוב  שונים  במקטעים  מדורג-  
ובמהלכן ייסגר נתיב אחד ברחוב הרצל לסירוגין 
לנסיעת כלי רכב. עבודות הגיזום יבוצעו בשעות 
התנועה,  למהלך  להפריע  שלא  מנת  על  הלילה 
ובמהלכן ייסגר הכביש ותצא הודעה נפרדת על 

כך סמוך לביצוען. 
רחמים מלול, ראש העיר: "אני פועל לקידום 
שתצא  עד  הרחוב.  פני  לשינוי  מקיפה  תכנית 
לטובת  כוללת  פנים  במתיחת  לפועל-נשקיע 
ציר  הוא  הרצל  רחוב   . והסוחרים  התושבים 
עם  יחד  לטיפוחו,  מחויבים  ואנו  בעיר,  מרכזי 
במגוון  במקום  לעוברים  יותר  טוב  שירות  מתן 

תחומים- בטיחות, חניה, ניקיון, סביבה ועוד."

ומחזיק  העיר  ראש  סגן  מרקוביץ',  יניב  עו"ד 
באחד  משקיעים  "אנחנו  העיר:  חזות  תיק 
הרחוב   - בהם  לטפל  מהמקומות שחשוב מאוד 
משמעותי  חלק  הוא  הרצל  רחוב  בעיר.  הראשי 
מאוחדת  תוכנית  קידמנו  ולכן  העיר,  מחזות 
כדי  רבים,  עירוניים  גורמים  של  כוחות  בשילוב 
להפוך את הרחוב לנגיש ונעים יותר . בחודשים 

בין  תאום  ישיבות  מספר  קיימתי  האחרונים 
הראשונה  הפעם  וזו  בדבר,  הנוגעים  הגורמים 
רבות שאנו משקיעים ברחוב הרצל  אחרי שנים 
העיר  לראש  מודה  אני  שכזו.  כוללנית  בצורה 
ולחברי למועצת העיר על שיתוף הפעולה ולכל 

הנוגעים בדבר".
שילוט,  תנועה,  אגף  מנהל  שוקרי,  ליאור 
העבודות  "במסגרת  עירוני:  ושיטור  פיקוח 
לתושבי  השירות  את  לשפר  נוכל  הרצל  ברחוב 
הרחוב, לסוחרים ולכלל התושבים הן באמצעות 
תוספת  באמצעות  והן  ברחוב  הבטיחות  שיפור 

של עשרות מקומות חניה לאורך הרחוב".
חברי המועצה אבי קינד, מחזיק תיק התחבורה 
החנייה:  וועדת  בראשות  העומד  הומינר  ופנחס 
"זוהי בשורה אמיתית לתושבי העיר והסוחרים. 
וזהו  נוספים  חנייה  למקומות  שנדאג  הבטחנו 
מלא  פעולה  בשיתוף  פעלנו  בדרך.  נוסף  צעד 
חניות  עשרות  לייצר  הצלחנו  ובאמצעותו 

נוספות."

מתיחת פנים כוללת לרחוב הרצל

הונאה ריחנית: תושב רחובות נעצר

בן 12 נפצע 
בתאונה בן 40 נספה בשריפה

אלי כהן

למכירת  אתר  שהקים  חשוד  רחובות  תושב 
בעשרות  לקוחות  הונה  ובאמצעותו  בשמים, 

אלפי שקלים.
הסייבר  מחלק  של  סמוייה  חקירה  בעקבות 
נעצר  ישראל,  משטרת  של  המרכזית  ביחידה 

אתר  שהקים  בחשד   ,30 בן  רחובות,  תושב 
ליין"  "בושם  בשם  בשמים  למכירת  אינטרנט 

ובאמצעותו הונה עשרות לקוחות.
קשר  החשוד  יצר  לפיו  עלה חשד  מהחקירה 
עם הלקוחות באמצעות אפליקציית הוואטסאפ, 
לאחר שרכשו בושם באתר, וביקש מהם להעביר 
לו את קוד האימות שהם קיבלו מחברת האשראי 
על מנת להשלים את רכישת הבושם. באמצעות 

פרטי האשראי והקוד שקיבל מהלקוחות, ביצע 
אלפי  עשרות  של  בסכומים  עסקאות  החשוד 

שקלים.
בחיפוש שערכו הבלשים בביתו של החשוד 
סים  כרטיסי  ואלפי  מודם  מכשירי  נתפסו 
באמצעותם ניסה החשוד להסוות את פעילותו, 
החשוד  הלקוחות.  עם  קשר  יצר  ובאמצעותם 
הוארך  ומעצרו  המשפט  בית  בפני  הובא 

בחמישה ימים לצורך המשך חקירת המשטרה.
משטרת ישראל קוראת לכל מי שביצע רכישה 
לגשת  המתוארת,  לשיטה  קורבן  ונפל  באתר 
לתחנת המשטרה הקרובה ולהגיש תלונה. כמו 
זה, במשטרה  כן, על מנת למנוע הונאות מסוג 
מזכירים כי אין למסור את קוד האימות שנשלח 
מחברת האשראי לאף גורם וכי שימוש בו הוא 

אישי בלבד.

אלי כהן

נער חרדי בן 12 שרכב על אופניו בדרכו הביתה לאחר 
בינוני  באורח  נפצע  תורה,  לימודיו בתלמוד  את  שסיים 

בתאונת דרכים בעיר רחובות.
רוכב  על  מד"א  במוקד  דיווח  התקבל   16:15 בשעה 
חובשים  אברבנאל.  ברחוב  מרכב  שנפגע  אופניים 
ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח 
חבלת  עם  בינוני,  במצב   12 כבן  ילד  השומר  תל  שיבא 

ראש.
"מדובר  סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש  צברי  אמיר 
בתאונה עם מעורבות רכב פרטי ואופניים רגילים, הענקנו 
האופניים  על  שרכב  לנער  התאונה  בזירת  ראשוני  סיוע 
ונחבל בראשו ובפלג גופו העליון. לאחר מכן הוא פונה 
לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר בינוני", הוסיף.

אלי כהן

גבר  נספה  לשני,  ראשון  שבין  בלילה 
בשנות ה-40 לחייו בשריפה שפרצה בהוסטל 
'בית חיה רונן', המנוח התגורר לבדו בחדר 
ייתכן  הצוות  אנשי  ולטענת  לו  שהוקצה 

שההצתה נגרמה מסיגריה. 
23 דיירים, ההרוג חולץ  במקום התגוררו 
מהקומה הראשונה עם כוויות נרחבות, צוותי 
נוספים  דיירים   22 מותו.  את  לקבוע  מד"א 
כשהם  מהמקום  חולצו   60 עד   30 בגילאי 
בהכרה מלאה לאחר שנפגעו משאיפת עשן.

16 דיירים שנפגעו באורח קל פונו לחדר 

 12 מהם  בעיר,  קפלן  החולים  בבית  המיון 
 3 כי  נמסר  גברים. מבית החולים  ו-4  נשים 
בן  גבר  השגחה:  להמשך  נשארו  מהדיירים 
כ-40 הועבר לחדר התאוששות במצב יציב, 
אושפזו  לחייהם  ה-60  בשנות  דיירים  ושני 

להמשך השגחה במחלקה הכירורגית.
הנחשב  אחר  דייר  של  גיס  קידר,  יוסי 
להיות  "צריך  אמר:  למנוח,  חדר  כשותף 
יותר פיקוח והשגחה במקום, אתמול הוא לא 
ישן איתו, הוא היה מתעורר בלילה ומפריע 
הדיירים  חדר.  אותו  העבירו  אז  לישון  לו 
בהוסטל מעשנים בחדרים למרות שאין לזה 
אישור. אני לא חושב שהפקירו אותם, אבל 
אנשים  נכונה.  הייתה  לא  הלילית  ההשגחה 

מקבלים פה הרבה כדורים ולא הכי שולטים 
בעצמם". 

והחובש  לובטון  נועם  מד"א  פרמדיקית 
למקום  "כשהגענו  סיפרו:  פרש,  שמעון 
ראינו עשן יוצא מהקומה הראשונה במבנה, 
הדיירים   22 את  אלינו  חילצו  הכבאים 
וסבלו  מלאה  בהכרה  היו  הם  בפנים,  שהיו 
 40 כבן  גבר  אותר  בסריקות  עשן.  משאיפת 
עם כוויות, הוא היה ללא נשימה וללא דופק, 
ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו בתוך זמן 
קצר נאלצנו לקבוע את מותו. הענקנו טיפול 
אותם  ופינינו  עשן  ששאפו  לדיירים  רפואי 
כשמצבם  החולים  בבתי  בדיקות  להמשך 

קל".

רחוב הרצל בעיר צפוי לעבור שינוי משמעותי עם נתיב תחבורה ציבורית במסגרת הפרויקט "מהיר לעיר" שמוביל משרד התחבורה ואגף התנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני 



והוא מושלם!
 בייביסיטר - החיתול שסופג יותר* מהאגיס ופמפרס

עכשיו גם מותאם לעורו הרגיש של תינוקך

*עפ"י בדיקות מעבדת SGS בינואר 2020. נבדק בעזרת תמיסת מלח על מידה 4 למול האגיס פרידום דריי ופמפרס בייבי דריי
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רך וגמיש יותר 
לעיטוף מושלם

 DRY TECH טכנולוגיית
לספיגה מוגברת

נבדק דרמטולוגית 
לעור רגיש

חיתול חדש בא לעולם
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מאת: מנחם הירשמן

בריאות  שירותי  ראש  סדצקי,  סיגל  פרופסור 
במהלך  התבטאה  הבריאות,  במשרד  הציבור 
כי  הכנסת,  של  הקורונה  בוועדת  שנערך  דיון 
מתקרב  השני  הגל  לדבריה,  חוזרת".  "המחלה 
בצעדי ענק משום שאין באמת הקפדה על עטיית 
על  והקפדה  חברתי  ריחוק  על  שמירה  מסכות, 

היגיינה.
לבשר  לי  "צר  הכנסת,  לחברי  אמרה  סדצקי 
ברורה  קורלציה  רואים  אנחנו  חוזרת.  המחלה 
נמצאים  בתחלואה.  לעלייה  המשק  פתיחת  בין 
שנמצאת  המקרים  בכמות  משמעותית  בעלייה 
30 ילדים בכיתה  בכל הארץ ובדגש על ילדים. 
לא באמת הולך בהלימה אחת עם התו הסגול".

"יש עלייה בתחלואה ב-57  סדצקי הוסיפה: 
יישובים וזהו לא נתון שאפשר להתעלם ממנו. 
עלייה בבדיקות לא-סימפטומטיים איננה צריכה 
אחוז   - שבמונה  משום  העלייה,  את  להסביר 
בזמן  בעלייה  הוא  הנדבקים  בין  החיוביים 

שהגידול בבדיקות היה אמור להוריד את זה".
הקורונה  בתחלואת  העלייה  סדצקי,  לדברי 
פתיחת  מאז  כי  ואמרה  הראשון  מהגל  שונה 
המשק ישנה עלייה בקצב הכפלת החולים מדי 
נערכנו  מראש,  צפינו  הראשון  הגל  "את  יום. 
בכנסת.  הקורונה  בוועדת  סדצקי  אמרה  אליו", 
ידענו  אבל  צפויים,  לא  דברים  שהיו  "כמובן 
לחפש את החולים שלנו בקרב החוזרים מחו"ל, 
החולים  רוב  אפידימיולוגיות.  חקירות  ולבצע 

כבר היו בבידוד", ציינה.
לפי סדצקי, קצב העלייה עומד על 200 חולים 
חדשים ביום, ו-57 יישובים שונים עם תחלואה. 
תלמידים,  בקרב  הוא  מהתחלואה  גדול  "חלק 
אמרה  הראשון",  בגל  שראינו  משהו  לא  שזה 
סדצקי והוסיפה: "ברור ש-30 תלמידים בכיתה 
לא עומד ב'תו הסגול'. אנחנו עובדים קשה כדי 
שרשראות  את  ולקטוע  התחלואה  את  לזהות 

ההדבקה".
יו"ר ועדת הקורונה, ח"כ יפעת שאשא ביטון, 
במספר  העלייה  אם  סדצקי  פרופ'  את  שאלה 
נובעת מהעלייה במספר הבדיקות.  החולים לא 
מספר  כי  הדגישה  אך  בחיוב  השיבה  סדצקי 

ב-57  תחלואה  "יש  מבעבר.  גבוה  המאומתים 
יישובים, זה לא משהו שאנחנו יכולים להתעלם 
יותר  שיש  אומר  "זה  סדצקי.  אמרה  ממנו", 

חולים ממה שאיתרנו, ואותי זה מדאיג".
של  דבריה  על  כעס  לוי  מיקי  הכנסת  חבר 
"זו  פניקה.  בזריעת  אותה  והאשים  סדצקי, 
לוי.  אמר  משמעותית",  לא  היא  אבל  עלייה, 
של  נוסף  שובל  גוררות  הזה  מהסוג  "אמירות 
שינויים משמעותיים. היזהרו בדבריכם, תמלאו 
את תפקידכם, אבל תרגיעו", אמר חבר הכנסת. 
את  לשקף  "חובתי  ואמרה:  ללוי  ענתה  סדצקי 
חווים  אנחנו  אותם.  רואה  שאני  כמו  הנתונים 
עלייה במספר המקרים וגם באופי של המקרים, 

אין פה היסטריה, יש פה התרעה".
יצויין כי על פי מרכז המידע והידע למערכה 
בקורונה, מתחילת החודש אובחנו 126 נדבקים 

בבני ברק, 24 באלעד ו-27 בבית שמש.
יותר  ברק  בני  בעיר  אובחנו  האחרון  בשבוע 
ירידה  במגמת  מדובר  חדשים,  חולים  מ-18 
עילית  מודיעין  בעיר  כן.  שלפני  לימים  ביחס 
עילית  בביתר  בלבד.  חדשים  חולים   2 אובחנו 
חולים   9 אלעד  ובעיר  חדשים  חולים   6 נוספו 

נוספו בשלושת הימים האחרונים.
החינוך  במערכת  התחלואה  נתוני  מסיכום 
עולה כי מספר החולים הכולל הוא 529, מתוך 
כ-2,300,00 תלמידים ו-200,000 עובדי הוראה.

193 מוסדות חינוך נסגרו כתוצאה מהידבקות 
מספר  הצוות.  אנשי  או  התלמידים  אחד  של 
בבידוד  שנמצאים  ותלמידים  ההוראה  עובדי 
מתורת  כחלק  זאת   ,25,669 הוא  מניעתי 
במקום  לפיה  החינוך,  מערכת  של  ההפעלה 
נסגר  החינוכי  המוסד  תחלואה  נמצאת  בו 
והתלמידים והצוות החינוכי נכנסים לבידוד עד 

לתום הבדיקות האפידמיולוגיות.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אמר פרופסור מוטי 
רביד כי "אני מזהה עליה רצינית בקליטת חולי 
החולים.  בבית  אצלנו  ברק  בני  תושבי  קורונה 
מספר חולים אושפזו במצב בינוני. ישנם חולים 
צעירים אצלנו שמאושפזים. יש לנו יותר עבודה 
על  ולהקפיד  הכללים  על  לשמור  צריך  כרגע. 
עטיית מסכות. חלק גדול מהעלייה החלה מזה 
שאנשים הפסיקו לעטות מסכות. אנחנו ערוכים 

למצב גרוע יותר".

סדצקי: "צר לי לבשר, 
המחלה חוזרת"

ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות הזהירה את 
חברי ועדת הקורונה בכנסת כי אנו עומדים בפתחו של גל שני 
• לדבריה, בשונה מהגל הראשון של הנגיף, החולים החדשים 

מפוזרים ביישובים רבים וחלקם הגדול תלמידים

חשש כבד מהתפרצות גל שני של נגיף הקורונה

צילום: דוברות מד"א

נשגר לחברינו וידידינו 
חברי מערכת 'קו עיתונות'

ינון פלח הי"ו 
העורך הראשי

והילה כהן )פלח( תחי'
חברת מערכת 'קו עיתונות'

עם פטירתה בדמי ימיה של אחותם 
היקרה שהזדככה בייסורים קשים 

חדווה ע"ה

כוס תנחומים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ובעל הרחמים ירפא מכאובכם

ההנהלה והמערכת

 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



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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רשכבה"ג מרן שר התורה בברכה חסרת תקדים:
"להתארס עד ראש השנה"

מאת: אלי כהן

בקריאה  הכנסת  מליאת  העבירה  שני  ביום 
לאחר  הנורבגי'  'החוק  את  ושלישית  שניה 
ביטול  ולאחר  ממושכים,  ועיכובים  טלטלות 
שתוכננה  במתכונת  המדלג  הנורבגי  החוק 
לבן'  ל'כחול  לבסוף  שעלה  במה  מלכתחילה, 
הרשימה  במסגרת  שייכנס  אחד,  כנסת  בחבר 
וצפוי  עתיד,  יש  עם  המקורית  המשותפת 
של  במפלגתו  האופוזיציה  לשורות  להצטרף 

יאיר לפיד.
פעמים,  חמש  החוק  את  יממשו  לבן  בכחול 
מלבד יעל גרמן, השתלבו עד כה בכנסת חברי 
הרשימה עד המקום ה-34. כעת יצטרפו אליהם 
אחריו  ומיד  עתיד',  מ'יש  הרצנו  להב  יוראי 
ח"כ  לבן:  כחול  של  חדשים  ח"כים  ארבעה 
מיכל  ח"כ  וזאן,  שי  הילה  ח"כ  פרידמן,  תהלה 
וונש, ח"כ עינב קאבלה. יצוין כי וונש ופרידמן 
עתיד,  ויש  תל"ם  לרשימות  במקור  שייכות 
בהתאמה, אולם הן צפויות לחבור לרשימתו של 

בני גנץ.
ארבעה  להצטרף  צפויים  הליכוד  בשורות 
השגרירים  את  יחליפו  שניים  חדשים,  ח"כים 
מדובר  חוטובלי,  וציפי  ארדן  גלעד  המיועדים 
על ח"כ אריאל קלנר וח"כ אסנת מארק, ושניים 
נוספים ייכנסו במסגרת החוק הנורבגי )המגביל 
את הליכוד לשני חילופים בלבד( – חברי הכנסת 

המיועדים עמית הלוי וניסים ואטורי.
אבל הסיפור המרכזי הוא כמובן חברי הכנסת 
המקום  פניו,  על  החרדיות.  בסיעות  החדשים 
העשירי  והמקום  התורה  יהדות  של  השמיני 
בש"ס הם אלו שמקומם מובטח – מזכ"ל 'דגל 

פתח  עיריית  ראש  וסגן  פינדרוס  יצחק  התורה' 
תקווה אוריאל בוסו.

שהחקיקה  אמנם  וידאו  התורה  ביהדות 
תאפשר גם למפלגה עם שבעה מנדטים להכניס 
החוק  במסגרת  חדשים  כנסת  חברי  שלושה 
מקומות  את  גם  לשלב  תקווה  מתוך  הנורבגי, 
ברוכי,  ואליהו  חסיד  אליהו   - ועשר  תשע 
לסרב  מתכוון  חסיד  כי  נראה  עתה  שלעת  אלא 
שר  בידי  יותיר  ובכך  לכנסת,  מכניסה  ולהימנע 
במליאה.  כסאו  את  גם  ליצמן  יעקב  השיכון 
ב'דגל התורה' מחפשים פיתרון שיאפשר לסגן 
כסאו  את  להעביר  מקלב  אורי  התחבורה  שר 
אליהו   – הסיעה  מטעם  החמישי  לנציג  בכנסת 
דילוג על חסיד, בתקווה שהאחרון  ברוכי, תוך 
יסכים להתפטר ולאפשר את הדילוג עליו, ולא 

יתקע מקלות בגלגלי התהליך.
בסיעה גם רומזים כי חלק מהויתור המתוכנן 
סגנות  על  המאבק  במסגרת  ישראל  לאגודת 
יו"ר הכנסת, תפקיד המגיע על פי ההסכם לדגל 
התורה, אך עשוי להינתן לח"כ ישראל אייכלר 
כדי להרגיע את הרוחות בתוככי אגודת ישראל 
– נעשה תמורת ההבנה שאגודה תאפשר מצדה 

לדגל להכניס את ברוכי לכנסת ללא תקלות.
גם בש"ס נתקלו בבעיה של הרגע האחרון, על 
מקומות  גם  לבוסו  להצטרף  אמורים  היו  פניו, 
אחת עשרה ושתים עשרה ברשימה, ובהם נציג 
יוצאי אתיופיה ברוך גזהיי ויוסף טייב. למרבה 
שלא  שהובנו  התבטאויות  מספר  עקב  הצער, 
מקומו  על  לוותר  יידרש  שגזהיי  ייתכן  כהלכה, 
במעט  לעכב  שעשוי  מה  עליו,  לדלג  ולאפשר 
את התהליך. כך או כך, מלבד טייב מי שעשוי 
חבר  זכריהו,  יעקב  הוא  מהמהלך  להרוויח 

המועצה בבני ברק שיוקפץ לרשימה הארצית.

מאת: אלי כהן

מודיעה  ומיוחד,  נדיר  היסטורי  במהלך 
לישועה  הרב  הביקוש  לאור  כי  העיר",  "קופת 
לסייע  המקביל  והצורך  בעמוקה,  הגון  בזיווג 
החתונה,  צרכי  את  להם  שאין  עניות  לכלות 
של  הלילה  בחצות  אדלשטיין  הגרמ"ש  יקיים 
עוזיאל, מעמד  בן  יונתן  רבי  הילולת התנא  יום 
הסדר  לפי  בעמוקה  קללות  והתרת  תפילה 
רבי  הגדול  הגאון  מאביו  שקיבל  התפילה  וכח 
יעקב אדלשטיין זצ"ל. במעמד יעתיר הגרמ"ש 
אדלשטיין לזיווג הגון במהרה ולהסרת הקללות 
העניות  לכלות  התורמים  כל  עבור  והמניעות 
לרגל חומרת  ש'קופת העיר' מנסה לדאוג להם 

מצבם הי"ר. 
הקללות,  והתרת  התפילה  מעמד  לקראת 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  התבטא 
וברך  תקדים  וחסרת  מפורשת  בברכה  קניבסקי 
את כל השותפים להצלת הכלות העניות ש'קופת 
כשהוא  עבורם,  הצלה  במגבית  פתחה  העיר' 
מברך "לזכות להתארס עד ראש השנה תשפ"א".
דרכי  על  העיר'  'קופת  לשאלת  במענה 
לישועה  הבקשות  אלפי  בעבור  ההשתדלות 
המתדפקים על דלתות הקופה, ובפרט הבקשות 
לזיווגים הגונים לקראת יום היארצייט של התנא 

יונתן בן עוזיאל בעמוקה.
בדברי תשובתו אמר רשכבה"ג מרן שליט"א: 
כלות  עבור  העיר'  'קופת  למגבית  "התורמים 
עניות בסך 513 ש"ח, ובצירוף תפילת הגרמ"ש 
קללות  התרת  במעמד  שליט"א  אדלשטיין 
בעמוקה וכפי שקיבל מאביו מרן הגר"י אדלשטיין 

יזכו  זצ"ל, 
כח  בזכות 
ה  ק ד צ ה
ה  ל י פ ת ה ו
כנגד  מידה 
ה  ד י מ
עד  להתארס 
השנה  ראש 

תשפ"א".
יזכו  הקללות  להתרת  המיוחדות  בתפילות 
למגבית  ומסייעים  התורמים  כל  להשתתף 
הצלה ש'קופת העיר' מקיימת עבור כלות עניות 
צרכי  את  להם  ואין  במיוחד,  דחוק  שמצבם 

הנישואים.
פי  על  מתקיימים  בעמוקה  התפילות  סדרי 
יעקב  רבי  הגדול  הגאון  של  האישית  הדרכתו 
התפילות  בראשות  שעמד  זצוק"ל,  אדלשטיין 
בחיי חיותו ואף כתב מכתב מיוחד: "ראה ראיתי 
את סדרי התפילות של ת"ח שלוחי קופת העיר 
בציון הק' יונתן בן עוזיאל והכל עשוי בדקדוק 
וחסדים לקבל  ולתועלת הרצויה לעורר רחמים 
הנכבדה  לקופה  התוקמים  של  בקשותיהם 
מאוד מאוד, והשי"ת יקבל ברחמים וברצון את 

התפילות". 
ע"י  הקללות  והתרת  התפילה  למעמד  שמות 
להעביר  ניתן  שליט"א,  אדלשטיין  הגרמ"ש 
מרן  רשכבה"ג  שבבית  במוקד  העיר",  ל"קופת 
שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א רח' רשב"ם 
23 בני ברק, במוקדי הקופה או במוקד הטלפוני  
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בדברי ברכתו אמר רשכבה"ג מרן: "התורמים למגבית 'קופת העיר' עבור כלות עניות בסך 513 ש"ח יזכו 
בזכות כח הצדקה והתפילה מידה כנגד מידה להתארס עד ראש השנה תשפ"א" • מעמד תפילה והתרת 
קללות בעמוקה לזיווג הגון לתורמים עבור כלות עניות ע"י 'קופת העיר' יתקיים ע"י הגרמ"ש אדלשטיין 

 13 מי יודע: הכירו את 
הח"כים ה'נורבגים'

השלמת חקיקת החוק הנורבגי, תאפשר לשלושה עשר חברי כנסת חדשים להחליף שרים וסגני שרים מכהנים • 
בתפריט: ארבעה ב'כחול לבן', שלושה בש"ס, שלושה ביהדות התורה, שניים בליכוד ואחד ב...יש עתיד

הגרמ"ש אדלשטיין מעתיר בעמוקה 
על תורמי 'קופת העיר'

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 



03-509-7000
לפירוט ההנחיות - קו המידע:

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

מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

מתרחקים 2 מטרים
מכל אדם

נמנעים
מהתקהלויות

במקום בתי כנסת סגורים
שומרים על ההנחיות

ומונעים עליה בתחלואה
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ממשלת אחדות, אנשי מדון

 צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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הכל.  חווה  כבר  פינדרוס  יצחק  'דגל התורה', ח"כ  מזכ"ל  לבו של 
ומורדות,  עליות  ידע  הוא  תפקידים  ארוכת  פוליטית  קריירה  הלך  במ
נבחר על חודו של קול והודח על אותו חוד, אבל אפילו הוא התקשה 
לעמוד בתהפוכות יום שני האחרון, עת באה לסיומה מלאכת חקיקת 

הנורבגי.
החוק  בהשלכות  פינדרוס  של  חלקו  את  מעט  נכניס  ילה  תח
נהנים  עשר  משלושה  אחד  רק  הוא  הנמרץ  המזכ"ל  רופורציות,  לפ
שצפוי  אחד  )ועוד  לבן'  'כחול  משורות  ארבעה  ובהם  טנציאליים,  פו
להצטרף לשורות היריבים מ'יש עתיד'(, שלושה מנציגי ש"ס )בהובלתו 
של הסגן הפתח תקוואי המנוסה אוריאל בוסו(, שני נציגים מהליכוד 

ועוד שני מועמדים אפשריים ביהדות התורה עצמה.
בשאננות  דווקא  והתחילה  המערכת  את  שטלטלה  לדרמה  עת  וכ
קואליציונית מצויה, כשסדר היום שהתפרסם בבוקר שני כלל גם את 
הלא  בגרסתו  ושלישית,  שניה  בקריאה  הנורבגי  החוק  על  צבעה  הה
ויו"ר הקואליציה הם האחראים  יו"ר הכנסת  מדלגת והסופית. ככלל, 
במישרין לניהול סדר היום, מה שהציב את חברי הכנסת יריב לוין ומיקי 

זוהר במרכז העניינים.
לקראת צהריים, באחד מעדכוני הלו"ז, נשמטה לפתע ההצבעה על 
לבן'  מ'כחול  דרישתם  היה  הליכוד  נציגי  של  הרשמי  הנימוק  וק.  הח
יפסול את כהונתו  להביא במקביל חוק שיבטיח כי גם במידה ובג"ץ 
של נתניהו כראש ממשלה חילופי, בעוד כשנה וחצי, תיפול הממשלה 
מאליה. ח"כ איתן גינזבורג, שניהל את המו"מ מצידם של גנץ ואשכנזי, 
סירב בתוקף ונדמה היה כי הנורבגי שוב יידחה למועד בלתי ידוע, שלא 
לדבר על ריח הבחירות שהתחזק באוויר )התחזק דייקא, משום שמרגע 

השבעת הממשלה לא פסקה נוכחותו לרגע(.
מי שהתגייס בכל כוחו למאבק היה יו"ר 'דגל התורה' וועדת הכספים, 
ח"כ משה גפני, שזעם על התנהלות הליכוד ונזף בזוהר בפומבי במהלך 
דיון בועדה. למזלו של גפני, בכדי להסיר הצבעה מסדר היום – נדרשת 
הסכמתו של יו"ר ועדת חוקה, ח"כ יעקב אשר, שלא טמן ידו בצלחת. 
לזכותו של אשר ייאמר, שלמרות המתיחויות הפנימיות בתוככי 'דגל 
התורה' – הוא נלחם כאריה, על גבי הדוכן ומאחוריו, כדי לוודא את 
שובו המהיר של פינדרוס לכנסת. בין השאר, הודיע אשר כי הוא מסרב 

להסיר את הנושא מסדר היום.
במקביל, נרשמה מעורבות ענפה מאחורי הקלעים על ידי נאמן ביתו 
של מרן שר התורה, הלא הוא נכדו הרב יעקב קנייבסקי, ששוחח מספר 
פעמים עם גורמים בכירים בבלפור ובקואליציה. המסר שעבר היה חד 
להביא  מהליכוד  דורשת  התורה  יהדות  הנאמנה  השותפה   – מעי  מש
את החוק הנורבגי לידי גמר באופן מידי, את הקרבות מול כחול לבן - 

מתבקש הליכוד לנהל על גבם של אחרים.
כל  את  והפעילו  הפתאומיים,  השותפים  את  זיהו  לבן  בכחול  גם 
של  בנו  בחתונת  גנץ  של  נשכח  הבלתי  ביקורו  מאז  שנטוו  שרים  הק
שעות  לאחר  במאבקה.  החרדית  הנציגות  ידי  את  לחזק  כדי  ר,  אש
אחדות של לחץ בלתי מתון, הגיעו ב'דגל התורה' להסכמה עם רוה"מ, 
ולפיה החוק הנורבגי יעלה בכל מקרה להצבעה בו ביום. למרות זאת, 
התבקשו החברים לשמור את המידע לעצמם עד לסיום פגישת ראשי 

הממשלה, המקורי והחילופי.
נתניהו וגנץ נפגשו כשהאחרון אינו מודע לכך שהוא נלחם על ריק, 
ושהמטרה שלשמה התכנס כבר הושגה. מבחינת גנץ, כל יום שעובר 
הח"כים  כששרידי  עבורו,  ומשמעותי  תדמיתי  נזק  הוא  נורבגי  א  לל
שאינם שרים במפלגתו )וכאלו כמעט ואין( מתקשים לתזז בין הועדות 

השונות ולמלא את העבודה הפרלמנטרית החיונית ביותר. 
במצב דברים זה, הצליח נתניהו לחלץ מגנץ מעין הבטחה עקרונית 

שישריין  חוק  קידום  להתחיל  צפוי  הבא  כשבשבוע  עבורו,  יאבק  לה
את מעמדו של נתניהו גם במקרה של התערבות בג"ץ. אל דאגה, נגיף 
הזיכורונה צפוי לפקוד את שורות הגנציאדה, ואל תתפלאו אם אצבעות 
חברי המפלגה לא יונפו באופן אוטומטי בעד החוק המדובר. מה גם 
לשותפים  טוב'  'טעם  קצת  עוד  להשאיר  רצון  מתוך  אולי  תניהו,  שנ
כאחרון  במליאה  החוק  בעד  להצביע  גנץ  את  שלח  ריטטיים,  הפ

הח"כים, אך בחר להיעדר מההצבעה בעצמו.

אחוז תזזית

אצל  למשכן,  פינדרוס  של  חזרתו  את  חוגגים  הליטאי  באגף  וד  בע
היעדרותו  מלבד  לרגע.  מרגע  מסתבכים  העניינים  החסידית  כנה  הש
הנורבגי,  החוק  על  מההצבעה  אייכלר  ישראל  ח"כ  של  ופגנת  המ
כמחאה על האמבוש שבישל לו הקולגה לפניות הציבור יעקב טסלר 
לפני שבועיים - הגיש אייכלר השבוע הצעת חוק מקורית למחצה, בעד 
הפחתת אחוז החסימה ל-1.5%, תוך איתות ממשי לכוונותיה העתידיות 
של החסידות שהוא מייצג ולאפשרות שאגודת ישראל תיעשה אגודות 

אגודות.
מקוצר  שיעור  ללמוד  כדאי  לנושא,  הנכון  הרקע  את  לקבל  י  כד
בדמוקרטיה: מחד גיסא, הרעיון הדמוקרטי מעוניין לתת את מקסימום 
הייצוג לאוכלוסייה, ולפיכך ישנה עדיפות להפחתת אחוז החסימה עד 
למינימום, כדי לאפשר לכל קבוצה – קטנה ככל שתהא – לזכות לייצוג 
עשרות  של  אפשרי  בלתי  למצב  שואף  אינו  איש  מאידך,  למנטרי.  פר
שברי מפלגות, ואין לקנא בזה שיוטל עליו להרכיב ממשלה מאספסוף 
כזה, 36 שרים יספיקו בקושי למחציתם. משכך, נדרש רף מסוים שימנע 

ממפלגות קטנות מדי לשחק במגרש הפוליטי.
החסימה  אחוז  הוקפץ  שנים,  ארוך  זוחל  טיפוס  אחרי   ,2014 ב-
הייתה  הרשמית  המקורית  המטרה  ל3.25%.  מ-2%  דרמטי  ופן  בא

אבי גרינצייג / על סדר היום

מי שהתגייס בכל כוחו 
למאבק היה יו"ר 'דגל התורה' 

וועדת הכספים, ח"כ משה 
גפני, שזעם על התנהלות 

הליכוד ונזף בזוהר בפומבי. 
למזלו של גפני, בכדי להסיר 

הצבעה מסדר היום – נדרשת 
הסכמתו של יו"ר ועדת חוקה, 

ח"כ יעקב אשר, שלא טמן 
ידו בצלחת. לזכותו של אשר 
ייאמר, שלמרות המתיחויות 

הפנימיות בתוככי 'דגל 
התורה' – הוא נלחם כאריה, 
על גבי הדוכן ומאחוריו, כדי 
לוודא את שובו המהיר של 

פינדרוס לכנסת

בין אחוז החסימה לפריימריז, ח"כ אייכלר השבוע 

 Gratulerer, 
Isaac

*בנורבגית: מזל טוב, יצחק
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חיזוק המשילות )והמפלגות הגדולות, שתמכו כמובן(, המטרה 
אחת  לפחות  להותיר  ניסיון  הייתה  רשמית  הפחות  המקורית 
משברי הרשימות הערביות דאז מחוץ לכנסת. כידוע, הניסיון לא 
צלח, הערבים התאחדו לרשימה משותפת והשאירו אבק לבנט 
וישאיר  כבומרנג  יעבוד  תמכו  בו  שהחוק  פיללו  שלא  ושקד, 

אותם מתחת לסף הנדרש בבחירות לכנסת ה-21.
פתוח  העתיד  אבל   – לשנות  אין  ההיסטוריה  את  כך,  או  כך 
את  יצלח  החוק  וכאשר  אם  אייכלר,  של  רוחו  בעיני  לחלוטין. 
חבירה   – מפז  יקרות  אפשרויות  שתי  בפניו  ייפתחו  המשוכות, 
לדגל התורה )שתוכל להרשות לעצמה לרוץ בנפרד, מתוך ידיעה 
או  החסימה(,  אחוז  את  יעברו  'אגודה'  וגם  היא  שגם  ברורה 
מבן  מזדמנת,  ימין  מפלגת  לאיזו  טכני'  'בלוק  במסגרת  חבירה 
גביר ועד אלי ישי, הכל לפי העניין. כתוצאה מכך, גם האפשרות 
השלישית של ריצה עם 'אגודה' כמימים ימימה תשתפר פלאים, 
ערכה של בעלזא בתוככי 'אגודת ישראל' ירקיע שחקים והתמחור 

יהיה בהתאם.
שאחוז  בכך  בשינוי  הצורך  את  מנמק  אייכלר  רשמי,  באופן 
החסימה הגבוה "משתיק ציבורים שלמים ואינו מבטא נכון את 
שהוא  תוך  ישראל",  במדינת  הפוליטית  והקשת  הדעות  חלוקת 
כשהימין  האחרונות,  הבחירות  ממערכות  הדוגמאות  את  מציין 
ברוב חוכמתו השליך לפח עשרות ומאות אלפי קולות. "במשך 
החל  כך  אחר  בלבד,   1% היה  החסימה  אחוז  שנה  חמישים 
לא  אך  השלטון.  מערכת  תתחזק  שכך  מחשבה  מתוך  לעלות... 
רק שהיא לא התחזקה, אלא נחלשה", הוא כותב ברמז דק לשברי 
מפלגותיהם של רפי פרץ, אורלי לוי, הצמד הנדל-האוזר והצמד 

עמיר פרץ-שמולי.
הראשון להביע תמיכה ביוזמה המקורית היה דווקא סגן שר 
התחבורה ח"כ אורי מקלב, אחריו החרה-החזיק גם יו"ר הסיעה 
איילת  ח"כ  האופוזיציוני  מהמדבר  מצטרפת  כשאליהם  גפני, 
יותר של אחוז  היא מעדיפה הפחתה מתונה   – קל  בסייג  שקד, 
החסימה, לכדי 2% )בכל זאת, רפי פרץ או בן גביר עשויים לרוץ 
בנפרד, ויש למנוע מהם את הסיכוי להתקרב לאחוז הנכסף(. בין 
המתנגדים לחוק, מצאו את עצמם לעת עתה בסירה אחת ליצמן, 
יתלהבו  לא  בליכוד  שגם  להניח  סביר  אך  לפיד...  וגם  ליברמן 
מהרעיון, שעשוי לעודד את יורשיו הרעיוניים של משה-מתאים-

להיות-שר-פייגלין להתמודד גם הם.

היעד: פריימריז

מי ששרד את הקטע הקודם והגיע עד כאן, תוהה קרוב לוודאי 
כך  לו,  זרים  הפוליטיקה  שנבכי  תמים  יהודי  הוא  אייכלר  האם 
ועוזרות  סיוע  וללא  וגבעות,  שהוא משוכנע בכוחו להזיז הרים 
בית להביא לשינוי חקיקה מופלג שכזה. אלא שאייכלר סיים את 
הטירונות מזמן, היעד האמיתי שהציב לעצמו הוא עריכתם של 
פריימריז פנימיים באגודת ישראל עד למועד הבחירות הבעל"ט.

התזה הרווחת בשורות אגודת ישראל מניחה, שבמצב הדברים 
הנוכחי עשויים פריימריז שכאלו לבצע הצרחה כפולה, תחילה 
לחלוף  וסיעתו עשויים  שני המקומות הראשונים, כשפרוש  בין 
על פני ליצמן וחסידותו, ובהמשך בקרב הבלתי נגמר בין ויז'ניץ 
את  דעים שהאחרונה תכבוש  תמימי  כולם  כמעט  לבעלזא, שם 
ליצמן- שברית  מאליו  מובן  לפיכך,  בסערה.  השלישי  המקום 

טסלר פחות נלהבת מהרעיון.
בתוככי  תקדים  חסר  לגיבוי  זוכה  גם  שאייכלר  לציין  חשוב 
את  בו  נסך  אומץ  שיקוי  איזה  תוהים  שם  פנימה,  החסידות 
וחיבוק  תמיכה  כזו  קיבל  לא  הוא  שנה  "ארבעים  הקרב,  רוח 

בחסידות", אומר לנו גורם בכיר בבעלזא.
כידוע  המחולקת  השמונה,  וועדת  התכנסה  השבוע  בסוף 
עסק  רשמי  באופן  'אגודה'.  רכיבי  ארבעת  בין  פריטטי  באופן 
מרבית הדיון ברצון הבלתי מתפשר לנהל מלחמה חסרת תוחלת 
יותר מאלו  הבכיר  את התפקיד  לאייכלר  להשיג  כדי  'דגל'  מול 
שנשארו, קרי סגן יו"ר הכנסת. למרבה הצער, אייכלר עצמו אינו 
בעזרה  נפשו  חשקה  ולדבריו,  הזה,  המפוקפק  בכיבוד  מעוניין 

לציבור.
בסיום ההתכנסות, כשהפיסטוקים כבר אזלו מהשולחן, עלה 
יחסי  הצער,  למרבה  המשך.  דיון  ונקבע  הפריימריז  נושא  גם 
הצפויות.  בהצבעות  מוחלט  תיקו  מבטיחים  השקולים  הכוחות 
מצד אחד ארבעת נציגי הסיעה השמרנית )גור וויז'ניץ( בהובלת 
מתוך  פריימריז,  לביצוע  ניסיון  כל  נגד  יצביעו  וזייברט  ליצמן 
תקווה שמקומות אחת ושלוש ישמרו האחת לשנייה את מעמדן 
אמונים  שלומי  בהובלת  הליברלית  הסיעה  שני  מצד  ברשימה. 
ובעלזא, שכרתו ביניהן את 'ברית המקופחים', תיאבק עד כלות 

למען קיום ההליך הנדרש כל כך.
במגזר  הנפלא  הדברים  מצב  האחרונות,  שתי  של  למזלם 
החרדי, בו כל סיעה מחזיקה בביטאון עצמאי, מאפשר לציבור 
להיחשף לדרישה הבלתי מתפשרת לקיום פריימריז, באמצעות 

סיקור נרחב של הנושא מעל דפי 'המבשר' ו'המחנה החרדי'. יחד 
עם הצעת החוק העדכנית – כך מקווים בבעלזא – אולי יהיה ניתן 

לתקן אחת ולתמיד את העוול ההיסטורי.
לפני  שנערך  האחרון,  שהפריימריז  מזכירים  גם  בבעלזא 
ארבעים וארבע שנה, בתשל"ו, התבסס למעשה על מפקד עתיק 
אף יותר, שנערך בתשל"ג. מלבד השינויים הדמוגרפיים הבלתי 
פוסקים שהתחוללו מאז, מזכירים שם שבאותה הזדמנות בעלזא 
כלל לא התמודדה באופן עצמאי, ורבים מהחסידים תמכו בכלל 
הישירה  ליריבה  שהפכה  מהעבר  הידידה  הויז'ניצאית,  בסיעה 
ולעדכן  האנכרוניסטיות  מהתוצאות  להתעלם  יש  לפיכך,  כיום. 

את הסטטוס.
מהטעיות  כבד  חשש  מקנן  הפריימריז  תומכי  בקרב  גם  אבל 
בבוקר  יצביע  ספרדי  או  ליטאי  שצעיר  הנמנע  מן  לא  וזיופים, 
בהתמודדות  הצהריים  אחר  ישתתף  הליכוד,  של  בפריימריז 
הפנימית באגודה, ולבסוף ישלשל לקלפי את הפתק של דגל או 
ש"ס, כדי לצאת ידי חובת כולם. משכך, דורשים שם גם להיעזר 
ומדויק  מדוקדק  רישום  על  שיפקחו  מקצוע,  ואנשי  במומחים 

וימנעו גיוס המונים בשיטת הצ'רדי.

עילה לפרישה

כפי שנכתב כאן לפני שבועות אחדים, גל החשיפות בפרשת 
בהתנהלותו  רק  מדובר  אין  כבר  ומתחזק.  הולך  מנדלבליט 
בפרשת הרפז, אלא גם בניסיונותיו לשנות את עילת סגירת תיק 
באמות  עומדים  אם  שספק  ודרכים  באמצעים  נגדו,  החקירה 
מאישי  הנדרשות  כפיים  וניקיון  יושר  של  המחמירות  המידה 

ציבור בישראל.
ניצן  משי  מנדלבליט  ביקש  האחרון,  בשבוע  הפרסומים  לפי 
לאחר שכבר התמנה ליועמ"ש והאחרון היה כפוף לו – לשנות את 
עילת סגירת תיק החקירה נגדו מ'חוסר ראיות' ל'חוסר אשמה', 

במקביל, נטען כי היועמ"ש אחראי להטעיית בג"ץ בנושא זה.
מן הראוי כי במדינה בה פוליטיקאים הנבחרים על ידי הציבור 
'הפרת  המוגדרות  מפוקפקות  בעבירות  מעמדם  את  מאבדים 
על  היועמ"ש  ינהיג   – בהרבה  קלים  חשדות  בסיס  על  אמונים' 
עצמו הגדרות מחמירות אף יותר. נראה כי אין מנוס ומנדלבליט 
לכל  פרישתו מהתפקיד,  על  להודיע  או אחר  כזה  ייאלץ בשלב 

הפחות לזמן מה, עד שתושלם הבדיקה בעניינו.

הפרויקט הושלם בהצלחה, חברי 'דגל התורה' והמזכ"ל

למרבה הצער, יחסי 
הכוחות השקולים 
מבטיחים תיקו מוחלט 
בהצבעות הצפויות. מצד 
אחד ארבעת נציגי הסיעה 
השמרנית )גור וויז'ניץ( 
בהובלת ליצמן וזייברט 
יצביעו נגד כל ניסיון 
לביצוע פריימריז. מצד 
שני, הסיעה הליברלית 
בהובלת שלומי אמונים 
ובעלזא, שכרתו ביניהן את 
'ברית המקופחים', תיאבק 
עד כלות למען קיום ההליך 
הנדרש כל כך
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סטנדרט כפול

כשנשמעת ביקורת עניינית על מערכות אכיפת החוק, מיד נזעקים בפרקליטות ובמשרד היועמ"ש להשמיע זעקות שבר על "הרס הדמוקרטיה" 
וממהרים להקיף את ראשי המערכת דוגמת מנדלבליט וחבריו במאבטחים נוספים על אלה שכבר מלווים אותם "מחשש לחייהם", הכל כדי להימנע 

מלהתמודד עם שאלות נוקבות ותהיות מתבקשות לגביהם

עות לפני כניסת השבת, בזמן ש
את  השלימו  ישראל  שבבתי 
והעמידו  האחרונות  ההכנות 
את סירי הצ'ולנט על מכונם, 
שוגרה לחלל האוויר הודעה 
בלשכת  שמקורה  דחופה 
פרקליט  ומשרד  לממשלה  המשפטי  היועץ 
אדם.  אותו  יושב  בשתיהן  אשר   - המדינה 
התקשורת נדרכה, כתבי המשפט טבלו קולמוסם 

בדיו ופרשה חדשה התפוצצה.
את  לטרוד  מנדלבליט  לאביחי  לו  היה  מה 
ציפור  ובכן,  זו?  רגישה  זמן  בנקודת  מנוחתנו 
לחשה לאוזנו שפריטי מידע אותם עמל להסתיר 
מעיני  שנסתרה  התגלית  להיחשף.  עתידים   -
הציבור היתה כי כשהתמנה מנדלבליט לתפקיד 
היועץ המשפטי לממשלה, עתרו ארגונים לבג"צ 
הפלילית שהתקיימה  החקירה  בשל  המינוי  נגד 
בטענה  העתירה,  את  דחה  העליון  ואולם  נגדו 

שהתיק בעניינו נסגר "בשל חוסר אשמה".
של  הפרסום  לפי  כך  הקלעים,  מאחורי 
נרשמה   ,13 בחדשות  חסון  איילה  העיתונאית 
לכתר  שטען  ממי  למדי  מפוקפקת  התנהלות 
שבכוחו  זה  במדינה.  ביותר  הרגיש  בתפקיד 
להמליך מלכים ובידו להשפיל מי שאינו לרוחו. 
בדבר  לנוגעים  מנדלבליט  פנה  פעם  אחר  פעם 
נגדו  התיק  סגירת  עילת  את  לשנות  בבקשה 
לרוע  לחוסר אשמה,  ראיות  היעדר  מנימוק של 

מזלו הוא נתקל בסירוב בכל פניותיו.
ומטעמו  מבוכה  נרשמה  היועמ"ש  בלשכת 
הגיבו בין היתר בהאשמה אישית כלפי מפרסמת 
הפעם  זו  "אין  מנדלבליט,  לטענת  הידיעה. 
עיתונאית  אותה  של  פרסום  שבה  הראשונה 
בסיסיים".  עיתונאיים  סטנדרטים  מקיים  אינו 
עצמה  מצאה  האירוניה  כי  מספרים  דבר  יודעי 
את  לראות  כשנוכחה  מצחוק  מתגלגלת 
בסיסיים".  "סטנדרטים  על  מדבר  מנדלבליט 
באפשרותו  "אין  כי  נטען  שפורסמה,  בהודעה 
של ד"ר מנדלבליט להגיב לטענות שאינן ידועות 
שחסון  לאחר  כזב  כטענת  שהתברר  מה  לו", 
דוברו  כי  שמוכיחה  ווטסאפ  תכתובת  הציגה 

נדרש להגיב לדיווח שלה.
בעולם מקביל, חדשות אלה היו מזעזעות את 
האיש  בישראל,  התביעה  ראש  הסיפים.  אמות 
מוגבלות,  אינן  שכמעט  בסמכויות  שמחזיק 
ההיסטוריה  את  לשפר  כי  מעמדו  את  מנצל 
בדרכים  אותה  למחוק  ובעצם  שלו  הפלילית 
על  כבד  צל  שמטילות  כאלה  מקובלות,  שאינן 
ההחלטות  קבלת  טיב  ועל  המקצועית  עבודתו 

שלו בנושאים רגישים.
לא כך בישראל: עיתונאים שתפקידם לחשוף 
עוולות ודגל המאבק בשחיתות הציבורית מונף 
על ידם אחת לשעה, התעטפו בשתיקה במקרה 

במקרים  מנדלבליט  להגנת  והתייצבו  הטוב 
וכותרות  החדשות  מהדורות  יותר.  מביכים 
מסוג  דיווח  מבליטים  היו  שבשגרה  העיתונים 
זה לו היה מדובר בזוטר שבחברי הכנסת ופקידי 
הציבור, כיסו עיניהם בפלנלית ואפשרו לדיווח 

הזה לחמוק מעיני הציבור.
את  זנחו  שמזמן  המשפט  מתחום  עיתונאים 
תפקידם לטובת שירותי דוברות משובחים עבור 
לטשטש  במאמצים  חסכו  לא  סיקורם,  מושאי 
אותן  האג'נדות  את  משרת  שאיננו  המידע  את 
התגייסו לקדם. המשוואה מבחינתם ברורה: כל 
הנכונות  העמדות  את  במי שמשרת  רבב שדבק 
אם  מקרה,  אותו  להיעלם.  דינו   – בעיניהן 
כ"בעייתי",  שסומן  לאדם  קשור  להיות  עשוי 
יהפוך לחגיגה תקשורתית מנופחת שתפתח כל 

מהדורת חדשות.
בעולם  רבה  לתהודה  זכו  מנדלבליט  סיפורי 
שלו  שהביטוי  עולם  בישראל,  שקיים  המקביל 
לשוליים  נדחק  שנים  ובמשך  מזערי  בתקשורת 
חוללו  מנדלבליט  אודות  הדיווחים  בשיטתיות. 
עיניים  מי שעוקבים בשבע  בקרב  גדולה  סערה 
מידי  יותר  כי  רושם  ומקבלים  התנהלותו  אחר 

דברים נראים חשודים בצעדיו. 
הרעש הגדול סביבו לא היה מתעורר אילולא 
שורת  בחודשים  קיבל  שמנדלבליט  העובדה 
ביותר  הנפיצים  לנושאים  הנוגעות  החלטות 
חשדות  של  ערפל  שובל  כשמאחוריו  במדינה, 
וקלטות אותן משום מה בוחר להסתיר באמצעות 

צווי איסור פרסום תמוהים. 
לחשדות  הנוגע  בכל  מסמרות  לקבוע  קשה 

שהצטברו  הרבות  והטענות  מנדלבליט  כלפי 
אולם  התנהלותו,  סביב  האחרונה  בתקופה 
עננה  כל  לפזר  זה  מצידו  הנדרש  המינימום 
שמרחפת מעליו ולהתנהל בשקיפות עם הציבור 
שאיבד את שאריות האימון ובמערכות הכפופות 

לו באופן ישיר. 
סבורים  ישראל  בעם  וטובים  רבים  כאשר 
שהגיש כתבי אישום חמורים נגד ראש הממשלה 
על  לסחיטה  נתון  שהיה  בשעה  נתניהו,  בנימין 
ידי פרקליט המדינה שגייס את כל כוחו ומרצו 
למען מטרה זו, ראוי היה שייתן תשובות ויוכיח 
היה  לו  פגם.  מכל  ונקיים  טהורים  שיקוליו  כי 
מדובר בקומץ מלעיזים שאין משקל לדבריהם, 
ניחא. אבל נגד התנהלותו מתקוממים נתח רחב 

מאזרחי ישראל וסקרים בנושא מוכיחים זאת.
בוחר  הזו,  הקשה  במציאות  להכיר  במקום 
ניצן,  שי  ידידו  שאימץ  בקו  לנקוט  מנדלבליט 
יהירות  שידר  אשר  לשעבר,  המדינה  פרקליט 
סביב  שאלות  שעלו  עת  בכל  בזחיחות  ונהג 
עבודת  אופי  גם  כמו  האישית  התנהלותו 
הפרקליטות בפרשות שונות בהן עסקה ובראשן 
שהתמלאו  נתניהו  נגד  האלפים  תיקי   - כמובן 

בפגמים.
מערכות  על  עניינית  ביקורת  כשנשמעת 
אכיפת החוק, מיד נזעקים בפרקליטות ובמשרד 
"הרס  על  שבר  זעקות  להשמיע  היועמ"ש 
ראשי  את  להקיף  וממהרים  הדמוקרטיה" 
המערכת דוגמת מנדלבליט וחבריו במאבטחים 
"מחשש  אותם  מלווים  שכבר  אלה  על  נוספים 
עם  מלהתמודד  להימנע  כדי  הכל  לחייהם", 

שאלות נוקבות ותהיות מתבקשות לגביהם.
ממשברים  להיחלץ  מבחינתם  היעילה  הדרך 
שפוקדים אותם כמעט מידי שבוע, היא לטפטף 
נרטיב שקרי כביכול מדובר במלאכים שהאמת 
והצדק היא נר לרגלם ומשכך לא ייתכן כי פעולה 
כלשהי שיצאה תחת ידם תיפגם ולו במעט. נימת 

ביקורת כלפי שופט – מאן דכר שמיה. 
ביקורת,  דברי  מלשמוע  בהם  שאוחז  הפחד 
כך  רחמים.  מעוררי  למחוזות  אותם  מביא 
העליון  המשפט  בבית  לשופט  השבוע  נחשפנו 
שכתת  לרגליו,  נר  הוא  הביטוי  חופש  שעקרון 
כך  על  במשטרה  תלונה  להגיש  בכדי  רגליו 
סטיקר  הדביקו  חזק,  תחזיקו  שמים,  ששומו 
הכיתוב  מופיע  שעליו  מתגורר,  הוא  בו  בבניין 
"דם יהודי הפקר". שומרי הסף של הדמוקרטיה 
בתקשורת התייצבו תחת כל מיקרופון רענן כדי 
ו"חציית  השופטים  על  ה"איומים"  את  להוקיע 

הקו האדום" כלשונם.
המערכת,  של  בשעריה  המבקרים  אנשים 
יודעים לספר כי בימים האחרונים עבודתם הפכה 
להזיע.  הפסיקו  הפרקליטות  ואנשי  יותר  קלה 
עם  להתמודד  נאלצו  שבהם  חודשים  אחרי 
השר  ניצב  המשפטים  משרד  כשבראש  האמת, 
אמיר אוחנה אשר לא חשש מהם וידע להישיר 
מערכות  בערוגות  שנוצר  העגום  למצב  מבט 
וגאל  ייחלו  אליו  האדם  הגיע  החוק,  אכיפת 
אותם. התקופה הקצרה שבה אדם שאינו נרתע 

מאיומים מוביל את המערכת הזו הסתיימה.
יס- שר  עומד  המשפטים  משרד  בראשות 

פעולה שלהם. הבקרה  כל  על  אמן  מן, שאומר 
שמכיר  שר  עוד  לא  התמוטטה:  עבודתם  על 
הפגמים.  את  לתקן  ושואף  המערכת  בעיות  את 
העידן שבו פעולות הפרקליטות נבחנות וזוכות 
לביקורת מתבקשת חלף ביעף. גם ראש הממשלה 
החליפי, בני גנץ, הצטרף למקהלה הזו שמהללת 
שבצלאח-א-דין,  בבניין  להופיע  והזדרז  אותם 
שסופג  מנדלבליט  של  ידיו  את  לחזק  במטרה 

התקפות על לא עוול בכפו.
נתון  גנץ  השמיע  מנדלבליט  עם  בפגישתו 
"מערכת  לדבריו,  אותו.  לבדוק  ששווה  מעניין 
ב-72  הגיעה  ישראל  במדינת  החוק  אכיפת 
לא מעט  להישגים חסרי תקדים".  קיומה  שנות 
משפטנים ישבו על המדוכה בחיפוש אחר אותם 
לקצה  להגיע  בידם  עלה  טרם  כה  עד  הישגים, 
הוא,  נהפוך  המדוברים.  בהישגים  שקשור  חוט 
התבוננות קלה בהיסטוריה המשפטית בישראל 
עשויה להביך מאוד את אלו שהיו חלק ממערכת 

אכיפת החוק במדינה לכל אורך שנות קיומה. 
ככל והממשלה הזו תחזיק מעמד לאורך זמן, 
התקווה שיתחולל שינוי עמוק במערכות אכיפת 

החוק תיאלץ להמתין למועד לא ידוע. 

גנץ מנדלבליט וניסנקורן במשרד המשפטים, השבוע | צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון



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

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

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

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

החכמה מ'אין' תמצא...

ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  ַאֲהרֹן  ְוַעל  מֶֹׁשה  ַעל  ַוִּיָּקֲהלּו 
ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתוָֹכם ה' 
ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה'  )טז, ג( פרשתנו, 
פרשת קרח, היא השניה מתוך שתי פרשיות, המלמדות 
ולשרש  המידות  על  לעבוד  צורך  יש  כמה  עד  אותנו 
לאנשים  גם  גרמו  אשר  הרעות,  המידות  את  מתוכנו 

גדולים ליפול בעטיין.
בפרשה הקודמת היו אלו המרגלים, עליהם העידה 
התורה )יג, ג(: "ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה", 
לשון  שבמקרא  אנשים  "כל  )שם(:  רש"י  כתב  וכבר 
ֵׁשם  בכל  רמוז  כיצד  כותב  הקדוש  הזוהר  חשיבות". 
משמותם של המרגלים, הצדקות המיוחדת שהיתה לו. 
ומה גרם לאנשים שכאלו, מורמים מעם, להפוך קערה 
וטובת הארץ, כפרו  ה'  נסי  ותחת לראות את  פיה,  על 
בו והוציאו דיבת הארץ רעה? הכבוד! כאן הרי אנחנו 
נשיאים, ואם ניכנס לארץ ישראל אולי יחליפו אותנו...

גם בפרשתנו: "ַוִּיַּקח קַֹרח" – "לקח את עצמו לצד 
הכהונה".  על  לעורר  העדה  מתוך  נחלק  להיות  אחד 
ומה גרם לו להיכנס למחלוקת הגדולה הזאת נגד משה 
רבנו? אומר רש"י: "נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן 
עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור". 
ומוציאה  אדם  של  דעתו  את  טורפת  הקנאה  הקנאה! 

אותו מן העולם!
הבכור  עמרם  היו,  ארבעה  אבא  ֲאֵחי  קרח:  "אמר 
מי  גדול,  כהן  ואחד  מלך  אחד  גדולה,  בניו  שני  נטלו 
ראוי ליטול את השנייה? לא אני, שאני בן יצהר שהוא 
שני לעמרם? והוא ִמָּנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם. 
הריני חולק עליו ומבטל את דבריו" )רש"י שם(. לקרח 
לעושר.  וגם  לתורה  גם  זכה  הוא  כלום.  חסר  היה  לא 
מה ראה לשטות זאת לחלוק על משה רבנו? "הקנאה 
העולם"  מן  האדם  את  מוציאים  והכבוד  והתאווה 

)אבות פרק ד משנה כא(. 
כל אדם צריך לזכור דבר אחד פשוט: אני בסך הכל 
שתפקידו  בבנק  פקיד  יש  הזה!  בעולם  זוטר  פקיד 
לספור את שטרות הכסף ולרשום אותם בספרי הבנק. 
יכול  הוא  האם  מיליונים.  ידו  תחת  עוברים  יום  בכל 
בסך  הוא  שלא!  פשיטא  האלו?  במיליונים  להתגאות 
משכורתו  את  ומקבל  חובתו,  את  הממלא  פקיד,  הכל 

מהמנהל הראשי. 
כאן, בעולם הזה, כולנו "פקידים" של בורא עולם. 
אחד  כל  את  מינה  הקב"ה  לנו.  שייך  לא  דבר  שום 
לפי  איש  איש  למלא,  עליו  אותו  תפקיד,  לאיזשהו 
תפקידו  מתוקף  אם  גם  יתברך.  ממנו  שקיבל  הכלים 
הכל  בסך  שהוא  לדעת  עליו  מיליונים",  "מגלגל  הוא 
"פקיד", "צינור" דרכו מעביר הבורא יתברך את השפע 

לעולם. 
הדברים אמורים לא רק ביחס לממון. הגאון מוילנא 
האדם  על  שומה  לחכמה,  ביחס  גם  כי  אומר,  זצ"ל 
זכה להגיע לאיזושהי דרגה  כי אף אם  ולדעת,  להכיר 
יומם  עליה  ושקד  יגע  שעמל,  לאחר  התורה,  בידיעת 
ולילה, מכל מקום "ִּכי ה' ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה" 
)משלי ב, ו(, ורק משום שהקב"ה נתן לו סיעתא דשמיא 

מיוחדת זכה להגיע להיכן שהגיע!
בעל  של  בעושרו  להתהדר  יכול  לא  שפקיד  וכמו 
הבית, כן כל אדם לא יכול להתהדר ולהחשיב את עצמו 
ליה מידי,  לית  ֶׁשִמִדֵליה  למשהו. שומה עליו להרגיש 
אומר  הכתוב  הוא!  יתברך  מאתו   – לו  שיש  מה  וכל 
)דברים ד, לה(: "ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים ֵאין עוֹד ִמְלַבּדוֹ" 
משהו  לו  שיש  ל"יש",  עצמו  את  מרגיש  אדם  אם   –

מדליה, הרי הוא פוגם ב"אין עוד מלבדו"!  
הנפילה של רבים וטובים היא בזה שייחסו לעצמם 
המרגלים  משהו.  להם  שמגיע  חשבו  "יש",  איזשהו 
לארץ  ייכנסו  ואם  "נשיאים",  הם  משהו,  שהם  חשבו 
חשב  קרח  שלהם.  ה"משהו"  את  לאבד  עלולים  הם 
שהוא משהו. "שני לעמרם". "מגיע לו" להיות נשיא. 

המחשבות הללו הפילו אותם. לּו היו חיים את ה"אין 
שייעודם  "פקידים"  להיותם  ומודעים  מלבדו",  עוד 
היו  לא  הבית,  בעל  להם  שייעד  התפקיד  את  למלא 

נופלים כפי שנפלו.   
אם  גם  "אין".  שאני  להרגיש  המדות.  עבודת  זוהי 
הקב"ה מינה אדם לתפקיד חשוב, בעל השפעה רחבה, 
עליו  "אין"!  להרגיש  עליו  עדיין   - רב  עושר  לו  ונתן 
להרגיש שהוא בסך הכול "צינור", וככל שהצינור ריק 
יותר, חלול יותר – כן עובר בו שפע רב יותר מ"אין עוד 
זה   – ה"יש"  מן  בתוכו משהו  מכניסים  ואם  מלבדו". 
זרימת  את  חוסמת  והסתימה  בצינור!  "סתימה"  יוצר 

השפע העובר דרכו! 

המרגיש "אין" - הוא המרוויח
אי  שם  וראה  לביתו  שהגיע  אחד  בעל  על  מספרים 
וכיון  המלוכלכת.  הרצפה  במיוחד  אותו  הרגיז  סדר. 
ללכת  החליט  מתמשך,  סבל  אצלו  היה  הזה  שהסבל 
להתייעץ עם חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל אולי כדאי 

לו לגרש את אשתו ולהפסיק לסבול.
כשפתחו לו את הדלת הוא כמעט התעלף: חכם בן 
נועל  מעלה,  כלפי  מקופלים  מכנסיים  עם  עומד  ציון 
 – זאת  ושוטף את הרצפה. כשראה  לרגליו,  בית  נעלי 
"סטירת  כלום.  הרב  את  לא שאל  הוא  ברח מהמקום. 
ביותר  הטובה  התשובה  עבורו  היתה  שחטף  הלחי" 

לשאלתו וללבטיו.
קח  הבעיה?  מה  מלוכלכת?  שהרצפה  רואה  אתה 
ותנקה! פעם פעמיים תנקה לבד, בפעם  מקל שטיפה 
השלישית האשה תצטרף ותנקה אתך ביחד, ובהמשך 
היא כבר תנקה לבד... אם תושיט יד לעזרה – הכל יבוא 
על מקומו בשלום... אבל כדי להושיט יד צריך האדם 
לעבוד על מידותיו ולהרגיש "אין"! מי שמרגיש שהוא 
יתנהג בגישה שזה "לא מתאים" לו, והתוצאות  "יש" 
עלולות להיות הרסניות. ככל שאדם מוותר יותר - הוא 

מרוויח יותר. מצליח יותר. הוא ַהְּמַנֵּצַח!
ַהְּלָבָנה שדיברה ואמרה: "אין שני מלכים משמשים 
ע"ב(.  ס  )חולין  והתמעטה  הפסידה   – אחד"  בכתר 
השמש ששתקה – הרוויחה! אוָֹרּה רב עוצמה! "ֶׁשֶמׁש 
ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה" )מלאכי ג, כ(. השמש השכילה 
להבין כי היא באה לעולם למלא את התפקיד שייעד לה 

הבורא, ומה לה, אפוא, להתאונן ולהתלונן? 
אלו  לכל  נאמנה  דוגמא  השמש  מהווה  כך,  משום 
וכפי  השי"ת,  מאת  מגיע  שהכל  להבין  המשכילים 
שדרשו חז"ל )יומא כג ע"א(: "הנעלבין ואינן עולבין, 
שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין 
לא(:  ה,  )שופטים  אומר  הכתוב  עליהן   - ביסורין 

'ְואֲֹהָביו ְּכֵצאת ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְגֻבָרתוֹ'". 
יוצאים  לא  הם  אותם,  העליבו  אותם,  ביזו  אם  גם 
"ַהּכֹל  כי  שלמה  באמונה  מאמינים  הם  ל'מלחמה'. 
הם  שספגו  והביזיונות  ההערות  וכל  ה'",  ִמַּיד  ִּבְכָתב 
מאתו יתברך. מי שמרגיש "אין" - לא נפגע מכל דבר. 
לא יוצא להילחם על ה"אין" שלו. מי שהוא "יש" נפגע 
כל אימת שמרגיש כי מאן דהו פגע ב"יש" הזה, ויוצא 

להילחם עליו.  
מלשוב  קצת  שאיחר  לבעלה,  פונה  אשה  אחת  לא 
ָהִייָת?" השאלה הזאת  הביתה, ושואלת אותו: "איפה 
לענות:  לו  ומתחשק  ממנה  מתרגז  הוא  לו...  מנדנדת 
אדם  לבן  תני  הזאת!  השאלה  עם  כבר  "תפסיקי 
לחיות"... ולעתים אף חריף יותר: "מה זה העסק שלך? 
ָאְּת צריכה לדעת?..." אם ענה כך – הוא לא  כל דבר 
הוא מחשיב  ִּבְגֻבָרתוֹ"!  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת  "ְואֲֹהָביו  בכלל 
את עצמו ל"יש", והריהו כופר ב"אין עוד מלבדו"! אם 
השכיל לבלום את פיו, ולענות בנחת ובשלווה – הריהו 
ה'  מאת  שהכל  שלמה  באמונה  המאמינים  אלו  בכלל 

ושכרו רב מאתו יתברך.  

חז"ל שואלים "קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו לחלוק על משה 
רבנו ואהרן הכהן?" שאל על כך הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן 
זצ"ל, מה זה שייך לפיקחותו של קורח שבגלל זה לא היה צריך לחטוא. 
וכי צריך להגיע לפיקחות מיוחדת כדי לא לחטוא, והלוא כל אדם מן השורה 

אינו חוטא אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות? כל חטא מגיע משטות!
לארץ  בדרכו  הלך  שאדם  כב(,  )מח,  במדרש  שמובא  מעשה  פי  על  וביאר 
ישראל, וראה שתי ציפורים מתקוטטות עד שאחת הרגה את חברתה. מיד עפה 
ופרחו שתיהן.  אותה,  והחייתה  הציפור  פי  על  והניחתו  עשב  והביאה  הציפור 
נדהם האיש לראות בעיניו מעשה של תחיית המתים, ומיהר ליטול את העשב 
שנותר והלך להחיות בו את המתים שבארץ ישראל. וכשהגיע לסולמה של צור 
ראה נבלת אריה מושלכת בארץ, ומשום מה רצה לנסות את העשב על האריה. 

הוא הניח את העשב על פי האריה והחייהו, עמד האריה ואכל את האיש.
מסיים המדרש: הוא שאמרו 'טב לביש לא תעביד ובישא לא מטי לך' – אל 

תעשה טוב לאיש רע ואז לא תגיע אליך רעה.
לכשנתבונן במעשה זה, נתמה, הרי בידו של אותו שוטה היה אוצר ענק אשר 
לא יסולא בפז. היה בידו עשב של תחיית המתים, והיה יכול לחולל בו פלאות, 
כמו להחיות את האבות הקדושים, ואת היקרים לליבו, והוא בבלי דעת החיה 
את הארי... לשם מה עשה זאת? לא רק שהוא לא הועיל, אלא הביא על עצמו 

במו ידיו את אבדנו שלו?
זוהי כוונת חז"ל בשאלתם – 'קורח שפיקח היה' - קורח שזכה בכאלו אוצרות 
שלא זכה בהם אדם בעולם, והיה מטועני הארון, עם עשירות מופלגת ומעמד 
נכבד, מה ראה לשטות זו, שרק בגלל קנאתו בנשיאות אליצפן יעורר את ה'אריה' 
- אש המחלוקת, ודווקא עם מה שניתן לו יאבד את עצמו ומשפחתו מן העולם? 

וכי יש לך שטות גדולה מזו?
זה מה שדרשו חז"ל על הפסוק בקהלת )ה, יב( "עושר שמור לבעליו לרעתו" 
)פסחים קיט, עא(: "אמר רבי שמעון בן לקיש: זה עושרו של קורח". כי בעושר 

הזה הוא השתמש רק "לרעתו", מבלי שתהיה לו כל טובה ממנו.
מספרים כי הברון רוטשילד הגיע לעיירה אחת בשעת בוקר מוקדמת ונכנס 
החזן,  הרב,  נמצאים:  כבר  שכולם  רואה  הוא  שחרית.  לתפילת  הכנסת  לבית 
הדיין, המתפללים, ולמרות זאת לא מתחילים בתפילה... מששאל לסיבת העיכוב 
הסבירו לו כי ה"גביר" של העיירה טרם הגיע, וכולם מחכים לו... עוברות חמש 

דקות, עשר דקות, וכולם עדיין מחכים...
צועד  זה עתה מהשינה,  לו  עיניים שנפתחו  ורבע מגיע ה"גביר" עם  בשבע 
להתחיל  שאפשר  האות  את  ונותן  הרב  ליד  מתיישב  המזרח,  בכותל  למקומו 
בתפילה... הברון  רוטשילד התפלץ בקרבו מחוצפתו של אותו "גביר"... רב בית 

הכנסת צריך להמתין לו? כל הציבור צריך להמתין לו?
שברך".  "מי  לו  עשו  ולאחריה  עלייה  ביקש  הברון  התורה.  קריאת  הגיעה 
שאני  "בעבור  רוטשילד:  הברון  אמר  שנדב"  "בעבור  לקטע  הגיע  כשהגבאי 
נודב את סכום כל רכושו של הגביר". מכיוון שהגבאי לא ידע שהברון רוטשילד 
הוא העומד לפניו, אמר לו: "משוגע! לגביר הזה יש הון עתק!" והברון נשאר 

בשלו: "בעבור שאני נודב את סכום כל רכושו של הגביר"!
נענה הגבאי ואמר לו: "אל תעשה ליצנות! אם אתה רוצה לתרום לבית הכנסת 
– תאמר סכום, ואם אינך רוצה לתרום – אין אף אחד שמחייב אותך." והברון 
משיב: "כבר אמרתי שאני רוצה לתרום. ואף אמרתי את הסכום אותו אני רוצה 
לתרום!". "יש לך את הסכום הזה לתרום?" שאלו הגבאי. "כן", השיב, "יש לי 
פי אלף אלפים יותר מן הסכום הזה". כמובן שנוצרה מהומה בבית הכנסת ואז 

נודע לגבאי כי הברון רוטשילד הוא העומד לפניו.
כדי  הונו  סכום  את  לפרט  ממנו  וביקש  העיירה  של  ל"גביר"  מיהר  הגבאי 
שהברון רוטשילד יידע כמה לתת. אך הגביר סירב בטענה כי אין הוא מעוניין 
לחשוף ברבים את ענייניו האישיים. ניסו לשכנע אותו: "מדובר כאן על הפסד 
עניי  יסייע לכל  זה, שיתרום הברון,  לו: כסף  , כשמסבירים  ענק לכל הקהילה 
העיר. אם לא תגלה את סכום הרכוש שבידך – הברון יעזוב את העיירה ונפסיד 
את  לדרוש ממני לחשוף  "אי אפשר  בסירובו:  עומד  נשאר  הגביר  הכול".  את 

ענייני הפרטיים ברבים". 
זאת  לברר  בכוחי  יש  יגלה!  שהוא  צורך  "אין  רוטשילד:  הברון  להם  אמר 
בכוחות עצמי. אני אשלם לעורך דין, לרואה חשבון, והם יכולים לעיין בפנקסים 
הרלוונטיים ועל פיהם לדעת את הונו". בדקו, וחזרו ובדקו, והתברר שאין לו, 
כמעט, שום דבר. רוב רכושו משועבד לבנקים, אבל הוא מציג את עצמו כ"גביר 

של העיירה". כולם מחכים לו בתפילה...
"עושר שמור לבעליו לרעתו" )קהלת ה, יב(, מפרש רש"י: "כעושרו של קורח 

שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול". 
יתגלה  קלונו  אז  כי  לרעה  מהקב"ה  שקיבל  במתנות  להשתמש  לאדם  אל 

ברבים. ועל כל תמהו חז"ל איך קורח שפיקח היה נפל בניצול העושר לרעתו?

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שטותו של קורח

 



ממשיכים בעוצמה

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

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

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

סוג 3

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

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

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

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

בשעות גמישות - חובה

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

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאונך מאוזן

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תפזורת - רפואה,מחלות ומגפות

הקדחת, נגף, השחפת, נתק, ובדלקת, ספחת, חבורה, פצע, יבלת, צרבת , כויה, צרעת, מגפה, שחין, נגע, ומכה טריה

אריתדאאתשכויהנתגא
סנשאסנהשלנרשיראגש

תגאשנקתאגביתשאונג

ידגנדגשנישישאגנבי
תשסחנחגדתשאהשחפתח

אנתתישסנאשישסנאנא

יאסנשידגארשנגעעדג

שאסשתצאשטיגסנששצא

רתפאריגהשפאתצהגנפ

ישחבסנכיתגאריפשנג

תשתגימאתגאעישגתאנ

נגאתובדלקתישרמנתא

תישסנישרתתגאנתקתג



ברוכה
הבאה

למשרה הכי שווה!

חזרנו לשיגרה...

WELLCOME

077-2309997
המשרד פועל בהתאם להנחיות

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

מוזמנת להתקשר :(

אווירה 
ביתית

בונוסים
גבוהים

צוות 
מנצח

ימי גיבוש
ופעילויות

₪ 40 
לשעה

הדרכה
וליווי

בהתאם
להנחיות

למשרדינו החדשים והמרווחים
ברחוב כהנמן - גרנד הול

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

דרושה נציגה איכותית לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים



4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים
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03-6162228

דירות 
למכירה

כה בסיוון -כז בסיוון תש”פ
17/06-19/06/2020  

בני ברק

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

ומטופחת, אין ביניינים 
צמודים לדירה. בלעדי 

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

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

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שמושכרים 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון 
מאיר באזור רחוב דסלר, 

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

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

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

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

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

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

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

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

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

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

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

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

משופצת, יש אופציות 
רבות לשדרוג הדירה והגג 

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

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

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

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

03-5797756)17-17(_____________________________________________

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)03-03(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

אלעד

 בהרב קוק השקט, 
דירה ענקית, 2 מפלסים, 

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

בקומות ג,ד עם מעלית 
אפשרות לחלוקה ל-2 

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

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

 מציאה! באזור מימון/
ירושלים, גדולה ומיוחדת, 

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

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

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

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

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

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

באר שבע
 דירה קומה 1, משופצת 

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

_____________________________________________)24-24(יסוד משה 050-4545603

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

050-4545603)24-24(_____________________________________________

 דירה מחולקת, קומה 1, 
משופצת כחדשה, מושכרת 

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

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירי מציאה, בכל רחבי באר 

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

 לא מצליחים להשכיר 
יחידות? אבן יסוד איתור 

וניהול נכסים לרשותכם כולל 
תחזוקה שוטפת. אבן יסוד 

_____________________________________________)24-24(משה 050-4545603

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

מ' + התרים לעוד 30 מ' 
_____________________________________________)25-25(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בשיכון ג', קומה שניה, 
כ- 60 מ', בצד ובגג, והתר 

לעוד 89 מ' נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)25-25(_____________________________________________

 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)25-25(_____________________________________________

 בקובלסקי בלעדי 
מחולקת ל- 3 דירות 

הראשונה דירת 4 חד' 
גדולה עם יחידת הורים 
+ 2 יחידות של 2 חד' 
מושכרות הכל מפואר 

2,320,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)25-25(נדל"ן בועז 050-4156080

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

מרפסת גדולה, ניתן גם 
לקנות, קומה ג', מחולק 

ל- 2 דירות, 140 מ"ר א.פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

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

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

בקומה ב', מושכרות ב- 5,800 
ש"ח, 2,600,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(א.פנחסי 03-5799308

 במלצר דופלקס 6 חדרים 
גדולים + מרפסת סוכה, 

מעלית וחניה נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)25-25(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים, 140 מ' + יחידות דיור, 
כ- 25 מ', מושכרת ב- 2,500, 

משופצת כחדשה, חזית, 
2,950,000 גמיש

B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנבאים דופלקס 
180 מטר עם אפשרות 

לחלוקה, 5.5 חדרים, חזית, 
יפה, 2,850,000 גמיש

B.D.A 25-25(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לחטוף! בעזרא פרויקט 
חדש, 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה 3 שנים 1,980,000 
_____________________________________________)25-25(ש"ח תיווך 054-3050561

 בלעדי! באזור בן דוד 5.5 
חד' גדולה, 120 מ"ר, ק"א, 

חזית + סוכה 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(א.פנחסי 03-5799308

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

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

מ"ר, חזית א.פנחסי
03-5799308)25-25(_____________________________________________

 במצליח בניין מס' 
5 עורפית לצבי הבניין 

מעולה דירת 5 חד' 
ענקית, 130 מ"ר, עורפית 

לצבי + ובנוסף סוכה 
גדולה חדשה על רלסים 
מושקעת מאוד במחיר 
מעולה! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)25-25(נדל"ן בועז 050-4156080

 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(_____________________________________________

 במנחם בגין דירת גן 
5 חדרים, מושקעת ברמה 

גבוהה, עורפית ושקטה. יח' 
דיור מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 

נגישות לתחבורה ומרכזי 
קניות לפרטים צוות דודי נגר 

050-9693307)25-25(_____________________________________________

 א.הרב קוק דירת 
גן 4.5 חד', 88 מ"ר 
+ מ.שמש 28 מ"ר 

סוכה משופצת מהיסוד 
1,910,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

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

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 באזור בעלז 4.5 חד', 95 
מ"ר, ק"ב, משופצת + יחידה, 
3 כ"א 2,100,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)25-25(א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
4 חד', 95 מ"ר, משופצת, 

ק"ב אחרונה 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)25-25(א.פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 הזדמנות בלוחמים!! 
חדשה!! 4 חד', 90 

מ"ר מ.שמש, סוכה, 
בבלעדיות, א-מעלית, רק 
1,980,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 בלעדי ברחוב ירושלים 
4 חדרים 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)25-25(_____________________________________________

 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)25-25(_____________________________________________

 באזור הנבאים 4 חדרים, 
משופצת כחדשה, כ- 90 מטר, 
גדולה ויפה, 2,200,000 גמיש, 
לרציניים בלבד 054-8449423 

B.D.A 25-25(תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 
ברוט 4 חדרים קרקע + חצר 

1,480,000 פנחס נכסים 
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בחייטב מס' 4 בלעדי! 
4 חד' מרווחת + 60 מ"ר 

אופציה ק"ב חזית + 3 
מרפסות וסוכה + מעלית 

ב- 1,790,000 גמיש! 
מיידי! מפתחות אפיקי 

_____________________________________________)25-25(נדל"ן בועז 050-4156080

 באזור הרי גולן 4 חד' 
חזית מושקעת ברמות 

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

ב- 1,650,000 מטופל ע"י 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)25-25(_____________________________________________

 בנויפלד 31 פינת 
הצבי 4 חד' 90 מ"ר, ק"ג 

חזית + אופציות דירה 
מדהימה מחיר לחטוף 

רק ב- 1,550,000 גמיש 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)25-25(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
3 חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ולמרפסת 

_____________________________________________)25-25(ד.ג. תיווך 050-4122744

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

מעלית, ממ"ד וחניה ד.ג. תיווך 
050-4122744)25-25(_____________________________________________

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

משופצות + יחידת דיור, קומה 
_____________________________________________)25-25(ב' פנחס נכסים 055-6789653

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

חדיש פנחס נכסים
055-6789653)25-25(_____________________________________________

 בבלעדיות בשאול חדד 3 
חד' + סוכה, קומה א' בבניין 
חדיש + 2 מרפסות + יחידת 
דיור 1,780,000 גמיש פנחס 

_____________________________________________)25-25(נכסים 055-6789653

 בלעדי! במנחם 3 חד' 
גדולה, 80 מ"ר, ניתן לסגור 
ל- 4 בקלות, ק"ב + חניה, 
משופצת, חזית, א. בצד, 

1,650,000 ש"ח א.פנחסי 
03-5799308)25-25(_____________________________________________

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

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

03-5799308)25-25(_____________________________________________

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

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

03-5799308)25-25(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קומה 
2, 3 חדרים, 74 מ' + אופציה 
ממשית לעוד 25 מ' נדלניסט/

_____________________________________________)25-25(נפתלי 054-5951599

 בפרדס כץ קומה שניה 
ושלישית, מחולקת ל- 2, כל 
אחת 3 חד', מניבה כ- 8,000 
_____________________________________________)25-25(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 ברח' ירושלים, 3.5 חד', 
קומה א', חזית, אופצייה + 

מרפסות וסוכה נדלניסט/
_____________________________________________)25-25(נפתלי 054-5951599

 בבלעדיות ברבינו 
אשר!! חדשה! 3 חד' 

)אופציה לארבע( + 
חצר 28 מ"ר, 70 מ' רק 
1,650,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)25-25(נכסים 052-7684074

 מציאה בדנגור!! 3 
חד', 70 מ"ר + היתר 

בניה 50 מ"ר, משופצת 
רק 1,400,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)25-25(_____________________________________________

 בזית! 3 חד' + 
מעטפת 65 מ"ר 

מושלמת, למגורים + 
תשואה 1,700,000 ש"ח 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)25-25(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
בקובלסקי! בניין מעולה! 

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

ש"ח! "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)25-25(_____________________________________________

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

להרחבה מושכרת 
ב- 3,400 ש"ח רק 

1,450,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)25-25(- מתווכים" 03-5701010

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

1,320,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)25-25(מתווכים" 03-5701010

 בטרומפלדור 3 חד', 
ק"ג + בניין מצויין מעולה 
לזוג צעיר במחיר מעולה 

1,250,000 כולל תיווך 
מיידי בלעדי לאפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)25-25(בועז 050-4156080

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

1,420,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בקלישר כ- 120 
מטר הכולל 3 ח' + יחידת דיור 

ק"ק 2,100,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)25-25(אלטרנטיב 054-5500263

 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)25-25(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברבי 
יוסי 3 חדרים כ- 70 מ"ר 
מטופחת, ק"ק )עורפית( 
מיידי 1,320,000 גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)25-25(_____________________________________________

 מציאה בלעדי בשלמה 
בן יוסף 3 חדרים גדולה כ- 
80 מ"ר, ק"א מטופחת + 
אופ' כ.מיידית 1,350,000 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)25-25(והשקעות 054-4290600

 באזור מכון מור, 3 
חדרים, 3 כ"א, משופצת, 

נחתם פינוי בינוי עם 
תמורה של עד שתי 

דירות 1,750,000 לל"ת 
058-3263264)25-25(_____________________________________________

 א.הרב שר 3 חד', 
ק"ב, כ- 90 מ"ר, 

)נ.להפוך ל- 4 ח'(, 
)ז.לשיפוץ( + ח.בטאבו 
1530,000 גמיש בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קומה 
2, 3 חדרים, 74 מ' + אופציה 
ממשית לעוד 25 מ' נדלניסט/

_____________________________________________)25-25(נפתלי 054-5951599

 בפרדס כץ קומה שניה 
ושלישית, מחולקת ל- 2, כל 
אחת 3 חד', מניבה כ- 8,000 
_____________________________________________)25-25(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 א.שלמה בן יוסף 
3 חד', 57 מ"ר, ק"א, 

משופצת א.ענקית 
1,240,000 מיידי בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

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

מ"ר מ.מהיסוד מ.סוכה 
1,635,000 גמיש בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

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

3 כיווני אוויר מ.מהיסוד 
1,300,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)25-25(_____________________________________________

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

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

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

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



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

כה בסיוון - כז בסיוון תש”פ  17/06-19/06/2020

השקעות

יחידות דיור

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

 להשכרה! דירה בת 
3.5 חד', ברחוב רימון 

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

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

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

1-1.5 חדרים

 בהרב שר, חדר וחצי, 
מרוהטת, ממוזגת ומאובזרת, 

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

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

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

בני ברק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 במהרשל המבוקש!! 

80 מ"ר, ק"ב, חזית 
+ אופציה לחדר נוסף 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

חשמונאים
 בחשמונאים "גני 

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

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

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

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' ענקית, 135 מ"ר, 

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

חניות ומחסן 2,900,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

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

גבעת שמואל

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

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

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

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

2-2.5 חדרים

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

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

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

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

פתח תקווה

דופלקסים

4-4.5 חדרים

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

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

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

ירושלים

3-3.5 חדרים
 חשמונאים "גני 

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

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

לקחת משכנתא בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

4-4.5 חדרים

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

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

 בקרית הרצוג, דירת 2 
חדרי שינה, מרוהטת + מזגנים 

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

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

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

 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

ירושלים

 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

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

סוויטות מפוארות 
בלבד!!!

•  •

12-14.7.20

₪ 950

•  ••  •
2-5.8.20

9-12.8.20
1.499

 ₪

•  •
5-7.7.20

19-21.7.20

850
 ₪

3

077-5100355
055-8833077 052-6550629

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

הרואה רמת גן מול יהודה 
הנשיא )קרוב לרחוב 

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

הרב קוק 23 בני ברק
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + 
פינת עבודה, משופצים 

ק"א חזית, 3 כ"א 
1,600,000 ש"ח ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)23-23(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

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

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

054-6506501)18-18(_____________________________________________

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

א"א לקחת משכנתא, 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

 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 חד' בבית יוסף, 
כ- 30 מ"ר, חדשה, 

מרוהטת, 2,450 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ש(052-7610171

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)24-25(בלבד. 050-5677030

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

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

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

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

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

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

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

מהיסוד, 3 כ"א, לל"ת, 
1,570,000 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ל(050-4125261

 בבלעדיות בבן זכאי 
בטאבו משותף 2.5 חד', 

50 מטר, קומה 3, אפשרות 
למשכנתא 960 גמיש פנחס 

_____________________________________________)25-25(נכסים 055-6789653

 בלעדי בחבקוק קרוב 
לרב שך 2.5 חדרים, 

כ- 70 מ"ר, חזית, 
ק"א, מטופחת + סוכה 
1,600,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)25-25(_____________________________________________

 בדוד המלך 2.5 חד' 62 
מ' + זכויות בנייה חצר סמוכה 

לדירה משה דסקל מאגדים 
050-5926021)25-25(_____________________________________________

 דירת גג ענקית במרכז 
ברחוב שקט, אפשרות ל- 2 

יחידות או לדירת שותפים, בניין 
עם פונציאל השבחה גבוה 

050-4811122)25-25(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, מעלית, 2 

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

050-6610501)25-25(_____________________________________________

 4 ח' ענקית, כ- 130 מ"ר, 
ק"ג, מעלית, אפשרות לדירת 
שותפים מניבה!!! מיידית!!! 
_____________________________________________)25-25(1,440,000 ש' 050-4811122

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

_____________________________________________)25-25(ש"ח!!! 050-6610501 סתיו

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

הרחבות קיימות, 3 כ"א, 
1,300,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)25-25(- מתווכים" 03-5701010

 5 חד', חדשה, מרווחת, 
נוף מדהים, מיידית, בגולובנציץ 

"משלב יזמות ושיווק נדל"ן 
_____________________________________________)25-25(ארי- 052-3528653

בית שמש
+5 חדרים

 בנורדו בניין חרדי 82 מטר 
משופצת קומה ג' בלעדי 4 

ח' חזית תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)25-25(_____________________________________________

 4 חד', ק"ב, מעלית, חניה, 
סוכה, מיזוג, ברח' אהרון דוב 
ב- 4,900 ש"ח נאור נכסים 

054-4566453)25-25(_____________________________________________

 4 חד' בבארי, חניה, סוכה, 
ריהוט חלקי, 4,500 ש"ח מיידי 
055-6736375 054-2350173)25-25(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה 90 
מ"ר 3 חדרים גדולים + 

מרפסות גדולות מטופחת 
ושמורה קומה ב' חזית + 
חניה 4,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 2 חד', ק"ק, משופצת, 
מרוהטת, ממוזגת, ברח' חברון 

ב- 2,900 ש"ח נאור נכסים 
054-4566453)25-25(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-25(ש"ח 054-4290600

 בריינס 2 חד' חדשה 
מרוהטת קומפלט משה דסקל 

_____________________________________________)25-25(מאגדים 050-5926021

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

פרטיות מוחלטת
058-7744502)25-28(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 2 חדרים, קומה א' + 

אמבטיה ושירותים + מרפסת 
סוכה חדשה ממוזגת 3,800 

_____________________________________________)25-25(ש"ח 054-3775606

 דירת חדר מקלחת 
ושרותים חדשה + מזגן ק"ק 

רק 2,800 ש"ח לחודש בלעדי 
_____________________________________________)25-25(תיווך בהצלחה 054-3775606

 חדר + מזגן + כיור 
למשרד או לסופרים רק 1,700 
ש"ח לחודש מיידי בלעדי תיווך 

_____________________________________________)25-25(בהצלחה 054-3775606

 דרוש שותף משקיע 
לעסק למוצרים אורגנים 
וטבעיים מהדרין למגזר 

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

עסקים

חנויות

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

לרכב, מתאים לאולם 
תצוגה, אולם ספורט 

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

050-5308742)52-52(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

אולמות

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

_____________________________________________)24-27ל(054-3489549

 בהזדמנות! חנות 
ברמת בית שמש ד'- 1, 

כ- 130 מ"ר עם חלון 
ראווה + אופציה לגלריה, 

על ציר תחבורה ראשי 
ואזור המסחר המרכזי. 

מתאים לכל מטרה.
תנאי תשלום נוחים.

054-5444284)24-25(_____________________________________________

 חנות בר' מושכרת 
8,000 ש"ח לעסק ותיק, 

ע-השומר, 32 מ"ר, הזדמנות!! 
1,550,000 ש"ח מ.כהן-נכסים 

052-7684074)25-25(_____________________________________________

 מחפש חנות בבני 
ברק? אצלנו תמצא את 

המבחר הגדול בעיר תיווך
_____________________________________________)25-25(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)25-25(דורון 054-4980159

 למכירה בירושלים ברחוב 
מאה שערים חנות 22 מ"ר עם 

שרותים, טאבו, רק 790,000 
ש"ח מיקום מעולה בלעדי 

_____________________________________________)25-25(תיווך בהצלחה 054-3775606

 להשכרה בגאולה במיקום 
מצויין נכס עם 2 כניסות מ- 2 
רחובות + חצר בטאבו סה"כ 
97 מ"ר נטו בלעדי מיידי תיווך 

_____________________________________________)25-25(בהצלחה 054-3775606

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

 השכרת משרד 
בז'בוטינסקי, 20 מ"ר, 

ק"ק במקום מרכזי 
במחיר של 1,200 ש"ח + 

מע"מ בין השעות 6.00 
בבוקר עד 18.00 בערב 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)25-25(_____________________________________________

 ביאליק מס' 1 קומה 
ראשונה 2 חד' גדולים 

השכרה מיידית ב- 3,200 
ש"ח + מיידי + מפתח 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)25-25(_____________________________________________

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

_____________________________________________)25-25(תיווך דורון 054-4980159

 הזדמנות, חנות 
במקום סואן ברבי

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

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

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

 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

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

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

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

 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

דלתון

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 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

 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(

 חנות 22 מ"ר יצאה 
משיפוץ רבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)25-25(דורון 054-4980159



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כה בסיוון - כז בסיוון תש”פ  17/06-19/06/2020

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 חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

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

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

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

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

נהריה 

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

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

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

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

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

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

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

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

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)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

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

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

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

 שידוכים לדתיים/ות, 
חרדים/ות, איכותיים ורציניים 
+ פרק ב', ימים א'-ה' -19:00

_____________________________________________)24-27ש(22:00. 058-3266521 קובי

 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

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

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

 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

 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

 מדפסת + צילום + פקס, 
מסך מגע, 4 דיו מלאים, 250 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 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

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



כה בסיוון - כז בסיוון תש”פ  417/06-19/06/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
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

 למעון בגבעת שמואל 
סייעת לתינוקות/פעוטות, 

למשרה מלאה/חלקית, תנאים 
_____________________________________________)18-25(נוחים 050-7884864

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 

למתאימים/ות. בב"ב, אשדוד, 
פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 

052-6580906)22-25(_____________________________________________  בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

 אדם רציני אחראי 
ונאמן, עם המלצות, לטיפול 

_____________________________________________)21-28(בקשישים. 055-5527391

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרוש/ה נציג/ה מכירות 
טלפוני, לתאום פגישות. 

תנאים סוציאלים 
מצויינים! 4 משמרות 
_____________________________________________)22-25ש(בשבוע. 052-4751951

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)23-24ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

כללי
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותוכנת
ותוכנת I7 + אחריות 

לשנה, וחצי ממחיר 
מחשב חדש

_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 מכשיר נוקיה 3310, 
חדש, ברמה, 200 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(050-8776286

 אוזניה בלוטוס , חדשה, 
_____________________________________________)23-24ח(100 ש"ח. 050-8776286

 2 תרנגולות ואווזה, 400 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 050-5291073 דני

 50X50, ,2 אקווריומים 
_____________________________________________)23-24ח(450 ש"ח. 050-3337530

 בירושלים, למכירה, 
מצלמת קנון כחדשה, 350 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 050-6256846

 שעון יד לאשה, מתאים 
לאירוסין, חדש עם אחריות, 

יוקרתי, 150 ש"ח.
_____________________________________________)23-24ח(050-8776286

 מצלמת פילים + פלש, 
מינולטה, לאספנים. 300 ש"ח. 

_____________________________________________)23-24ח(03-6199806 בערב.

 מכונת כתיבה מכנית 
)מקשים(, לאספנים, שמורה 

מאוד, 300 ש"ח. 03-6199806 
_____________________________________________)23-24ח(בערב.

 כסאות לילדים מפלסטיק 
_____________________________________________)23-24ח(חזקות 20 ש"ח 052-7126106

 שולחן קטן לילדים 40 
_____________________________________________)23-24ח(ש"ח 052-7126106

 תלת אופן לתינוקות/
ילדים 150 ש"ח.
_____________________________________________)23-24ח(054-7503666

 4 שמלות ערב לילדות, 
ב- 2 מידות שונות, מחירים 

_____________________________________________)23-24ח(80-120 ש"ח. 054-7503666

 חצובה חדשה למצלמה, 
_____________________________________________)23-24ח(200 ש"ח. 054-8464909

 גמרות ספרי קריאה,
_____________________________________________)23-24ח(50 ש"ח. 050-4131038

 מחזורים 3 רגלים ספרד,
50 ש"ח כ"א, חדש.

_____________________________________________)23-24ח(050-4131038

 תריסי הזזה חדשים, 
100X70, 150 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)23-24ח(050-4131038

 נעלי ספורט לנשים "ניו 
בלאנס", מידה 37.5, 200 

_____________________________________________)23-24ח(ש"ח. 050-7131038

 ווים מברזל, גדולים, 
לתליית מדפים, 10 ש"ח.

_____________________________________________)23-24ח(050-9089110

 כסא עם ידיות וגלגלים + 
שולחן אוכל + מזוודה + מסך 

מחשב, 80 ש"ח כל פריט. 
_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 אופניים 90 ש"ח, במצב 
מצויין + קורקינט, 60 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(052-5737813

 מעיל צמר, מידה 52, 
אפור כהה, חדש! 150 ש"ח. 

_____________________________________________)22-23ח(058-3245685

 ילקוט ניקי, חדש, כחול, 
_____________________________________________)22-23ח(90 ש"ח. 058-3245685

 ספר "מסורת" חדש, 30 
_____________________________________________)22-23ח(ש"ח. 058-3245685

 2 מטר אריחי דוגמא 
למקלחת, 100 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6680981

 סוללות סמסונג לפלאפון, 
דגמים שונים, מצב חדש, 50 

_____________________________________________)22-23ח(ש"ח כ"א. 052-7116853

 קולט יחיד של דוד שמש 
במצב טוב, 150 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6772789

 חצובה למצלמה, גובה 
1.80, ב- 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)22-23ח(055-6772789

 קודן לדלת במצב מצויין, 
_____________________________________________)22-23ח(100 ש"ח. 055-6772789

 דרבוקה סורית קטנה, 
במצב מצויין, 80 ש"ח.

_____________________________________________)22-23ח(055-6783132

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

 לאופטיקה עינית דרוש 
טכנאי מעבדה, לעבודה בחצי 

משרה, הכשרה למתאים. 
קו"ח לפקס: 03-6189930 

drushimoptic@gmail.com :24-25(מייל(_____________________________________________

 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

 למשרד עו"ד חרדי 
בבני ברק, דרושה מנהלת 
חשבונות )סוג 3(, חרוצה 

ואסרטיבית למשרה 
מלאה. ניסיון חובה וידע 

באקסל. קו"ח לפקס: 
077-7741134

ae-neomi@bezeqint.net :24-25(מייל(_____________________________________________

 קוטל יתושים חשמלי, 
בהזדמנות, )ב"ב(, 80 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 מכונת כביסה 
ELECTROLUX, משקל 6 

ק"ג, כחדשה, )ב"ב( 500 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כירת גז שולחנית + 4 
להבות, כחדשה, )ב"ב( 220 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 054-7216671

 PHILIPS, שואב אבק 
1,600W, בהזדמנות, )ב"ב(, 

250 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מדיח כלים גדול, תוצרת 
BLOOMBERG, במצב 

מצויין, 300 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)ב"ב(, 80 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול, 
במצב מצויין )ב"ב( 80 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו, 
 PRINCESS 610, תוצרתW

+ אביזרים נלווים, מתאים 
במיוחד לניקוי רכבים, 

בהזדמנות, )ב"ב( 150 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות, רדיאטור 
חדש, 13 צלעות, תוצרת 
HYUNDAI, )ב"ב(, 175 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 קומקום חשמלי, חדש 
באריזה, KENNEDY )ב"ב(, 

_____________________________________________)24-25ח(50 ש"ח. 054-7216671

DVD  במצב מצויין, ב"ב, 
100 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 תנור חימום חדש, במחיר 
מציאה, ב"ב, 120 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד, כחדש, ב"ב, 120 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד, 054-7216671

 שואב אבק 
 ,MONSTER, 1,600W
במצב פנטסטי, ב"ב, 200 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 ספה איכותית וחזקה 
)וידר(, נפתחת למיטה 

וחצי, 600 ש"ח.
_____________________________________________)24-28ש(054-8527470

 מיטת ילד נפתחת, 
עם 2 מגירות גדולות + 2 
מזרנים, כחדשה, הייתה 

בשימוש שנה בלבד, 500 
_____________________________________________)24-27(ש"ח. 052-8241849

 קומודה עם 2 מגירות 
מאורכות ומראה גבוהה, 

שיטה, 230 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-7118267

 שידת מגירות, 150 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 מיטות חדר שינה + 
שידה 60 ס"מ, במצב מצויין, 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח כ"א. 052-7169771

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומאסיבי, 140X70 )ב"ב( 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שולחן עץ עגול, 
בהזדמנות, קוטר 70 ס"מ, 

גובה 66 ס"מ, 150 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד. )ב"ב( 054-7216671

 שולחן אוכל מעץ, 
95X95, נפתח לעוד 50 ס"מ, 

)ב"ב( 100 ש"ח בלבד. -054
_____________________________________________)24-25ח(7216671

 כסא משרדי/מחשב + 
מנגנון הגבהה, בהזדמנות 

)ב"ב(, 100 ש"ח בלבד -054
_____________________________________________)24-25ח(7216671

 5 כסאות כתר )ב"ב( 100 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות, כוורת גדולה 
לחדר ילדים + שולחן מחשב 
מחובר, צבע שמנת, במצב 

מצויין, 350 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-7148004

 מיטה יהודית פשוטה 
עם מזרנים טובים, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7180224

 שולחן פינת אוכל, ונגה, 
125X125, נפתח לכפול, 
כמו חדש, 500 ש"ח. -052

_____________________________________________)24-25ח(7180224

 כסא מנהלים בצבע 
שחור, בהזדמנות, )ב"ב( 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 בהזדמנות, כוורת גדולה 
לחדר ילדים + שולחן מחשב 
מחובר, צבע שמנת, במצב 

מצויין, 350 ש"ח. -052
_____________________________________________)24-25ח(7148004

 2 כסאות, מתאים לסלון, 
במצב מצויין, ב"ב, 280 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 שולחן כתיבה + מתקן 
לכונן מחשב, ב"ב, 175 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 מיטת תינוק במצב 
מעולה + מזרן אורטופדי, 200 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד. 052-5737813

 עגלת אינגליזינה + 
אמבטיה, 150 ש"ח. וגם 

טיולון, 90 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 מזרן תינוק אורטופדי, 90 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-5737813

 לול פלסטיק, מצב מצויין, 
80X90 ס"מ + מזרן, 150 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-7655652/3

 עגלת בייבי ג'וגר, 
שמורה, בצבע אפור סגול, 400 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-7222601

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

כחדש, 80 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

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

בב"ב, 400 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(054-8476805

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
חברצ CAM, במצב טוב 

מאוד, 350 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-7177539

 ,)joie baby( כסא אוכל 
תקין, 180 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-3463482

 עגלת אמבטיה + טיולון, 
ד"ר בייבי, אקס מקס, מעולה, 

_____________________________________________)24-25ח(450 ש"ח. 050-4169300

 בב"ב, מיטת תינוק שילב, 
צבע לבן, 400 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-8463368

 עגלת אמבטיה, במצב 
יוצא מן הכלל )ב"ב(, 300 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )ב"ב(, 500 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק, 
חדשים, )ב"ב(, 80 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש, 
)ב"ב( 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 עגלת טיולון במצב מצויין 
)ב"ב(, 150 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מיטת תינוק עם מזרן, 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח. 052-7180224

 בהזדמנות, כוורת גדולה 
לחדר ילדים + שולחן מחשב 
מחובר, צבע שמנת, במצב 

מצויין, 350 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(052-7148004

 מיטה יהודית פשוטה 
עם מזרנים טובים, 400 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7180224

 שולחן פינת אוכל, ונגה, 
125X125, נפתח לכפול, כמו 
_____________________________________________)24-25ח(חדש, 500 ש"ח 052-7180224

 עגלת תאומים בייבי ג'גר, 
_____________________________________________)24-25ח(ב"ב, 052-7157077

 בימבה במצב פנטסטי, 
ב"ב, 40 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מיקאפ לנקום, כמעט 
_____________________________________________)24-25ח(חדש, 50 ש"ח. 052-7157077

 בשמים לנשים, מקוריים, 
משומשים, 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)24-25ח(052-7157077

 מכנסונים סופגים 
"שקמה" מידה 46-52, 15 יח', 

_____________________________________________)24-25ח(60 ש"ח. 054-6762550

 כסא לנגן גיטרה עם 
כיוונים, חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-2437293

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש, של חברת 

"לרט" 150 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת, 
במצב חדש, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-2437292

 מטען לאופניים 
חשמליים, 50 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(054-8528215

 כלי נגינה "סיטאר" עתיק, 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח. 054-8528215

 מייקאפ רבלון, 45 ש"ח, 
_____________________________________________)24-25ח(ב"ב, 050-4191418

 טרול עליה למטוס, 60 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. 052-2727474

 אופני הרים אלומיניום, 
חברת "ראלי" אנגליה, 

שחורות, במצב טוב מאוד, 
_____________________________________________)24-25ח(300 ש"ח. 050-9340317

 סט ספרים "דעת מקרא", 
של הרב קוק, )19 ספרים(, 

250 ש"ח, במצב חדש,
_____________________________________________)24-25ח(052-2913522 משה

 בתרומה, ספרי גמרא 
וספרי קודש נוספים, לישיבה/

ביכ"נ וכדו', איסוף מפ"ת. 
_____________________________________________)24-25ח(054-2013391

 טלית חדשה טליתניה, 
מידה 60, 250 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(052-7616622

 כלוב + מתקן מים ואוכל 
+ נדנדה + סידן, 69 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(050-4140205 077-2009597

 מכשיר כושר/הליכה, לא 
חשמלי, כחדש, רק 200 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-7847793

 דרבוקה קטנה, במצב 
מצויין, 80 ש"ח.
_____________________________________________)24-25ח(055-6783132

 זוג אפרוחים מתוקים + 
אוכל, 35 ש"ח ב"ב, אפשרות 

_____________________________________________)24-25ח(למשלוח. 053-3121020

 כיסוי מגן לכל הרכב, 
כחדש, 90 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 כיסוי מלא לרכב, מבד 
איכותי, 150 ש"ח.

_____________________________________________)24-25ח(053-3121020

 אוגרים + 4 גורים + כלוב 
ומתקן ריצה, אוכל + נסורת, 

_____________________________________________)24-25ח(220 ש"ח. 053-4192297

 ערכה ללימוד תאוריה, 
כולל חוברות לימוד תירגול 

ותמרורים + דיסק, 75 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(052-7630218

 נעלי עקב איטלקיות 
לגבר "מקס מורטי", מידה 

46, חדשות לגמרי, 99 ש"ח. 
_____________________________________________)24-25ח(058-3263264

 כרטיס SD, נפח 32 ג'יגה 
עם ספרי קודש, 49 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(058-3263264

 מנשא רכב חדש, ל- 3 
זוגות אופניים, 150 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(054-8474176

 בטריה לאופניים 36, 
13A, בשימוש כשנה, 500 

_____________________________________________)24-25ח(ש"ח, מחודשת. 052-7123840

 כסא עם ידיות וגלגלים + 
שולחן אוכל + מזוודה + מסך 

מחשב, 80 ש"ח כל פריט. 
_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 אופניים במצב מצויין, 90 
ש"ח + קורקינט, 60 ש"ח. 

_____________________________________________)24-25ח(052-5737813

 סיר סולתם 2,5 ליטר 4,5 
_____________________________________________)24-25ח(ליטר 190 ש"ח 053-3155415

 עיתונים מרוה לצמא 50 
_____________________________________________)24-25ח(יחידות 25 ש"ח 053-3155415

 גביע לקידוש חדש צפוי 
_____________________________________________)24-25ח(כסף 100 ש"ח 053-3155415

 קורקינט לילדים כחדש, 
ב"ב, 40 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה, 
40 ש"ח בלבד, מקל הליכה 

לקשיש/ה עם בסיס תומך, 70 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח. ב"ב. 054-7216671

 עגלת קניות חדשה, ב"ב, 
_____________________________________________)24-25ח(25 ש"ח בלבד, 054-7216671

 חולצה לבנה לגבר, תורת 
ארה"ב, מידה 17, ב"ב, 50 
_____________________________________________)24-25ח(ש"ח בלבד, 054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות, 
תוצרת ארה"ב, מידה 46, ב"ב, 

200 ש"ח בלבד,
_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 חולצה לבן/אפור לגבר, 
 ,WORKER תוצרת ,M מידה
חדשה באריזה, ב"ב, 50 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות, 
ב"ב, 150 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)24-25ח(054-7216671

 כובע קנייטש 
בורסלינו, כחדש ב-450 

_____________________________________________)24-28ש(ש"ח. 054-8422105

 אלמן חרדי צעיר ונמרץ, 
פנוי להצעות עבודה, לחצי 

_____________________________________________)24-25ח(משרה/שעות 054-7938941

 בהזדמנות, ז'קט 
כחול חדש לילדים, תוצרת 

ANGEL'S )ב"ב(, 100 ש"ח 
_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 סקטים לילד/ה הניתנות 
לשינוי המידה )ב"ב(, 70 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)24-25ח()ב"ב(, 40 ש"ח. 054-7216671

 שמשיה חדשה לים או 
לחצר הבית, ב"ב, 100 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד. 054-7216671

 2 זוגות מגפי גשם לילדות, 
מידות 11 ו- 31, ב"ב, 25 ש"ח 

_____________________________________________)24-25ח(בלבד לזוג. 054-7216671

 למביני דבר! משקפי 
שמש חדשות לנשים, תוצרת 
"EMORY", בהזדמנות, ב"ב, 
_____________________________________________)24-25ח(500 ש"ח בלבד 054-7216671

 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

 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

 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

 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

 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 
 ilanakapz22@gmail.com

_____________________________________________)25-28(לפרטים: 054-4697827

 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(_____________________________________________

חרדי מעונין בעבודה
כעוזר טבח או קייטרינג

נקיון מקווה או בית כנסת
עדיף אחרי הצהרים או לילה

פנוי לכל עבודה
נא להשאיר פרטים בהודעה

050-8150808 ישראל

_____________________________________________

 מטפל בקשישים בעל 
_____________________________________________)21-22ח(נסיון רב, 058-7651101

 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(



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

 יזכו מידה כנגד מידה 

להתארס 
עד ראש השנה תשפ"א!!

בעמוקה
מעמד התרת קללות

התורמים למגבית המיוחדת של קופת העיר עבור כלות עניות סך 513 ש"ח כמנין 
"חתן-כלה", ומרן הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א יעתיר עליהם במעמד התרת קללות 

במקום המסוגל בעמוקה בהילולת יונתן בן עוזיאל כפי הכח שקיבל מאביו מרן 
הגר"י אדלשטיין זצוק"ל, בזכות כח הצדקה והתפילה 

אלפים נושעו בשנה שעברה, אל תפספסו!

מרן הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א
יערוך בעמוקה בחצות הלילה של יום ההילולא מעמד 

תפילה ו"התרת קללות" עבור תורמי קופת העיר, כפי הסדר 
שנתקבל מאביו מרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל 

1800-39-47-47

היום!!
לקרוא ולא להאמין
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