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 חדש! מהדורה קייצית
 בטעמי שוקו בננה ופונץ׳ בננה
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*אזרחים ותיקים מעל גיל 70 ובעלי מוגבלויות או לקוחות המעוניינים למשוך דמי אבטלה או צ’ק משכורת, יכולים להגיע לכל סניף 
ללא תאום מראש *כמפורט באתר הבנק

 צריכים 
 להגיע לסניף?

 קובעים פגישה 
מראש!

 על מנת לשמור על בריאותכם, 
הגעה לסניפים מתאפשרת רק בקביעת פגישה מראש.
יש לקבוע באמצעות אפליקציית דיסקונט או ב-6111*

איך קובעים פגישה באפליקציה ב-5 שלבים?

בוחרים את מועד
הפגישה המועדף

מציינים את מס’ הנייד 
אליו תשלח תזכורת 

ולוחצים לאישור הפרטים

נכנסים 
לאפליקציה

 בוחרים את
סוג השירות

 בוחרים את
נושא הפגישה



ח' אב תש"פ 6629/7/20 בני ברק

הקשישה 
בת ה-93 

הבריחה את 
הגנב

מאת: יוסף טולידנו

ואוריאל  מלכיאלי  מיכאל  הכנסת  חברי 
בוסו סיירו יחד עם חברי מועצת העיר מטעם 
שס וסגן ראש העיר הרב אליהו דדון בחמ"ל 
ממנהל  סקירה  וקיבלו  העירוני  הקורונה 
אדלר  אריק  העירייה  וגזבר  הקורונה  חמ"ל 
וכן התארחו בלשכת ראש העיר הרב אברהם 
הענפה  הפעילות  את  שסקר  רובינשטיין 
החל  הקורונה,  בתקופת  העירייה  שעושה 
החולים  הוצאת  לתושבים,  ההסברה  מנושאי 
מהעיר למלוניות ואכיפת עסקים והתקהלויות 
ייחודי  בי"ד  באמצעות  להנחיות  בניגוד 
מרבני  המורכבת  העירייה  ידי  על  שהוקמה 

העיר מכל החוגים ורופאים מקצועיים.

מלכיאלי  מיכאל  ח"כ  ש"ס  סיעת  יו"ר 
עם  השלימה  שלא  עירייה  פה  "ראינו  אמר: 
המצב אלא לקחה פיקוד על האירוע ומנהלת 
אותו בצורה חדשנית ששאר הערים החרדיות 

לומדות ממנה.
את  לציין  חייב  "אני  הוסיף:  מלכיאלי 
עם  בשיתוף  המקומית  הסיעה  חברי  פעילות 
תושבי  למען  כימים  לילות  שעשו  העיר  ראש 
בן  ישראל  הרב  המועצה  חבר  ואת  העיר, 
של  פניות  בעשרות  יום  בכל  שמטפל  ששון 
לאוכל  מבודדים  למאות  ודאגה  חולים  פינוי 

ותעסוקה".
כי  הסיור  בתום  אמר  בוסו  אוריאל  ח"כ 
במקצועיות  עירייה שמתנהלת  לראות  הופתע 
מקצועית  בצורה  התושבים  עם  בשיתוף 
צפופה  הכי  בעיר  זאת  וכל  לשבח,  וראויה 
כל  של  המאמצים  את  "כשרואים  בישראל. 
 24 הציבור  את  שמשרתים  המועצה  חברי 
זה  בנגיף  חורמה  במלחמת  ביממה  שעות 

מתכון מובטח להצלחה בסייעתא דשמייא".

מאת: מנדי קליין
  

של   100 במוקד  דיווח  התקבל  החודש  בתחילת 
וניסיון  לדירה  גבול  הסגת  בגין  ישראל  משטרת 

גניבה מקשישה בבני ברק. 
מקצוע  כבעל  עצמו  הציג  החשוד  החשד,  ע"פ 
ונכנס לדירת הקשישה. בעת שהיא שוחחה בטלפון, 
לגנוב מידיה תכשיטים. הקשישה בת  ניסה  החשוד 
בנעשה  הבחינו  עימה  ששהתה  והמטפלת  ה-93 

וצעקו. החשוד ברח מהמקום.
למקום  הגיעו  משטרה  כוחות  הדיווח  קבלת  עם 
בהמשך  החשוד.  לאיתור  נרחבות  סריקות  וביצעו 
נפתחה חקירה אשר כללה הפעלת אמצעים מהתחום 
הגלוי והסמוי אשר הובילו לאיתור זהותו של החשוד 

בנעשה ואמש הוא נעצר. 
לחקירה  הובא  עקרבא,  תושב   ,48 בן  החשוד, 
היום  נעצר.  חקירה  בתום  המשטרה.  בתחנת 
משפט  בבית  מעצרו  את  להאריך  תבקש  המשטרה 

השלום בת"א.

המשטרה עצרה שוהה בלתי חוקי שהתחזה 
לבעל מקצוע, הסיג גבול לדירת קשישה 

בבני ברק וניסה לגנוב תכשיטים 

ח"כ מלכיאלי: "שאר הערים 
החרדיות לומדות מבני ברק"

יו"ר סיעת שס בכנסת ח"כ מיכאל מלכיאלי וח"כ אוריאל בוסו הגיעו לסיור רשמי בעיר בני ברק ובחמ"ל הקורונה העירוני

 ביקור חברי הכנסת מלכיאלי ובוסו בעיריית ב"ב

זה כן משנה
באיזו מכללה!

אלפי הבוגרים והבוגרות של מכללת מבחר מעידים:

הפרדה מלאה לאורך כל הלימודים!
אווירה חרדית איכותית ושמורה!

רק ב'מבחר' תוכלו להגיע לתואר אוניברסיטאי
ברמה הגבוהה ביותר, בלי להתפשר על הערכים בדרך!

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
זה כן משנה

באיזו מכללה!
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קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב



חשבנו שזה עניין של חודש-חודשיים. התפללנו ש"אחרי פסח זה יעבור" 
והאמנו "שהכי הרבה בקיץ זה כבר ייעלם". אבל למגינת לב כולנו, נגיף 
הקורונה עוד פה, הנחיות הריחוק החברתי תקפות, קבוצות הסיכון - בסיכון 
רבות,  שאלות  מעלה  הבריאותי  בבידוד. המצב  שוהים  אלפים  ועשרות 
אשר לא מעט מהן מופנות אל הצוותים המהווים את הכתובת הראשונה 

להתייעצות מקצועית - רופאי המשפחה והילדים.
פנינו לשני רופאי מכבי במרחב בני ברק, וביקשנו לשמוע מהן השאלות 
אחד  לכל  כדאי  יקרות  עצות  ואיזה  המטופלים,  מאת  העולות  הרווחות 

לאמץ ולזכור.

מפגשים משפחתיים: עדיף להמתין
ד"ר ציון שלוסברג, רופא משפחה במכבי, משתף כי בתחילה עסקו מרבית 
השאלות סביב החשש מהקורונה וזיהוי התסמינים המוקדמים. "עם ירידת 
התחלואה ועליית מספר המחלימים, הגיעו פניות רבות המעידות על חזרה 
לשגרה. בשבועות האחרונים, חזר העיסוק בעניין התסמינים, כמו גם פניות 
בנוגע לבידוד והדרך הנכונה לבצעו. ניכר כי חלחלה ההבנה כי זהו הכלי 
החיוני והיעיל ביותר נגד הנגיף. בכל הנוגע לבידוד, יש משמעות כבדה 
לבחינת כל מקרה לגופו. כל עוד אין בנמצא תרופה או חיסון, אני קורא לכל 
אחד לא לחפש הקלות ולהתייעץ עם גורם מוסמך לגבי המקרה האישי 

שלו ושל משפחתו". 

מה בנוגע למפגשים משפחתיים? 
"כדאי שלא לחדש עדיין את המפגשים המשפחתיים, ואם בכל זאת נפגשים, 
יש לדאוג שזה יהיה לזמן קצר, ולהעדיף מפגש באוויר הפתוח. אם זה 
ביקור אצל סבא וסבתא, מומלץ לצרף רק את הנכדים הגדולים, המסוגלים 
ולא להשתמש  ידיים היטב,  להקפיד על כללי הריחוק החברתי, לשטוף 
באותם כלים. חשוב לזכור שעדיף להמתין מעט, כדי שבהמשך נוכל לבקר 

את סבא וסבתא בצורה בטוחה". 

מהי ההמלצה לאוכלוסייה בסיכון? 
ובעלי מחלות רקע, אבל  אוכלוסיות בסיכון הם מבוגרים  "ההגדרה של 
חשוב לזכור כי רובד הסיכונים מורכב ממספר מרכיבים: מצב רפואי, גיל 
וסביבת הלימודים והתעסוקה. אין דינה של מורה מבוגרת, המלמדת מדי 
יום במשך שעתיים 30 תלמידות, כדין אישה באותו הגיל העובדת במשרד 
עירוני ושוהה בחדר לבדה. רופא המשפחה יודע לרבד את הסיכונים ולתת 

הערכה אישית לכל מטופל".

זה שיניים או קורונה?
ד"ר מינצר אופיר חנה, רופאת ילדים במכבי, מתארת את מורכבות הבידוד 
כבר  רבים  אנשים  זו,  "בתקופה  החברים.  מתיאורי  שעולה  כפי  לילדים, 
יומם הרגיל, והבידוד הופך לאתגר משמעותי, בייחוד עבור  חזרו לסדר 

שכבת הגיל הצעירה. עם זאת, כולנו רוצים לשמור על בריאותינו ובריאות 
ולהיעזר בהמלצות טובות  ולכן חשוב להקפיד על הכללים  לנו,  היקרים 
שתעזורנה למשפחה לעבור את זה נכון וטוב; הקפדה על סדר יום, הכולל 
שעת השכמה קבועה, תזונה מאוזנת )זה הזמן להתנסות בבישול בריא עם 
הילדים!(, פעילות גופנית בשטח הביתי וכמובן - משחקי קופסה, דמיון 
ויצירה. כל אלה מסוגלים לסייע ביצירת חוויה משפחתית טובה, ולעשות 

מהלימון - לימונדה". 

ובינתיים, ה'מחלות הרגילות' לא יצאו לחופשה...
איך ניתן לדעת אם יש לילד חום בגלל שהוא חלה בקורונה או 

כי צומחות לו שיניים?
רוב מקרי הקורונה מלווים בחום, אבל לא כל חום הוא   – "צריך להגיד 
קורונה. זכרו שאסור להזניח כלום בבריאותו של הילד, ואין 'לוותר' על יעוץ 
רפואי. אם מדובר בחום מעל 40.5, בליווי אנחות, צמרמורות או פריחה, 
ומשככי הכאבים לא משפיעים - צרו קשר עם מוקד ייעוץ טלפוני של 
 מכבי, הזמינו תור טלפוני אצל הרופא ואף הגיעו לביקור פיזי בעת הצורך.

ישנן הרבה סיבות לחום שהן אינן קורונה, ולכן אם יש לילד חום – חשוב 
שרופא יעניק חוות דעת מקצועית". 

האם צריך לחשוש מהגעה לחיסון בטיפת חלב בתקופה הזו? 
"גם בזמני שגרה, תחנות טיפות החלב מקפידות במשנה תוקף על הכללים 
או תסמיני מחלה  חום  ואינן מעניקות שירות למטופלים עם  וההנחיות 

שונים, בשונה ממרפאה - אליה מגיעים דווקא החולים.
״הגיע אלי לאחרונה מטופל צעיר שהשתעל לא מעט, ובדיקות הקורונה 
קבעו שהוא שלילי. בשלב מאוחר יותר התברר שהמטופל לא עבר חיסון 
לשעלת משום שההורים חששו מהידבקות בטיפת החלב. מקרה נוסף 
שהגיע אלי הוא לגבי תינוק בגיל חודשים ספורים, שהיה במשקל לידה 
משום שלא הגיע למעקב הסדיר בטיפת חלב. חשוב לזכור - שעלת ומחלות 
ילדים שונות עלולות להסתבך, ועיכוב בגדילה עלול להשפיע על התפתחות 
הילד גם בשנים הבאות. אל תימנעו מההגעה לטיפת החלב - זה חיוני 

וחשוב כתמיד!".

מכבי שירותי בריאות מאחלת לכל עם ישראל בריאות איתנה, ומעמידה לרשות 
החברים מגוון אמצעים מתקדמים לפנייה ויצירת קשר עם הרופא המטפל או 
רפואת מומחים. למידע נוסף ניתן לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה 3555* 

ולמתאמי קשרי הקהילה במרחבים השונים.

 אתם
 שואלים

 רופאי מכבי
עונים

 חיפשתם
 טיפים שיקלו

 על הבידוד
עם הילדים?

 תכננתם
 לבטל את

 התור הקרוב
לטיפת חלב?

 לא בטוחים
 האם ניתן

 כבר לפגוש
 את סבא
וסבתא?

 הכתבה הזו
 לגמרי

בשבילכם

 **תוכן הכתבה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ו/או מקצועי אישי. 
התוכן מונגש כמידע לחברי מכבי ואין לראות בו תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.
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'עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי שליט"א,  הגרב"מ 
דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  וחבר  ישראל' 
ליבו  מקירות  זועק  הוא  בו  מכתב  כתב  התורה', 
את זעקת עולם התורה: "מי יודע איך וכיצד נכנס 

לזמן אלול?"
את  הישיבות'  'ועד  אל  שיגר  הישיבה  ראש 
בארץ  התורה  מוסדות  לכלל  המיועד  המכתב 

ובעולם.
בני  ורעי  "אחי  הישיבה:  ראש  כתב  במכתבו 
הישיבות הקדושות! אחר דרישת שלומכם הטוב 
דברי  מעט  לי  הרשו  אנא  רב!  ובכבוד  באה”ר 

התבוננות, התעוררות, המלצה והמרצה.
"אמר החכם מכל אדם: "החכם עיניו בראשו". 
להצמיד  שטחית.  מראייה  להימנע  היא,  הכוונה 
עיניים פקוחות למוח. על ידי כך שהראייה עצמה 
תבונתית,  התבוננות  "ראש".  של  ראייה  תהיה 

התעוררותית, המניבה את "ראיית הנולד".
אם  אך  בשער,  הזמנים"  "בין  לכאורה  "הנה 

ה"זמן" השתבש, בין הזמנים מנין?

 – אב  חודש  של  הזמנים  בין  "ואעפ"כ, 
ה"אלול" מן העבר האחר, ימי חורבן מעברו זה. 
ובתווך בין הזמנים  ניבטים בשער,  נוראים  ימים 
מארצנו"  גלינו  חטאינו  ה"מפני  ימי  בין  נדחק 
לבין "אני לדודי ודודי לי", לפעמים, ל"ע, משחק 

לטלפיהם של אדישות והזנחה.
יתעורר  החכם,  ישמע  אולי  אדברה,  "אמרתי 

ויועיל לנו.
בכליון  מצפים  שהיינו  שנים,  אחים!  "אנא 
שהציפייה  אל-נכון  ידענו  כי  ל"אלול".  עיניים 
ה"גילו  בינות  אל  אותנו  מניפה  היא  אף  עצמה, 
הימים  בפתח  הניצב  האלול  של  ברעדה" 
הטובה  החתימה  גמר  את  לנו  ומכין  הנוראים, 
השתדלות  שלימות,  מתוך  הבאות.  לשנים 
בנפלאות המידות המתוקנות וההנהגות הראויות, 

לרוממותו של בן התורה.
גלינו  חטאינו,  ומפני  לבנו  "למגינת 
הופרעו  לא  שרח"ל  ישיבה  אין  מישיבותינו. 
סדריה. ואע"פ שדווקא בימי מצוקה אלו התבלטו 
דברו",  בקול  לשמוע  דברו  עושי  הכוח  "גיבורי 
שלא  שלהם  ב"שטייגען"  המשגשגת,  בעלייתם 
ה’  בעזרת  ויצליחו  יעשו  ירבו,  כן  מעצור,  ידע 

יתברך, אבל הסכנה מרובה רחמנא ליצלן.
"מי יודע איך וכיצד ניכנס אל האלול? מי יודע 
כיצד נעמוד בשערי הימים הנוראים, איך תיראנה 
יודע אם ח"ו לא תיעצר עלייתנו.  ומי  הישיבות, 

מי יודע.
"ידידי אחי, זו היא השעה להחליט ולקבל על 
עצמנו להגביר השתוקקותנו לבית חיינו. להחליט 
אל  לחזור  הדור,  מאורי  רבותינו  הכוונת  פי  על 
כל  עם  והכח,  העצמה  המרץ,  במלא  הישיבות 
ההכרה  של  והפנימי  החיצוני  והלהט  ה"ברען" 
השתלמותנו  היא  הלא  חיינו,  במשימת  המלאה 

הרוחנית בתורה, ביראת שמים, במידות מתוקנות. 
בין אדם למקום ובין אדם לחברו.

"שהישיבות שוב תהיינה מלאות מזן אל זן. איש 
בל ייעדר, תוך כדי סדרי "לימוד" קבועים, כאשר 
ידענו מאז ומקדם. אדרבא, זו השעה להחליט על 
בהתאם  הבריאות  צרכי  כל  על  מוגברת  שמירה 
למצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כפי שהורו 
כך  על  מאד  הקפידו  אנא,  העדה.  עיני  רבותינו 
נגרום בקלות דעתנו לקלישותו  שחס ושלום לא 

של עולם התורה והישיבות.
שהיא  התורה,  בזכות  יתברך  ה'  "ובעזרת 
שאיפותינו  כל  לקיום  נזכה  ומצלא,  מגנא  ודאי 
לגדל  הקדושות,  הישיבות  בשגשוג  הרוחניות 
לעשות  ישראל  תפארת  להיות  בניהן-תלמידיהן 

נחת להקב"ה.
ההתכוננות  הזאת,  הקבלה  "ובזכות 
כי  ישראל,  בני  כל  לרפואת  נזכה  וההשתוקקות, 
יסיר מעמנו הבורא עולם כל צרה וצוקה וכל נגע 
ידינו  והצלחה בכל מעשי  וישלח ברכה  ומחלה, 

ונאמר אכי"ר.
חותם  דאוריתא",  וביקרא  ויקר  "בכבוד 

הגרב"מ אזרחי את מכתבו הנרגש.

"מי יודע איך וכיצד נכנס לזמן אלול?"
ר"י עטרת ישראל וחבר מועצג"ת של דגל התורה הגרב"מ אזרחי שליט"א פירסם מכתב נוקב ונרגש לבני הישיבות הקדושות: "הנה 

לכאורה "בין הזמנים" בשער, אך אם ה"זמן" השתבש, בין הזמנים מנין? למגינת לבנו ומפני חטאינו, גלינו מישיבותינו. אין ישיבה שרח"ל 
לא הופרעו סדריה. מי יודע כיצד נעמוד בשערי הימים הנוראים, איך תיראנה הישיבות, ומי יודע אם ח"ו לא תיעצר עלייתנו. מי יודע?"

מכתבו הנוקב של חבר מועצג"ת הגרב"מ אזרחי שליט"א

 רה"י הגרב"מ אזרחי | צילום: בעריש פילמר 

חווית אקסטרים נפלאה ביישוב כפר ורדים | טיולי טרקטורונים בשבילים קסומים | נופים עוצרי נשימה 

טרקטורוני נוף הורדיםאטרקציות לילדים | ימי כיף לקבוצות

052-685-8356
טיולים ביערות הגשם של הגליל המערבי )היער השחור הישראלי( | אגם מונפורט | מערות | אתרי עתיקות 

חוויה משפחתית שלא שוכחים!



מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטר

נמנעים
מהתקהלויות

הקורונה לא
יצאתם לבין-הזמנים?

הסכנה להדבק אורבת בכל פינה; בתחבורה הציבורית, במכולת, 
בבית-הכנסת, עם החברותא, וגם ביציאה למסלול עם החברים מהשיעור. 
כדי לשמור עלינו ועל כל בני המשפחה שבבית, גם בבין-הזמנים חייבים 

להקפיד על ההנחיות ולקטוע את שרשרת ההדבקה.

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

03-509-7000
קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי:
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הקורונה  משבר 
הישראלי  במשק  פגע 
עסקים  קשה.  באופן 
התמוטטו,  רבים 
כדי  נאבקים  אחרים 
בשבועות  לשרוד. 
כאן  נביא  הקרובים 
מעל דפי "קו עיתונות" 
בעלי  של  זעקתם  את 
העצמאיים  העסקים 

בציבור החרדי.
שענף  ספק  אין 
את  חווה  התיירות 
הקשה  באופן  המשבר 
'שמים  בהעדר  ביותר. 

חברת  נעצרה.  החו"ל  תיירות  כל  פתוחים', 
התיירות  מחברות  היא  תיירות"  "שינפלד 
שינפלד,  ישראל  ביותר.  הוותיקות  החרדיות 
מנכ"ל 'שינפלד תיירות' מספר: "כבר 35 שנים 
ומעניקים  משפחות  אלפי  משרתים  שאנחנו 
נופש איכותי בימות הקיץ ובחג הפסח במלונות 
הטובים ביותר באירופה. משבר הקורונה נחת 
לחופשת  הרישום  בהיר.  ביום  כרעם  עלינו 
בעיצומן.  היו  ההכנות  סגור.  היה  כבר  הפסח 
הכל הוזמן: טיסות, בית המלון, אוכל מהדרין 
ועוד  מטבח  ועובדי  שפים  של  צוות  לפסח, 
כשהבנו  מראש.  ששולמו  רבות  הוצאות 
הכל,  לבטל  אלא  ברירה  שאין  פורים  בערב 
קיבלנו החלטה שלא הרבה מהחברות קיבלו: 
להחזיר את התשלום במלואו לכל לקוחותינו. 
את  גם  איתו מראש  ביוון שסגרנו  המלון  בית 
התשלום, טוען שע"פ החוק ביוון, המחויבות 
שלו להחזיר את הכסף היא רק כעבור 18 חודש. 
עובדי  הכסף.  את  מיידית  החזרנו  זאת,  ובכל 

ד  ר ש מ ה
הוצאו  לא 
ת  " ל ח ל
ו  כ י ש מ ה ו
ימים  לעבוד 
ת  ו ל י ל ו
מנת  על 
לכל  לחזור 
ת  ו ח ו ק ל ה
השם  וברוך 
את  החזרנו 

ללקוחות.  התשלום 
שאנחנו  העובדה 
רשתות  עם  עובדים 
כדוגמת  בינלאומיות 
ו'הילטון'  'שרתון' 
שלנו  ללקוחות  מקנה 
שאנחנו  ביטחון 
גם  לצידם  עומדים 

ברגעי משבר".
אומר  "למעשה", 
"ענף  שינפלד, 
נמחק  לחו"ל  התיירות 
למעלה  כבר  לחלוטין. 
שאין  שנה  מחצי 
ואין  תיירות  פעילות 
לענף.  עתידי  אופק  גם 
את  דוחים  פעם  בכל 
פתיחת המרחב האווירי בעוד חודש חודשיים. 
אני קורא לראש הממשלה, לשר האוצר, שרת 
התחבורה, ולשרי המפלגות החרדיות: תפתחו 
את השמים כפי שנוהגים בשדות תעופה אחרים 
בעולם. יש היום בדיקות עם תוצאות מיידיות. 
התיירות.  חברות  לכל  לפה  כאן  משמש  אני 
והחרדי שונה מהותית  התיירות לציבור הדתי 
יותר  הרבה  שלנו  ההערכות  הכללית.  מזו 
אינטנסיבית ומצריכה הערכות רבה מראש. זה 
הזמן שלכם לפעול על מנת להחזיר את עולם 
התיירות למסלול. מחקתם את חופשת הפסח, 
לדאוג  צריך  מישהו  הקיץ.  חופשת  את  וגם 

לעולם התיירות".
על  שיודיעו  שברגע  להבטיח  יכול  "אני 
תוכניות  עם  עומדים  אנו  השמים,  פתיחת 
במלונות  החורף  ולחופשות  לחגים  מפורטות 
שלקוחותינו  יודעים  אנו  ושרתון.  הילטון 

מצפים בקוצר רוח לחופשות הבאות".
״עד שיחזרו החופשות לחו"ל אנו ממשיכים 
ההצלחה  עם 
הקייטרינג  של 
טובי  עם 
של  השפים 
תיירות  שינפלד 
השנה  לראש 
כפי  ובסוכות 
שעשינו  שהיה 
מעל  בהצלחה 
ב"ה  ומעבר 

בפסח״.

זעקת 
העצמאיים 

החרדים
"קו עיתונות" מביאה את זעקתם של העסקים העצמאיים בציבור 
החרדי שנפגעו בעקבות משבר הקורונה: בכל שבוע יובאו כאן בעלי 
עסקים מקרב הציבור החרדי שיספרו על הפגיעה הכלכלית שחוו 

ועל דרישתם משרי הממשלה: תצילו את העסקים החרדים

זעקת
העצמאיים

החרדים

'קו עיתונות' לימין העסקים החרדים

אם אתם עצמאים המנהלים עסקים בציבור החרדי, אתם מוזמנים 
לכתוב לנו למייל studiokav@gmail.com, על מנת שנוכל 

להביא את זעקתם של כלל העצמאים החרדים. 

ישראל שינפלד

האתר פועל לפי הנחיות משרד הבריאות | יש להגיע עם נעלי הליכה נוחות ולבוש חם | היציאה 
לסיורים מהקפטריה בתחנה העליונה | יש להגיע חצי שעה לפני היציאה לסיור | משך הסיור כשעה 
וחצי | משך ושעות הסיורים ניתנים לשינוי | השימוש במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם להוראות 

הבטיחות באתר | הפעילויות יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | ט.ל.ח.

באתר החרמון!
קיץ מלא חוויות

1-599-550-560 לפרטים נוספים: 
cs@mthermon.co.il |  www.skihermon.co.ilאתר החרמון

סיורים מודרכים בפסגת החרמון ללא תשלום!
ועוד מגוון פעילויות לכל המשפחה באוויר הפתוח

 הסיורים מתקיימים מידי יום בהרשמה מראש
 יש להתעדכן בשעות הסיורים 

www.skihermon.co.il ולהירשם באתר האינטרנט שלנו

SKY RIDER

מזחלות אקסטרים

אבובי קיץ

קרטינג

רכבל

סיורים מודרכים
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תהליך בחירת רב עיר הוא תהליך ארוך ומורכב, 
בעיקר בשל ההגבלות הקיימות בהליך הבחירה, 

תוצאה של בג"צים שהוגשו בשנים עברו.
הבירוקרטיה הקיימת מקשה על הליך הבחירה. 
כדי לבחור רב עיר צריך השר לשירותי דת לפעול 
בשיתוף פעולה עם ראש העיר או ראש המועצה. 
שצריכה  בחירות  ועדת  להקים  צריך  לאחמ"כ 
את  לבחור  שתפקידו  הבוחר,  הגוף  את  להרכיב 
הרב המקומי מתוך רשימת הרבנים שהגישו את 

מועמדותם.
נמשך  הבחירה  תהליך  מהמקרים,  ניכר  בחלק 
הן  המשפטיות  העתירות  ריבוי  בשל  רב,  זמן 
בנוגע למועמדים לתפקיד והן בנוגע להרכב הגוף 
המשפטי  התהליך  הבחירות.  ועדת  או  הבוחר 
ערים  רבני  בבחירת  העיכובים  רב  זמן  נמשך 
התעכב לא מעט פעמים, לעיתים נמשך התהליך 

מספר שנים.
אין  שבהן  המרכזיות  הערים  על  מביטים  אם 
רבני עיר מכהנים ניתן למצוא את תל אביב, שם 
מאז פרישת הגרי"מ לאו לא נבחר רב עיר, אם כי 
בשיחה עם רבנים מקומיים בעיר, לאף אחד אין 
כוונה להגיש מועמדות, מתוך כבוד והערכה לרב 
הראשי הגרי"מ לאו. לדברי אחד מרבני השכונות: 
"גם אם הגרי"מ לאו אינו מכהן באופן רשמי, הרי 
של  הראשי  רבה  הוא  לאו  לכולנו שהרב  שברור 
ת"א. גם תושבי ת"א רואים בו כרב הראשי והוא 
ממשיך בעשייה הציבורית שלו אותה הוא עושה 
זו  אדירה.  במסירות  בשנים  רבות  עשרות  כבר 
הסיבה שלא תשמע מאף רב שבכוונתו להתמודד 

על רבנות העיר תל אביב".
גם בעיר רחובות, בה מכהן הגר"ש קוק כרבה 
בעבר  ספרדי.  עיר  רב  אין  העיר,  של  האשכנזי 
מפאת  אך  ספרדי,  ראשי  רב  למנות  ניסיון  היה 
על  המקובל  האשכנזי  דאתרא  המרא  של  כבודו 
לעת עתה  לקדם  הוחלט שלא  בעיר,  הציבור  כל 

בחירת רב עיר ספרדי.
רב  תקן  אחרות,  רבות  בערים  זאת,  עם  יחד 
העיר פנוי, לעיתים במשך שנים ארוכות. בחולון 
רב  תקן  יוסף,  הגר"א  פרישת  מאז  לדוגמא, 
הגדולות  גן, מהערים  ברמת  פנוי.  העיר הספרדי 
בישראל, פרש לפני 3 שנים הרה"ג יעקב אריאל 
לאחר 27 שנים בתפקיד רב העיר. לממלא מקומו 
אהרן  הרב  הראשית  הרבנות  מועצת  ע"י  נבחר 
כץ, אלא שלאחר שנה גם הוא הגיע לגיל פרישה, 
ובמקומו מונה הרב חן סידה, רב המושב אחיטוב 
ע"י  טלפוני  במשאל  אושר  שמינויו  חפר,  בעמק 

מועצת הרבנות הראשית.
רב  וחצי  כשנה  לפני  נפטר  שם  בהרצליה,  גם 
 66 העיר הגר"י אדלשטיין זצ"ל שכיהן בתפקיד 
טרם  הבחירה  תהליך  עיר.  רב  כיום  אין  שנים, 
התחיל ובינתיים מונו שני ממלאי מקום לתפקיד 
רב העיר הרצליה, אחד מהם הוא רב העיר אלעד 
כממלא  גם  במקביל  שמשמש  מלכה,  הגר"מ 

מקום רב העיר ראש העין. 

ערים  ב-29  'שקוף'  האתר  ע"פ  למעשה, 
ומועצות מקומיות בישראל מכהנים כעת ממלאי 
גם  מצויות  הזו  ברשימה  רבנים.  במקום  מקום 
רמת  חיפה,  תל-אביב,  מאוד:  גדולות  ערים 
אשקלון,  גן,  רמת  שמש,  בית  שדרות,  השרון, 
קרית מלאכי, לוד, כפר סבא, הרצליה, ראש העין, 

בני ברק, אריאל ועוד.
ע"פ דו"ח מבקר המדינה, "נכון לסוף שנת 2017 
רק ב-84 רשויות מקומיות מ-110 )76%( הרשויות 
המקומיות שבהן יש מועצות דתיות מכהנים רבני 
שצריך  המקומיות  הרשויות  מ-110  ב-26  עיר; 
בהן  עיר,  רבני  אין   )24%( עיר  רב  בהן  לבחור 
סוף  עד   2013 בינוניות. בשנים  או  גדולות  ערים 
2017, גדל מספר הרשויות המקומיות שבהן לא 
מכהן רב עיר: פחת ב-21 מספרם של רבני העיר 
המכהנים, ונוספו 13 רשויות מקומיות שבהן לא 
שלילית  מגמה  זוהי  לפחות.  אחד  עיר  רב  מכהן 
רב  לבחירת  בחוק  המשתקפת  לכוונה  המנוגדת 
עיר ולהנחיות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. 

פעלו  לא  והמשרד  זו  בתקופה  שכיהנו  השרים 
למינוי רבני עיר בהתאם למצופה מהם. בכך לא 

עמדו השרים במשימה שהוטלה עליהם בחוק".
החולפות,  וחצי  בשנה  כי  להדגיש  חשוב 
הליך   ,2018 בדצמבר  ה-20  הכנסת  פוזרה  מאז 
הבחירות לרבני הערים הוקפא עד להקמתה של 
חודשיים.  לפני  רק  שהוקמה  חדשה,  ממשלה 
היה  הכל  וחצי  משנה  יותר  במשך  "למעשה, 
מוקפא", אומר גורם המעורה בנושא. "רק כעת, 
משרד  מתחיל  הממשלה,  הקמת  אחרי  חודשיים 
לא  היו  כה  שעד  הנושאים  בכל  לטפל  הדתות 
ניתן היה לקדם אותם. אין ספק שאחד הנושאים 
החשובים יהיה בחירת רבני ערים במקומות בהם 
תושב  שאינו  מקום  ממלא  שיש  או  עיר  רב  אין 

העיר".
יודגש כי גם הראשון לציון הגר"י יוסף, רואה 
במעלה.  ראשונה  משימה  ערים  רבני  בבחירת 
לשרותי  כשר  לתפקידו  אביטן  השר  כניסת  עם 
יוסף  דת, הגיע השר לשיעורו הקבוע של הגר"י 

במוצ"ש בביהכנ"ס היזדים. הראשון לציון שיבח 
מכיר  "אני  דבריו:  בפתח  ואמר  אביטן  הרב  את 
את הרב אביטן כבר שנים. הוא מזכה את הרבים 
ומרביץ תורה". יחד עם זאת אמר הראשל"צ: "יש 
עשרים ערים שעדיין אין בהן רב עיר. בירושלים 
אין רב עיר אשכנזי, בתל אביב וחיפה אין רבנים. 
רבנים   25 עם  הקדנציה  את  שנגמור  מקווה  אני 

חדשים".
אשר מדינה, רמ"ט שר הדתות הרב יעקב אביטן 
הרב  השר  כניסת  "מרגע  עיתונות":  ל"קו  אומר 
אביטן לתפקידו, הוא פועל במרץ רב לקדם הליך 
מכהן  לא  בהם  ובישובים  בערים  רבנים  בחירת 
רב. השר שכיהן במשך עשרות שנים כרב אזורי, 
יודע היטב עד כמה נחוצה נוכחותו ופעילותו של 
רב לאוכלוסיות רבות הזקוקות לשירותי דת וליד 
מכוונת בכל תחומי החיים, ועל כן מקדיש זמן רב 
לנושא ופועל לזירוז ההליכים בתיאום המחלקה 
המשפטית. אנחנו מקווים לבשר בשורות טובות 

כבר בקרוב".

החל המרוץ 
לרבנות הערים

משרד הדתות: "השר אביטן פועל במרץ רב לקדם הליך בחירת רבני ערים"

ישיבת מועצת הרבנות הראשית

רמ"ט שר הדתות אשר מדינה עם השר אביטןשר הדתות יעקב אביטן בשיעורו של הראשל"צ הגר"י יוסף



www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

ב'בין הזמנים'?

מחפשים מקום 
לאירוח מושלם 

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

נותרו 
מקומות 
אחרונים!

ארוחת בוקר מפנקת בחדרים | חדרי התכנסות | 
טרקטור רכבת | פינות פיקניק | מסלולי אופניים | 

חדש במנרה: מתחם טיפוס של רשת 
בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, אבטחה 

אוטומטית ובולדר לכל הגילאים ולכל הרמות  

בית הארחה באוירה קיבוצית 
בואו למנרה לודג'
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים
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רביעי  מיום  החל  שיחול  באב  תשעה  לקראת 
בערב ובו צפויים להגיע רבים אל רחבת הכותל 
המסמל  במקום  הקשה  היום  את  לציין  המערבי 
ביותר את החורבן, נערכת 'הקרן למורשת הכותל 
המערבי  הכותל  פוקדי  של  לקליטתם  המערבי' 
בצל  וזאת  קינות,  ואמירת  איכה  מגילת  לקריאת 

הקורונה.
יתקיימו  המערבי  הכותל  ברחבת  התפילות 
תפילה  מתחם  בכל  מתפללים   20 של  במתכונת 
משרד  לנהלי  בהתאם  הפתוחה,  הכותל  ברחבת 
יכולה  המערבי  הכותל  שרחבת  כך  הבריאות 
ולא עשרות  זמנית  בו  איש   1,000 כ-  עד  להכיל 

אלפים כבשנה רגילה.
בשיתוף  המערבי  הכותל  למורשת  בקרן 
רבים  של  בואם  לאור  כי  הוחלט  המשטרה  עם 
צאת  לקראת  וערבית  מנחה  לתפילות  במקביל 
הצום ואי יכולת לקלוט בו זמנית ציבור כה גדול 

לפי כמות המתפללים.  אשר על  תוגבל הכניסה 
כן מומלץ להקדים להגיע לפני שעה זו או כשעה 

לאחר צאת הצום.
הכותל  למורשת  הקרן  תחלק  הצום  בגמר 
לאלו  ארוז  אישי  ומאפה  שתיה  בקבוק  המערבי 

שמסיימים את הצום ברחבת הכותל המערבי.
ברחבת  היום  כל  במשך  יוצבו  הצלה  כוחות 
שיזדקק  למי  ועזרה  יד  להושיט  המערבי  הכותל 
לכך. משטרת ירושלים תאבטח את ההמונים הן 
ברחבת הכותל המערבי והן בדרכי הגישה אליו, 
מאובטחות  הדרכים  כל  כי  לציין  מבקשת  והיא 
הכותל  לרחבת  בבטחה  להגיע  יכול  והציבור 

המערבי.
יצוין כי יש להימנע מהגעה ברכבים פרטיים, 
לעיר  ציבורית  בתחבורה  להגיע  מומלץ  וכי 

העתיקה.
מבקשת  המערבי"  הכותל  למורשת  "הקרן 
מהציבור להישמע להנחיות ולשמור על המרחק 
לכותל  לכניסות  מחוץ  גם  מטר   2 של  הנדרש 

המערבי בכדי לשמור על בריאות הציבור.

היערכות לתשעה באב 
ברחבת הכותל המערבי

התפילות ברחבת הכותל המערבי יתקיימו במתכונת של 20 מתפללים בכל מתחם תפילה ברחבת הכותל הפתוחה, בהתאם לנהלי 
משרד הבריאות כך שרחבת הכותל המערבי יכולה להכיל עד כ-1,000 איש בו זמנית ולא עשרות אלפים כבשנה רגילה

היום 1952 שנים לחורבן בית המקדש שייבנה במהרה בימינו אמן

 רחבת הכותל המערבי בחלוקה למתחמי תפילה | צילום: הקרן למורשת הכותל

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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



יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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וגם  הביטחוני,  למתח  רגילים  הצפון  תושבי 
ביום שני בצהרים, היה ברור שבתגובה לחיסולו 
חיזבאללה  ארגון  בסוריה,  חיזבאללה  פעיל  של 

יגיב.
כאשר  הצהרים,  הופר בשעות  השקט המתוח 
כח של חיזבאללה פתח באש לעבר כוחות צה"ל 
סמוך לשעה 15:30 בגבול לבנון, בגזרת הר דב. 

הר  במרחב  תצפיתניות  כי  עדכן  צה"ל  דובר 
דב זיהו שלושה עד חמישה מחבלים שחצו את 
צה"ל  בודדים,  מטרים  כמה  של  למרחק  הגבול 
פתח לעברם בירי ממרחק של מאות מטרים והם 
נמלטו בחזרה ללבנון. לפי צה"ל, המחבלים כל 

הזמן היו בתצפית ובשליטה של הצבא.
דובר צה"ל, תת-אלוף הדי זילברמן, הבהיר כי 
לאחר  כלשונו.  שיחים",  "בתוך  התנהל  האירוע 
התקרית צה"ל ביצע מיסוך בעזרת ירי ארטילרי 
רכב  לכלי  הצפון  בכבישי  התנועה  את  ופתח 

אזרחיים, אך לא לחיילים. 
ברשת "אל מיאדין" דווח אמנם שחיזבאללה 
כוח צה"ל, אולם  קורנט על  נ"ט מסוג  ירה טיל 
במסגרת  שכזה.  ירי  היה  לא  צה"ל  דובר  לפי 
התקרית השתמש צה"ל בירי מקלעים, נשק קל, 

טנקים וארטילריה.
הביטחון  ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בני גנץ שהיו בדיונים בכנסת, מיהרו לקטוע את 
הדיונים ולצאת לקריה בתל אביב להערכת מצב. 

לאחמ"כ נשאו נתניהו וגנץ הצהרה בשידור חי.
נתניהו אמר בפתח דבריו כי "ישראל תמשיך 
צבאית  להתבסס  איראן  של  הניסיון  נגד  לפעול 
ואיראן.  לבנון  את  מסבך  נסראללה  באזורנו. 
חוליה של חיזבאללה חדרה היום לשטח ישראל, 
בשטח  הכוחות  של  טובה  מבצעית  והיערכות 

סיכלה את הניסיון".
את  רואים  "אנחנו  כי  הבהיר  הממשלה  ראש 
הניסיון לחדור לשטחנו בחומרה רבה. חיזבאללה 
הזה  לאירוע  אחריות  במלוא  נושאים  ולבנון 
ישראל.  נגד  לבנון  משטח  שתצא  התקפה  ולכל 
כל  באש,  משחק  שהוא  לדעת  צריך  חיזבאללה 
התקפה נגדנו תענה בעוצמה רבה. נסראללה כבר 
טעה בגדול בהערכת נחישותה של ישראל להגן 
מחיר  כך  על  שילמה  לבנון  ומדינת  עצמה,  על 

כבד. אני מציע לו לא לחזור על הטעות הזו".
צה"ל  "לוחמי  כי  הוסיף  גנץ  הביטחון  שר 
ומנעו  רב,  ובדיוק  במקצועיות  פעלו  ומפקדיו 
אירוע קשה שהיה יכול לגבות חיי אדם. ישראל 
בריבונותה,  פגיעה  למנוע  פעם  מאי  נחושה 
הן  וסוריה  לבנון  שבאזרחיה.  ובוודאי  בחייליה 
הכואבת  באחריות  יישאו  והן  ריבוניות  מדינות 

לכל פעולת טרור שתתרחש בשטחן".
עצמתו  את  לבחון  שייעז  "מי  כי  הדגיש  גנץ 
ממנה  המדינה  ואת  עצמו  את  יסכן  צה"ל  של 
הוא פועל. כל פעולה כנגד מדינת ישראל תביא 
מבקש  אני  וכואבת.  חדה  עוצמתית,  לתגובה 
מדינת  להגיב.  מוכן  צה"ל  ברור:  באופן  לומר 

מתיחות 
בצפון

לבין פעילי חיזבאללה סמוך  כוחות צה"ל  בין  ביום שני בצהריים  חילופי אש נרשמו 
להר דב בגבול לבנון ⋅ כוחות צה"ל הדפו את החוליה וכעבור שעה הודיע דובר צה"ל 
שהאירוע הסתיים, אם כי עדיין קיימת מתיחות ביטחונית ⋅ ביום שלישי הגיע רה"מ 
בנימין נתניהו לפיקוד צפון שם קיים הערכת מצב ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל 

רא"ל אביב כוכבי ובכירי הצבא

נתניהו מזהיר את מדינות האזור:
 "נסראללה מסבך את לבנון ואיראן"

 שר הביטחון גנץ בהערכת מצב עם בכירי הצבא )צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון(

גזים?
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ישראל, מערכת הביטחון וצה"ל ימשיכו לפעול 
בכל מקום שיידרש. קרוב או רחוק ככל שיהיה".

לבוא.  איחרה  לא  חיזבאללה  תגובת  גם 
העובדה  את  הכחיש  נסראללה  מטעם  דובר 
לטענתם,  וכי  הצדדים  בין  אש  חילופי  שהיו 
היו  "לא  ישראל.  לעבר  ירה  לא  כלל  חיזבאללה 
שום היתקלות ושום ירי מהצד שלנו, רק צד אחד 
החושש  המפוחד,  האויב  היה  וזה   - באש  פתח 
הוסיף  הדובר  חיזבאללה.  תגובת  והלחוץ", 
ואמר: "התגובה שלנו על הריגתו של עלי כאמל 
שדה  באזור  ישראלית  בתקיפה  שנהרג  מוחסן 
התעופה של דמשק תגיע בוודאות, ועל הציונים 
נראה  שלהם.  הפשעים  על  לעונש  לחכות  רק 
בצפון  והתושבים  הישראלי  שהצבא  שהפחד 
והחשש  הגבוה  הכוננות  מצב  עם  יחד  בו,  חיים 
עלי  הפעיל  חיסול  על  ההתנגדות  של  מהתגובה 
כאמל מוחסן, ביחד עם חוסר היכולת לדעת מה 
מתכננים בהתנגדות, גרמו לאויב לנקוט בצעדים 

באופן לחוץ בשטח ובתקשורת".
מפלגתם  של  הסיעה  בישיבות  יותר,  מאוחר 
המשיכו נתניה וגנץ במסר דומה. בישיבת סיעת 
הזמן  כל  עוקבים  "אנחנו  נתניהו:  אמר  הליכוד 
על מה שמתרחש בגבולנו הצפוני. כשאני אומר 
'אנחנו', זה אני, שר הביטחון, הרמטכ"ל - כולנו 
ברורה.  שלנו  "המדיניות  כי  הוסיף  הוא  יחד". 
לכל התקפה  באחריות  יישאו  וחיזבאללה  לבנון 
צה"ל  שלישית,  נגדנו.  לבנון  משטח  שתצא 
הזירות  בכל  פועלים  אנחנו  תרחיש.  לכל  ערוך 
למען ביטחון ישראל - קרוב לגבולותינו והרחק 

מגבולותינו".
גם גנץ התייחס למצב בישיבת כחול לבן ואמר: 
להקים  לנסות  ממשיכות  וגרורותיה  "איראן 
טבעת חנק איראנית סביב גבולנו הצפוני. צה"ל 
וכוחות הביטחון ימשיכו לפעול נגד ההתבססות 
האיראנית, העברת נשק מפר איזון ונגד אלמנטים 
כמו פרויקט הדיוק. כשר ביטחון: אני מציע לאף 
אויב לא לנסות אותנו. מי שיעשה זאת יגלה מולו 
צבא נחוש ודרוך שמוכן להגן על אזרחי ישראל 

מתיחות 
בצפון

נתניהו בסיור בפיקוד צפון )צילום: קובי גדעון, לע"מ(

נתניהו וגנץ עם ראשי מערכת הביטחון )צילום: קובי גדעון לע"מ(

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. 

מטרנה
 מהדרין ספיישל

 פותח במיוחד 
לתינוקות עם גזים

 בלעדי 
למטרנה

וריבונותה. אני שב ומדגיש - האחריות היא 
על מדינת סוריה ומדינת לבנון לכל פעולה 

שתיעשה בשטחן או משטחן".
למחרת, ביום שלישי הגיע רה"מ בנימין 
נתניהו לפיקוד צפון שם קיים הערכת מצב 
רא"ל  הרמטכ"ל  בהשתתפות  ביטחונית 
ראש  הצפון,  פיקוד  מפקד  כוכבי,  אביב 
נוספים. נתניהו  אמ"ן, ראש אמ"ץ ובכירים 
סיכול  בעקבות  ביטחוניות  סקירות  שמע 
בפיקוד  הסיור  במהלך  דב.  בהר  הפיגוע 
"הפעולה  הממשלה:  ראש  אמר  צפון 
חדירה  מנעה  היא  חשובה,  הייתה  אתמול 
לשטחנו. כל מה שמתרחש כרגע זו תוצאה 
ידי  ניסיון להתבסס צבאית באזורנו על  של 
משרת  נסראללה  בלבנון.  וגרורותיה  איראן 
את האינטרס האיראני הזה על חשבון לבנון. 
או  צה"ל  את  לנסות  למישהו  לא מציע  אני 
את מדינת ישראל. אנחנו נחושים להגן על 

עצמנו".
הערכת  בתום  הממשלה  ראש  אמר  עוד 
היטב  ערוך  שצה"ל  מתרשם  "אני  המצב: 
לקראת כל תרחיש אפשרי. אנחנו ממשיכים 
הצבאית  ההתבססות  את  לסכל  כדי  לפעול 
מה  כל  נעשה  אנחנו  באזורנו.  האיראנית 
מציע  ואני  עצמנו,  על  להגן  כדי  שצריך 
העובדה  את  בחשבון  לקחת  לחיזבאללה 
לכל  ערוכה  ישראל  הזאת.  הפשוטה 

תרחיש".
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שבוע חדש, זמירות ישנות: כאילו לא נותרו רק 
להעברת  האחרון  לתאריך  עד  עבודה  ימי  עשרים 
המקורי   – הממשלה  ראשי  שני  המדינה,  תקציב 
והחליפי, ממשיכים להתבצר בעמדותיהם בסוגיית 
וגם  למדינה  טוב  שנתי  חד  אומר  זה  התקציב. 
בחורף,  אפשריות  לבחירות  שלי  היציאה  לנקודת 
וגם  הקואליציוני  בהסכם  היה  שנתי  דו  אומר  וזה 

יחשק את מקומי בבלפור בעתיד.
סיעת  של  החוק  הצעת  הוגשה  כבר  לביני,  ביני 
'דרך ארץ', שלאור הסקרים האחרונים ראוי לשנות 
את שמה ל'דרך ללא מוצא', אשר מציעה להאריך 
להעברת  האחרון  התאריך  את 
עד  שלישית  בקריאה  התקציב 
נובמבר. כפי שכבר נכתב  לחודש 
כזו  חקיקה  אם  גדול  ספק  כאן, 
מאחר  בג"ץ,  מבחן  את  תעבור 
בעצם  להאריך  מבקשת  והיא 
 – עצמה  הכנסת  של  כהונתה  את 
אמורה  היא  חוק  פי  שעל  למרות 

להתפזר מאליה.
כך או כך, שני הצדדים חוששים 
מכדור שלג לא רצוני שיוביל את 
מדינת ישראל לבחירות במהדורת 
קורונה ושניהם מתחילים להיערך 
שם  הימין,  בגוש  לאפשרות. 
הזו  בעת  שבחירות  חוששים 
בלשון  המצב,  את  ייטיבו  לא 
פתרון  השבוע  מצאו  המעטה, 
את  לאכול  שיאפשר  מחוכם 
שלמה,  אותה  ולהשאיר  העוגה 
את  להרוג   – הצה"לי  בנוסח  או 
לוחמי חיזבאללה ולהשאיר אותם 
בחיים, קרי, לפרק את הקואליציה 
הנוכחית ולהשאיר את גנץ בדירת 

מגוריו בראש העין.
הנוכחי  במצב  הבעיה  כזכור, 
שיוביל  תרחיש  כל  שכמעט 
הליכוד  ידי  על  הממשלה  לפירוק 

והליכה  נתניהו  בראשות 
באופן  לגנץ  ייתן  לבחירות, 
חודשים  שלושה  אוטומטי 
בבלפור. לפיכך, מחפשים שם תחליף שיאפשר 
הרכבת קואליציה חלופית, באופן שישחרר את 

נתניהו מהקשר הגורדי למחליפו.
בליכוד  יצליחו  אכן  באם  שהוצע,  התסריט 
 – כנסת  חברי  ואחד  שישים  של  גוש  לגבש 
כולל סולחה עם בנט וחבריו, ובתוספת הצמד 
פוטנציאליים  עריקים  שני  או  האוזר-הנדל 
הסקרים  פי  שעל  כחול-לבן,  רשימת  מתחתית 
באמצעות  הבאה  הכנסת  את  יראו  האחרונים 
אי אמון כאשר  טלסקופ בלבד – תוגש הצעת 
שם המועמד המומלץ לראשות הממשלה יהיה 
למשל יו"ר הכנסת יריב לוין או נאמן אחר של 
רוה"מ מתוככי הליכוד. שבוע לאחר מכן, תוגש 

מחדש הצעת אי אמון והפעם ישוב שמו של ראש 
ובא  הטבעית,  למשבצת  נתניהו  בנימין  הממשלה 

לציון גואל.
ובעל  ריאלי  לכשעצמו, מדובר בהחלט בתסריט 
נעוצה  כאמור,  הבעיה  לגיטימי.  משפטי  תוקף 
רוויית  בכנסת  גם  החסרות.  האצבעות  בהשגת 
זה אתגר  יהיה  עריקים, שאריות וחלקיקי מפלגות, 
לגייס שני חברי כנסת מגוש המרכז בואכה שמאלה 
)גם עמיר פרץ ושמולי נלקחים בחשבון( שיסכימו 
את  שהצילו  על  מתמשך  תקשורתי  לינץ'  לעבור 

נתניהו והעניקו לו קדנציה שקטה.
הפוגה  של  מרגע  וגנץ  נתניהו  נהנו  בינתיים, 
הצפון.  בגבול  המתיחות  בעקבות  שני,  בצהרי 
תיאוריית  אחיזה  לה  תופסת  כבר  בשורות השמאל 
קונספירציה על תיאום בין מערכת הביטחון )שלא 
לומר חיזבאללה ואיראן...( ובין צרכיהם הפוליטיים 
בכל  איכשהו,  הביטחון.  ושר  הממשלה  ראש  של 
למשבר  או  בסקרים  לשפל  נקלע  שנתניהו  פעם 
חמור – צץ עניין ביטחוני בהול שמאפשר לו לשדר 
את עליונותו ולהחזיר את השיח לפסים נוחים עבור 

הימין.
האחד,  דברים:  שני  לזכור  חשוב  נתניהו  להגנת 
לראשונה  זכה  ואף  הכוכבים,  מאבק  נהנה  גנץ  גם 
השני,  האדום',  ב'טלפון  כשהוא משוחח  להצטלם 
ונשנים,  החוזרים  הפיצוצים   – התרגלנו  אם  גם 
כמעט מדי יום, במפעלי נשק ובנקודות אסטרטגיות 
בטהרן, קורים כבר זמן מה. אך טבעי שהרפובליקה 
הפצוע,  כבודה  על  להגיב  תנסה  האסלאמית 
באמצעות זרועה הארוכה היושבת על גבול ישראל-

לבנון.

רביעי וחמישי
שמו  על  רשום  השבוע  של  המוצלח  המאבק 
גפני, שהצליח  ועדת הכספים, ח"כ משה  יו"ר  של 
להביס את האוצר בנוק-אאוט מהיר ולרשום הישג 

משמעותי ומיידי לאלפי משפחות חרדיות.

נתניהו,  רוה"מ  שהציג  התוכנית  לפי  נזכיר, 
750 שקלים כמענק חד פעמי,  יקבל כל אדם בוגר 
עד  דירוג,  לפי  יותר  גבוה  מענק  תקבל  ומשפחה 
לסכום שיא של 3,000 שקל למשפחה בת שלושה 
ילדים ומעלה. ומה יעלה בגורלם של הילד הרביעי? 

והחמישי?
יצא   – לילד  ילד  בין  האפליה  על  זועם  גפני, 
ייתן  לא  כי  הבהיר  השבוע  בסוף  כבר  למלחמה. 
למענק כזה לעבור בצורתו הנוכחית בועדת הכספים. 
קיבל  הוועדה,  כינוס  לפני  רגע  יום שלישי,  בבוקר 
היו"ר רוח גבית גם משותפיו לסיעה, סגן השר אורי 
מקלב ויו"ר הסיעה ח"כ יצחק פינדרוס. שעה קלה 

לאחר מכן הוא כבר רשם ניצחון מוחץ.
על  הדרישה,  את  האוצר  קיבל  דבר,  של  בסופו 
 500 של  תוספת  תתקבל   18 גיל  מתחת  רביעי  ילד 
הילד  ועל  שקלים   250 החמישי  הילד  על  שקלים, 
השישי ואילך עוד מאה שקלים לכל אחד. בסך הכל, 

מוערכת התוספת התקציבית בכמאה מיליון שקל.
את  כואב  הוא  מקלב,  השר  סגן  עם  בשיחה 
הזו,  להתנהלות  מלכתחילה  שהובילה  האפליה 
"זו רשעות וצרות עין לא לתת את הקצבה לילדים 
הגענו?  "לאיפה  מקלב.  אומר  והחמישי",  הרביעי 
הייתה  ילדים  ברוכת  משפחה  על  כשדיברו  פעם 
באוצר  גם  שולטת  היום  להם,  לעזור  של  תפיסה 
התפיסה שהחדירו לפיד ואנשיו בזמנו, כביכול הם 

'אשמים' שהביאו את זה על עצמם".
וצלצולים,  רעש  הרבה  בלי  התחתונה,  השורה 
הצליחו הנציגים החרדים להוסיף לאלפי משפחות 
– הן חרדיות והן מהשכבות החלשות – מענק שנע 

בין 500 לאלף שקלים. שאפו!
תוכניתו  את  גם  זה  בהקשר  לציין  הראוי  מן 
החלשות  לשכבות  מענק  להעביר  דרעי,  השר  של 
באמצעות הנחה דרסטית בארנונה, תוכנית שעברה 
אף היא בשקט יחסי וללא מסע הסתה מתוזמר. עם 
זאת, כפי שמסייג באוזנינו בכיר ב'יהדות התורה', 
"זו תוכנית חשובה, אבל פחות משמעותית לציבור 
הזכאי  הציבור  כיום  האחד,  טעמים.  משני  שלנו 
פחות  הוא  בארנונה  חריגים  הנחה  לאחוזי 
ופחות המיינסטרים של הציבור החרדי, שנית, 
זו אמנם דרך נפלאה לעזור לאלפי משפחות, 
וכאן  מאחר  הקורונה,  למשבר  קשר  אין  אבל 
לאנשים  להכניס  פשוט  לדאוג  צריכים  אנחנו 
כסף לחשבון, לא לעסוק בחובות אחרים שיש 

להם".

חזקהו ואמצהו
ונציגי  החרדיות  המפלגות  יחסי  אפרופו 
להתגעגע  צפויים  עוד  הראשונים  האוצר, 
שנודע  חזקיהו,  רוני  הפורש,  הכללי  לחשב 
כאחד האנשים היותר ישרים והגונים במערכת 
הפקידותית החולשת על כספי מדינת ישראל.

החלטתו  את  האומר  בקצירת  נזכיר  אם  די 

יריב אלטרנטיבי

התסריט שהוצע, באם אכן 
יצליחו בליכוד לגבש גוש של 
שישים ואחד חברי כנסת – 
כולל סולחה עם בנט וחבריו, 
ובתוספת הצמד האוזר-הנדל 
או שני עריקים פוטנציאליים 
מתחתית רשימת כחול-לבן, 
שעל פי הסקרים האחרונים יראו 
את הכנסת הבאה באמצעות 
טלסקופ בלבד – תוגש הצעת 
אי אמון כאשר שם המועמד 
המומלץ לראשות הממשלה יהיה 
למשל יו"ר הכנסת יריב לוין או 
נאמן אחר של רוה"מ מתוככי 
הליכוד. שבוע לאחר מכן, תוגש 
מחדש הצעת אי אמון והפעם 
ישוב שמו של ראש הממשלה 
בנימין נתניהו למשבצת הטבעית, 
ובא לציון גואל

על סדר היום

החרדים עוד 
יתגעגעו. החשב 
הכללי הפורש, 
רוני חזקיהו | 
צילום: דוברות 
האוצר

אבי גרינצייג
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מתחילת השנה הנוכחית, 'להתחכם' לכללי התקציב 
חלופי  תקציב  במקרה של  כי  הקובעים  הייחודיים, 
מתקציב   70% רק  לתת  ניתן  בכנסת(  עבר  )שלא 
כתמיכות,  המוגדרים  סעיפים  עבור  שעברה  השנה 

למשל, עבור הישיבות.
לבקשת הח"כים החרדים ניאות חזקיהו להעביר 
תקציב  השנה  של  הראשונים  החודשים  במהלך 
הזהה למאה אחוזי תקצוב דאשתקד, ולהגדיר זאת 
הבנה  תוך  השנה,  המשך  חשבון  על  כ'מקדמות' 
משותפת שעם העברת התקציב בחודשים הקרובים 

– יושלם שאר הסכום באופן רטרואקטיבי.
את  ועשה  במעברה  שגדל  עיראק  יליד  חזקיהו, 
ההשפעה  בעלות  העמדות  לאחת  עד  הדרך  כל 
כשנה  תפקידו  את  עוזב  באוצר,  ביותר  והנחשקות 
וחצי לפני הזמן המיועד מכמה סיבות. האחת היא 
יחסו הצונן של השר החדש, ישראל כץ, שמתעלם 
התקציבים,  אגף  ראש  )למעט  הפקידותי  מהדרג 
יכול  שאינו  תחושתו  היא  והשנייה  מרידור(  שאול 
לסייע מספיק למגזר החרדי במצב התקציב הנוכחי 

ובהינתן משבר הקורונה.
לחרדים.  גדולה  אבדה  "זו  באוצר,  בכיר  לדברי 
רוני אהב והעריך את הדת והמסורת והיה לו המון 
ספק  התורה.  ולעולם  החרדי  לציבור  לסייע  רצון 
גדול אם מי שיחליפו בתפקיד – יהיה מי שיהיה – 
יגיע עם מטען ערכים רוחני זהה ועם הבנה מעמיקה 
בחברה  הקרעים  את  לאחות  הצורך  של  כך  כל 

הישראלית ולא להעמיק אותם".
האוצר  שר  ידי  על  להתנדב  נקרא  שרוני  "מאז 
ולמלא תפקיד במגזר הציבורי - הוא השרה אווירה 
מעבר  וגם  המקומית  ברמה  גם  ומקצועית,  רגועה 
וגם  הישראלי  במשק  מוערך  מאוד  אדם  הוא  לזה. 
שר  סגן  בחום  משתפך  הבינלאומית",  בכלכלה 
האוצר ח"כ איציק כהן מש"ס. "הוא תמיד היה שם 
לעזור לנו, למשל השנה כשנתקענו - זה יצר מגבלה 
של  הגדלה  עשינו  פסח  אחרי  מיד  מאוד.  גדולה 
הנקודה לבחור ישיבה והוא סייע לנו וכך גם בנושא 
המקדמות לישיבות. רק מי שיש לו רגש חם לתורה 
חבר  הוא  כזה.  לדבר  פתרונות  מוצא  וללומדיה 
מקווה שימשיך  ואני  אתו  לעבוד  תענוג  יקר שהיה 

להצליח".

"מדינה במחאה"
לאזור  האחרון  שישי  בליל  נקלעתי  מזלי,  לביש 
אין  ירושלים.  במרכז  הקרבות  מתחם  של  הספר 

האנרכיסטית  ההתפרעות  את  לתאר  אחרת  דרך 
מאוחר  בשלב  הגעתי  למזלי,  שם.  שהתחוללה 
יחסית, כך שרוב הפורעים כבר נעצרו או סיימו את 
החגיגה היומית. כזכר לחורבן הסתובבו עדיין מאות 
נראה כמי  והאזור  ולוחמי מג"ב ברחובות  שוטרים 

שחווה פוגרום בסדר גודל בינוני.
ישראל  מדינת  שחוותה  שונות  במחאות  נזכרתי 
הכתומים  ממאבק  החל  האחרונות,  בשנים 
הסוערות  'הפלג'  הפגנות  דרך  עבור  בהתנתקות, 
העדה  בני  של  הזכוכיות  מנפצי  במאבקים  וכלה 
את  מאפיינים  מהותיים  הבדלים  שני  האתיופית. 
המחאה הנוכחית בניגוד לשאר – האחד, אוזלת היד 
והשני,  המפגינים,  כלפי  ישראל  משטרת  שמפגינה 

העידוד התקשורתי הבלתי נסבל שהם מקבלים.
שמעון ריקלין, מין חיה נדירה של עיתונאי ימני 
בתקשורת הכללית, ציין לי השבוע אבחנה מסקרנת. 
סלוגן  תחת  התקשורתי  הסיקור  יהיה  מחאה,  בכל 
ממסגר, קרי "מחאת החרדים", "הפגנת האתיופים" 
מספריה  על  הנוכחית,  המחאה  רק  וכדומה, 
שיטות  לפי  גם   - בודדים  )אלפים  המצומצמים 
לכותרת  זוכה  עניין(  בעלי  של  ייחודיות  ספירה 
אנחנו  היא  המדינה  לאמור,  במחאה".  "מדינה 

ואנחנו המדינה.
לביטחון  השר  את  הובילה  הזו  התחושה  אולי 
אוחנה,  אמיר  לשעבר(,  חה"כ  )ומהשבוע,  פנים 
לתקוף את צמרת המשטרה בחריפות על התנהלות 
שדלפה  בשיחה  נוקטת.  שהיא  ואיפה  האיפה 
ידיד,  דורון  בניצב  נוזף  אוחנה  נשמע  לתקשורת 
יכולים להמשיך  ירושלים: "אנחנו לא  מפקד מחוז 
עם  להמשיך  יכולים  לא  אנחנו  הזה,  הברדק  עם 
האנרכיזם הזה... יש הבדל בין הפגנה לבין אירועים 
כמו שאנחנו רואים בחודשיים האחרונים ובשבועות 
יודע  לא  "אני  גם תהה השר:  האחרונים". בהמשך 
להסביר לציבור מדוע אנחנו אוסרים על תפילה ועל 
מופעי תרבות ואמנות, ולא אוסרים על הדבר הזה".

חסרי  במרדפים  עסוקה  המשטרה  בעוד  אכן,  כי 
שלא  ילדות  או  מסיכה  נטולי  קשישים  אחרי  שחר 
הקפידו לעטות אותה לפי התקן, היא מאפשרת מדי 
ערב את מדגרת הקורונה ההמונית במרכז ירושלים, 

בהתנהלות מופקרת ומסכנת חיים.
של  עדכני  תיאור  זה  בהקשר  לצטט  הראוי  מן 
רובין האריס, הביוגרף ואיש הסוד של ראש ממשלת 
בריטניה לשעבר, מרגרט תאצ’ר, מי שזכתה לכינוי 
ממנהיגות  לאחת  היום  עד  ונחשבת  הברזל’  ‘אשת 
הימין הבולטות ביותר במערב. תאצ’ר נתקלה במצב 
שמזכיר קצת את הנעשה כאן – שילוב של אבטלה 

השמאל  בהובלת  אנרכיסטיות  מחאות  גוברת, 
ודרישות להתנהלות כלכלית שגויה של הממשלה.

לפי האריס, "במהלך יוני צפתה האומה במחזות 
של אלימות מאורגנת שנראו כאילו הם מתחוללים 
יותר  מהפכה.  של  בעיצומה  הנמצאת  במדינה 
תקפו  אחרים  מהומות  ומחוללי  כורים  מ-5,000 
וחיצים.  אבנים  לבנים,  בהם  ויידו  השוטרים  את 
סוסים  גבי  על  הסתערו  מגן,  בלבוש  השוטרים, 
את  מתוכו  שולפים  חבריהם  בעוד  ההמון,  תוך  אל 
הוקיעה  תאצ’ר  אלות.  בנפנופי  המתפרעים  מנהיגי 
את ‘שלטון האספסוף’ והבטיחה כי ‘שלטון החוק’ 

ינצח". אוחנה, יש לך ממי ללמוד.

אלדד וממד
נדמה,  כך  המשפט,  במערכת 
לייצר  שבוע  מדי  מקפידים 
התורן  האירוע  חדשה.  שערורייה 
חסרת  להחלטתו  נוגע  השבוע  של 
מ"מ  היועמ"ש,  של  הנימוקים 
שמנהל  והאיש  המדינה  פרקליט 
קרי  בפועל,  ישראל  מדינת  את 
אביחי מנדלבליט, להעביר את תיק 
החקירה בפרשת ‘הממד החמישי’ 
מידיו של דן אלדד לאלו של מומי 

למברגר.
בחודשים  איתנו  היה  שלא  למי 
הפרקים  תקציר   – האחרונים 
פרקליט  כמ"מ  בשבתו  הקודמים: 
שמנדלבליט  במינוי  המדינה, 
הספיק  לטרפד,  כוחו  בכל  ניסה 
אלדד לפתוח ולהרחיב את חקירת 
השאר  בין  מעורבים  בה  הפרשה, 
והמפכ"ל  גנץ  בני  לבן  כחול  יו"ר 

לשעבר רוני אלשיך. בנוסף, ניסה מנדלבליט לקדם 
מנאמניו,  לאחד  הנחשב  למברגר,  של  בחירתו  את 

לתפקיד פרקליט המדינה.
תיק  את  מנדלבליט  הפקיע  כאמור,  השבוע, 
החקירה הרגיש מידיו של אלדד, החשוד בעיניו ככל 
הנראה בחוסר נאמנות אידיאולוגי ל"צד הנכון" של 
למברגר.  של  הנאמנות  בידיו  אותו  והפקיד  המפה, 
אם אתם חוששים שהפרשה עומדת להסתיים בלא 

כלום, אתם לא היחידים.

הפוגה מתוזמנת? ראשי הממשלה בדיון בעקבות המצב בצפון | צילום: קובי גדעון, לע"מ

בשיחה עם סגן השר מקלב, 
הוא כואב את האפליה שהובילה 

מלכתחילה להתנהלות הזו, 
"זו רשעות וצרות עין לא לתת 

את הקצבה לילדים הרביעי 
והחמישי", אומר מקלב. "לאיפה 

הגענו? פעם כשדיברו על 
משפחה ברוכת ילדים הייתה 
תפיסה של לעזור להם, היום 

שולטת גם באוצר התפיסה 
שהחדירו לפיד ואנשיו בזמנו, 

כביכול הם 'אשמים' שהביאו את 
זה על עצמם"
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מאת: חיים רייך

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  מקורבי 
תקפו בחריפות את היועץ המשפטי לממשלה 
לבג"ץ  שהודיע  לאחר   – מנדלבליט  אביחי 
אשת  אם  לבחון  צריכה  ההיתרים  ועדת  כי 
צריכה  היתה  נתניהו  שרה  הממשלה  ראש 
הגנתה  לצורכי  המימון  לקבלת  היתר  לקבל 

המשפטית בתיק המעונות.
דולר  אלף   270 אם  תהה  מנדלבליט 
נתניהו מהווה טובת הנאה הניתנת  שקיבלה 
יש  ולפיכך  עצמו  הממשלה  לראש  למעשה 

צורך במתן היתר מהוועדה.
מקורבי נתניהו מיהרו לתקוף את היועמ"ש 
לממשלה  המשפטי  היועץ  "תשובת  ואמרו: 
ולתפירת  לרדיפה  הוכחה  עוד  היא  לבג"צ 
התיקים נגד ראש הממשלה נתניהו ורעייתו", 
היועץ  של  "הניסיון  נתניהו.  מקורבי  אמרו 
המשפטי להפוך את החלטת ועדת ההיתרים 
בנימוק מופרך, חושפת את כוונתו האמיתית 
והלא מוסתרת – לפעול להחלפתו של ראש 

הממשלה".
ההליך  כל  "לאורך  טוענים:  המקורבים 
הממשלה  ראש  של  בעניינם  המשפטי 
רצופות  מנדלבליט  של  החלטותיו  ורעייתו, 
סתירות. בכל פעם שחשש שהחלטה קודמת 

שלו תפגע בסיכוייו להרשיע בתיק הוא הפך 
את החלטתו ב-180 מעלות.

"כך לדוגמה, בשנת 2018 קבע מנדלבליט 
שחוק המתנות לא חל על תמיכתו של ספנסר 
כשהוא  וכעת,   – המשפטית  ההגנה  במימון 
להרשיע-  ביכולתו  תפגע  זו  שהחלטה  חש 

הוא הופך אותה".
הוסיפו:  הממשלה  ראש  מקורבי 
ראש  את  האיש ששלח  גם  היה  "מנדלבליט 
את  לאשר  כדי  ההיתרים  לועדת  הממשלה 
כדי  רק   – המשפטיות  הוצאותיו  מימון 
אישרה  כשהועדה  המימון  את  ממנו  לשלול 

שראש הממשלה יכול לקבל אותו.
שמטרתו  מלמדות  היועץ  פעולות  "כל 
צדק.  משפט  לקבל  הממשלה  מראש  למנוע 
מימון  את  הממשלה  מראש  מנע  היועץ 
את  לעקוף  מנסה  הוא  המשפטית,  הגנתו 
יסוד  חוק  ואת  בג"צ  שופטי   11 החלטת 
ניגוד העניינים'  'מסמך  הממשלה באמצעות 
סמכויות  הממשלה  מראש  לשלול  שממליץ 
פועל  הוא  וכעת  אותו,  ו'לשתק'  בסיסיות 
בחוסר סמכות כדי להפוך את החלטת ועדת 
של  המשפטית  ההגנה  בעניין  ההיתרים 
רעייתו. היועמ"ש איבד כל רסן. הוא החליט 
להפיל את ראש הממשלה נתניהו בכל מחיר 
שליטה  חסרת  רכבת  כמו  לעברו  ודוהר 

שאיבדה את הבלמים".

מאת: מנדי קליין

'הטפת  נערכה  צפת  הקודש  בעיר  מיוחד  באירוע 
דם ברית' ל-7 ילדים יהודיים, בנים לאימהות יהודיות 
ואבות ערביים, שחזרו לעם ישראל בזכות פעילות יד 

לאחים.
בקטנותם  וחונכו  ערביים  לאבות  שנולדו  הילדים 
של  שובן  עם  ליהדותם  חזרו  האסלם,  ברכי  על 
פעילות  בעקבות  ישראל,  עם  לחיק  אימותיהן 
הסוציאליות  העובדות  של  וממושכת  מתמסרת 
ב'מחלקה להצלה מטמיעה' ביד לאחים, שעזרו להן 
לצאת מהקשרים הסבוכים שהיו להם עם גברים בני 

מיעוטים, להשתקם ולפתוח דף חדש בחייהן.
ביד לאחים החליטו לנצל את הרגע המיוחד הזה 
כי  הוחלט  כך  ובשל  בצפון,  כיף  יום  עם  ולשלבו 

הטקס יערך בצפת.
בתחילה הגיעו הנשים והילדים בהסעות מאורגנות 
להר  בסמוך  הטבע  בחיק  בפארק   – מפגש  לנקודת 
והנאה,  משחק  של  קלה  שעה  לאחר  ומשם,  מירון, 

המשיכו למכון 'אסנט' בצפת.
לבין  צפתית  תיירות  בין  שמשלבים  המכון  אנשי 
אין  חינם  לפעילים  העניקו  יהודית,  לזהות  פעילות 
כסף חדר בבית המלון שבמתחם, ושעה קלה לאחר 
מכן ערך בו המוהל הרב שלמה אסא את הטפת דם 

הברית לכל אחד ואחד מהילדים.
ידיים  רחבת  למרפסת  הנוכחים  יצאו  מכן  לאחר 
רבח  הגאון  צפת  של  רבה  את  פגשו  בה  במבנה, 
הרב  לברכם.  כדי  במיוחד  שהגיע  אליהו,  שמואל 

אליהו נשא בפניהם דברים ואף עבר מילד לילד, שאל 
אותו איזו ברכה הוא רוצה לקבל על המצווה הגדולה 

שעשה – ובירך אותו בחום ובלבביות.
מהם  אחד  לכל  העניקו  לאחים  יד  שאנשי  לאחר 
תעודה   – ברית"  דם  "הטפת  על  המעידה  תעודה 
שתעזור להם לערוך טקס 'השבה ליהדות' עם הגעתם 
עזבו  ערך,  יקרות  מתנות  להם  והוענקו   ,18 לגיל 
המשתתפים את המקום ליום כיף בצפון שכלל בתוכו 

כמה מסלולי הליכה והסתיים לעת ערב בכינרת.
הזה,  היום  הצלחת  לאור  כי  אומרים  לאחים  ביד 
שוקלים  הם  הקורונה,  שיוצרת  השיבושים  וברקע 
לעשרות  שנה  בכל  שנערכות  הקייטנות  את  להסב 
רבות של ילדי ניצולות בימי כיף שיורכבו מקבוצות 
מצומצמות. "ראינו כמה העניק יום הכיף הזה לילדים 
הטיול  מבחינת  והן  היהודית  החוויה  מבחינה  הן 
דומים  כיף  ימי  תכנון  על  לעמול  והתחלנו  עצמו, 
בשל  שבוטלו  הקייטנות  במקום  הגדול  לחופש 

הקורונה".

מקורבי נתניהו במתקפה 
על היועמ"ש לממשלה

מעמד מרגש: שבעה 'אחמד בן 
שרה' שבו לחיק היהדות

היועמ"ש קרא לבג"ץ לבדוק אם יותר מרבע מיליון דולרים שהועברו לשרה 
חסרת  רכבת  כמו  הממשלה  ראש  לעבר  "דוהר  נתניהו:  מקורבי   • נתניהו 

שליטה שאיבדה את הבלמים"

7 ילדים יהודיים שגודלו כמוסלמיים הגיעו עם אמותיהן לצפת, שם נערך להם טקס "הטפת 
דם ברית" ⋅ רבה של צפת הגיע למתחם שבו נערך האירוע, נשא דברים ובירך כל אחד מהם ⋅ 

יד לאחים ערכו לילדים יום כיף

הרה"ג שמואל אליהו עם אחד הילדים

מאת: יחיאל חן

בן  טובה  בשעה  נולד  חודשים   8 לפני 
אובחן  הלידה  בשעת  וכבר  מנהריה   למשפחה 

שהילד אינו כמו שאר התינוקות.
עם  להתייעץ  התקשרו  שעות  כמה  לאחר 
מומחים ופה אחד אמרו להם שיתקשרו לגר"ש 
מחפוד. אבי הבן מיהר התקשר לגר"ש מחפוד 
בצפון  למשחטה  אגיע  מחר  הבן:  לאבי  שענה 
ונפגש כדי לראות את הילד. וכך היה. הרב יצא 
עם החלוק מהמשחטה, בדק את הילד ואמר להם 
ברית לא ניתן לעשות, אבל תתקשרו לנכד שלי, 

הרב יהודה והוא יסביר ויסדר לכם את הכל.
אבוחצירא  דוד  רבי  למקובל  קירבתם  בשל 

שליט"א, הלכו ההורים לקבל את עצתו וברכתו. 
אמר להם רבי דוד: תשמעו למה שאמרו לכם, 
אפילו אם לא עושים ברית מילה בזמן הקרוב. 

תעשו ותצליחו בעיתו ובזמנו יחד עם הניתוח.
גדולי  אצל  "בדקתי  מספר:  יהודה  הרב 
המומחים היכן ניתן לערוך ברית מילה יחד עם 
הפניתי  המצב.  מורכבות  בשל  הניתוח  ביצוע 
אותם לבדיקה לאחר 4 חודשים, וקבענו תאריך 

ביצוע ברית מילה בגיל חצי שנה".
 3 בעוד  נדחה  הניתוח  הקורונה  "בגלל 
חודשים", מספר הרב יהודה. "לאחר מכן, הגל 
כי  הניתוח  את  דחו  לא  כבר  אבל  הגיע,  השני 
אין לדעת מתי המצב יהיה יותר טוב. ברוך ה', 
השבוע, נכנס התינוק בבריתו של אברהם אבינו 

ונקרא שמו בישראל "רפאל".

ברית מילה בחדר ניתוח נדחתה 
מהגל הראשון לגל השני

הרב יהודה מחפוד בחדר הניתוח הרב יהודה מחפוד עם אבי הבן

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



לשבועון יום ליום דרושים: 
משרה 302 מעצב דיגיטל ל-50% משרה

משרה 304 עורך ומנהל רשתות חברתיות 
למשרה מלאה

למגזיני הרשת בתפוצות דרושים:
כתבים ועורכים בשפות הבאות:

צרפתית
רוסית
אנגלית
ספרדית

קו"ח לאימייל:
yosefshinover@gmail.com

החברה היהודית להוצאה לאור בישראל ובתפוצות בע״מ
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להנדסאות בסבסוד מלא יש דרך אחת!

מאת: יחיאל חן

טל,  מקמפוס  סטודנטיות  ל-100  קרוב 
לב,  האקדמי  המרכז  של  ולוסטיג  תבונה 
'לב  ידי  על  שנערך  מקוון  בהאקתון  התמודדו 
שבו  לב,  האקדמי  במרכז  היזמות  מרכז  טק', 
לאוכלוסיות  חדשניים  פתרונות  ופותחו  תכננו 
הראשון  הקורונה. במקום  ממגפת  שנפגעו 
טכנולוגי  מיזם  שפיתחו  סטודנטיות  זכו 
פנים.  אל  פנים  מפגשים  המדמה  משפחתי 
הפיתוח  המוכרת,  הזום  מתוכנת  להבדיל 
בישול  כגון:  אינטראקטיביות,  פעילויות  כולל 
שאלות  עם  מסתובב  גלגל  משחקים,  משותף, 
או נושאים שונים לשיחה .מיזמים נוספים נתנו 
הרפואיים  לצוותים  הקטנים,  לעסקים  מענה 

ולאוכלוסיות הנמצאות בהסגר.
הכניסה  הקורונה  מגפת  של  התפרצותה 
שבמשפחות  בעוד  לבידוד.  ישראל  אזרחי  את 
בקרב  בבני המשפחה,  מלא  היה  הבית  צעירות 
לבדידות.  הפך  הבידוד  השלישי  הדור  בני 
נכדים נמנעו מלבקר את הסבא והסבתא מחשש 
את  פגשו  לא  בסיכון  ואוכלוסיות  ידבקו  שמא 
בפיתוח  הצורך  עלה  לכך  בהתאם  קרוביהם. 
המאפשר מפגשים אינטראקטיביים משפחתיים. 
שני  גל  של  בתחילתו  שישראל  העובדה  בשל 
לבידוד  הנכנסים  האנשים  במספר  עליה  וישנה 
כתוצאה מחשיפה לחולי קורונה, פיתוח זה יכול 
לשמש גם זוג מאורס שאינו יכול להיפגש משום 

שאחד מהם נאלץ לשהות בבידוד.
בהם;  נוספים,  פיתוחים  יצרו  הסטודנטיות 
לתמוך  שרוצים  לצרכנים  פלטפורמה  בניית 
בעסקים קטנים על-ידי קניית מוצרים ותרומתם 
רפואיים,  צוותים  כגון:   – ולארגונים  לקבוצות 
גם  נוצרו  כן  כמו  אבות.  ובתי  אבטחה  צוותי 
לשירותים  הגישה  שיפור  בתחום  פיתוחים 
רפואיים וחינוכיים לנוער בסיכון בזמני משבר, 
המרותקות  לאוכלוסיות  אמנים  בין  קישור 
ויצירת  אינטראקטיביות,  להופעות  לבתים 
מערכת לגיוס כמות גדולה של מתנדבים במצבי 

חירום.
הפתרונות  את  שבחנו  המומחים  השופטים 
מנהלת   - סירקין  יונית  היו  הטכנולוגיים 
סמנכ"ל   - גרימלנד  ענת  מאסצ'לאנג', 
פלר   ,-Scale Up Velocityב אסטרטגיה 
ירושלים,  עיריית  לראש  המשנה   - חסן-נחום 
 - וייס  אפרת  ומשקיעה,  יזמית   - קוט  גליה 
מנהלת   - ווסק  ומיכל  בסינמדיה  דירקטורית 

השיווק לקהילות המפתחים במיקרוסופט.

רציניים  אתגרים  הציב  הקורונה  "נגיף 
נוער  ואמנים,  עמותות  קטנים,  עסקים  בפני 
במערכת  המעוניינים  צעירים  וכן  בסיכון 
יצר  גם  הקורונה  נגיף  במקביל  חדשה.  יחסים 
ופתרונות  לטכנולוגיות  מדהימות  הזדמנויות 
חדשים לסייע לאלה שהכי זקוקים להן", אמרה 
סירקין. "הטכנולוגיות שהתהוו ופותחו על-ידי 
דוגמא  הן  לב,  האקדמי  במרכז  הסטודנטיות 
נהדרת לכך שרעיונות נפלאים יכולים לבוא מכל 
עבור  חדשה  מציאות  ליצור  ניתן  וביחד  מקום, 

הקהילות שלנו".
תחרות ההאקתון השנתית של המרכז האקדמי 
אולם  אדם.  הומה  מאורע  כלל  בדרך  היא  לב, 
החוויה  את  לשחזר  נאלצו  המארגנים  השנה, 
חולצות  בהן  מעוצבות,  קופסאות  מרחוק. 
שתייה,  בקבוקי  קפה,  ספל  התחרות,  של  לוגו 
נשלחו  מיוחדת,  הגנה  ומסכת  אנרגיה  חטיף 
מקוונים  משחקים  המשתתפות.  של  בתיהן  אל 
בהפסקות  אנרגיה  לשחרר  למשתתפות  אפשרו 
עסקו  שבהן  הממושכות  הפעילות  שעות  בין 
וביצירת  שיווק  אסטרטגיות  בפיתוח  בתכנות, 

תכניות עסקיות.
אותנו  לעזוב  הולכת  שהקורונה  נראה  "לא 
לצמיתות בעתיד הקרוב", אומר ערן יומטוביאן, 
מנהל 'לב טק', מרכז היזמות במרכז האקדמי לב. 
"בהתאם לכך אנחנו מעודדים את הסטודנטיות 
יוזמה בהתאם  ולתפוס  להיות מחוברות לשטח 
הצליחו  הסטודנטיות  ממנו.  העולים  לצרכים 
זמן  במשך  מוגמרים  טכנולוגיים  כלים  ליצור 
ארגונים  ישמשו  אלו  פיתוחים  מאוד.  קצר 
של  ההתמקדות  חרום.  במצבי  שונים  חברתיים 
קורונה  למגפת  הקשורים  בפיתוחים  ההאקתון 
'לב  לתכנית Take Action של  בהמשך  באה 
לצרכים  מענה  לספק  במטרה  שהוקמה  טק' 
שהתעוררו בקרב גופים חברתיים הפועלים עם 

אוכלוסיות מוחלשות.

מאת: יחיאל חן

הקרוב  אלול  בר"ח  התאריך:  את  תרשמו 
המרכז  של  הטכנולוגית  המכינה  לדרך  יוצאת 
האות  את  ונותנת  מקצועית  להכשרה  החרדי 
לפתיחת מגמות ההנדסאים המובילות, שבימים 
מנועים.  ומחממות  המסלול  על  עומדות  אלה 
מוזמנים  אתם  ההמראה,  לפני  רגע  עכשיו, 
מאה  לקבל  ומפרנס,  מבוקש  למקצוע  להירשם 
במהלך  כבר  ולזכות  לימוד  שכר  מימון  אחוז 
תלוש  עם  יוקרתית  במשרה  הלימודים  שנות 

משכורת גבוה במיוחד.
מציעים  מקצועית  להכשרה  החרדי  במרכז 
הנדסאי  לגברים:  מתקדמות  הנדסאים  מגמות 
בניין, הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים, הנדסאי 
חשמל והנדסאי תוכנה, ומתגאים באלפי בוגרים 

ומתפרנסים  המשק  זרועות  בכל  שמשולבים 
כראוי. 

למאה  הזכאות  לבדיקת  ההזדמנויות  "חלון 
ומצטמצם,  הולך  לימוד  בשכר  סבסוד  אחוזי 
למימון  בקשה  ולהגיש  להירשם  והמזדרזים 
מרוויחים", מסבירים באגף הרישום של המרכז 
על  עמלים  והמרצים  הרכזים  "בעוד  החרדי. 
תכנים  עם  השיעורים  מערכי  של  אחרון  עדכון 
וחומרים ייעודיים, אנחנו סוגרים במקביל פינות 
במטרה  הממשלתיים  הגופים  מול  אחרונות 

לדאוג למלגה לכל תלמיד".
"צפוי להם מסע מרתק, מלא בחומרי לימוד 
מיותרות  ותיאוריה  אקדמיזציה  מכל  חפים 
ידי ועדה רוחנית מחמירה, מסע  ומפוקחים על 
גבוה  ומדורג  נלהבים  מצוינות  לציוני  שזוכה 
אומר  רצופות",  שנים   5 כבר  מה"ט  במדדי 

אברהם הורן, מנכ"ל המרכז החרדי.

מגמות ההנדסאים של המרכז החרדי עם 100% מימון ⋅ ימים אחרונים לבדיקת הזכאות: 
מכינת קדם הנדסאים נפתחת בראש חודש אלול

הפיתוח הטכנולוגי של 
התלמידות החרדיות 

פלטפורמה וירטואלית למפגשים משפחתיים שפתחו סטודנטיות מקמפוס לוסטיג זכתה 
במקום הראשון בהאקתון, שנערך ע"י 'לב טק', מרכז היזמות במרכז האקדמי לב, במטרה 

לענות לאתגרי השעה שנוצרו עקב מגפת הקורונה

הרב צבי שרייבר ראש קמפוס לוסטיג )צילום: דוברות 
המרכז האקדמי לב(

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

ו 6050*

 קבלת מידע מעודכן על הזכויות עקב משבר הקורונה,
הגשת תביעות לקצבאות, קבלת שירות באתר השירות האישי, 

 פנייה ישירה לסניף, ועוד מגוון פעולות שניתן לבצע
במהירות ובקלות.

 בימים אלה, נמשיך לתת לכם שירות

בערוצים האלה:

 כמו כן תוכלו להגיש לנו תביעות ומסמכים
בתיבת השירות מחוץ לסניף.

במוקד 6050*

 ועדות רפואיות שנקבעו לתאריכים אלה
יתקיימו כרגיל.

 סניף בני ברק
 ומרכז השירות באלעד
יהיו סגורים לקהל
 מ-י"ט באב עד ל' באב

)9.8 עד 20.8(

btl.gov.il באתר



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 



ח' אב תש"פ 29/7/20 בני ברק 1224

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

אהבת חינם תביא הגואל
בו  והנמהר  המר  היום  באב,  תשעה  לפני  אנו  נמצאים 
ולא  ושרף  הרס  ניפץ  ירושלים  בשערי  אויב  הקב"ה  שלח 
הפליטה  שארית  והוגלתה  כמים  ישראל  דם  ונשפך  חמל, 
לבין האומות ונשארה ארץ ישראל בלי בניה, ִמְּבִלי ָבֶניָה ִהיא יוֶֹׁשֶבת 

ְורֹאָׁשּה ָחפּוי ְּכִאָּׁשה ֲעָקָרה ֶׁשֹּלא ָיָלָדה )מנוסח תפילת נחם(. 
וכל זה למה? בית מקדש שני מפני מה חרב? מפני שהיו שונאים 
זה לזה )יומא ט ע"ב(, הייתה ביניהם שנאה ולא היו מוכנים לוותר 
האדם  להרוויח  יכול  כמה  עד  להבין  השכילו  לא  הם  לשני,  אחד 

שמוותר ומוחל לשני. 
אחד מראשי הישיבות שלי הגאון רבי רפאל שפירא זצ"ל )ראש 
ישיבת "תפארת הכרמל" ו"תפארת ישראל" בחיפה( סיפר על הגאון 
רבי יצחק זאב מבריסק זצ"ל שכשהכתירוהו בראשונה להיות כרבה 
של  והבודקים  מהשוחטים  שחלק  הרב  גילה  בריסק,  של  הראשי 
לפסקיו  לשמוע  חפצים  ואינם  ההלכה  כפי  שוחטים  אינם  העיירה 
נבלות  אכילת  בספק  העיירה  יהודי  את  מכשילים  ובכך  והלכותיו, 

וטריפות.
השומעים  בעירו  החנויות  בעלי  כל  את  לביתו  לכנס  ביקש  הרב 
העיירה  תושבי  כל  בפני  להכריז  כדי  למשמעתו,  וסרים  לדבריו 
שאפשר לאכול רק באלו החנויות שנמצאים תחת חסותו. והנה, הדבר 
השחיטה  מבעלי  אחד  של  לאוזנו  שהגיע  עד  לאוזן  מפה  התגלגל 
האסורה שהחליט אף הוא להשתתף באסיפה שעושה הרב בביתו כדי 

לשבש ולהרוס לרב ולשומעי לקחו את מחשבתם ורצונם. 
כשניגש הרב לדבר בעניין השחיטות האסורות הבחין באותו שוחט 
ולא רצה לדבר בפניו כדי לא להעליבו ולפגוע בו בצורה ישירה בפני 
כל הסובבים. בעלי האטליזים ששהו במקום הבחינו שהרב לא רוצה 
לדבר בפני אותו שוחט, ניגשו אליו וביקשו ממנו בצורה יפה שיצא 

מבית הרב, שהרי הוא לא הוזמן לאסיפה זו. 
זאת  לו  יאמר  שהרב  עד  לצאת  מוכן  היה  ולא  התעקש  השוחט 
המקום  מאנשי  שאחד  עד  ארוכות  דקות  נמשך  הוויכוח  בפירוש, 
שהיה פיקח ביקש לדבר עם אותו שוחט מחוץ לבית בענייני עסקים, 

הסכים השוחט ויצאו שניהם מחוץ לבית הרב.
בעלי החנויות שנכחו במקום וצפו בכל המחזה תמהו ושאלו את 
וביקש ממנו לצאת מהבית, הרב  ניגש לאותו שוחט  הרב מדוע לא 
השיב ואמר: "איך אעשה כדבר הזה? הרי בית המקדש נחרב בגלל 
שביזו והוציאו את בר קמצא מהסעודה בבושת פנים )יעוי' בגיטין נה 
ע"ב(, ולכן החלטתי שרק אם אותו שוחט יצא לבדו אסכים לדבר, אך 

אם הוא לא יסכים לצאת, לא אוציאו מביתי".
עד כמה צריכים אנו להיזהר זהירות גדולה לא לבזות האחד את 
השני, אלא לוותר ולסלוח, כיון שאיננו יודעים מה ביזיון עלול לגרום 

ולהוליד.

אחכה לו בכל יום שיבוא

אלו,  בימים  חובתנו  וזו  ולבכות  להתאבל  אותנו  ציוו  רבותינו 
אבל יחד עם זאת חובה עלינו לזכור כי בכל רגע יכול משיח צדקנו 
להתגלות, בכל יום ממש - "היום אם בקולו תשמעו" )תהילים צה, 

ז(, והמשיח יבוא. 
בגמרא  שמובא  ואף  בכך,  להאמין  עלינו  חובה  בשבת  אפילו 
)עירובין מג ע"ב( שהמשיח לא יבוא בערב שבת כדי שלא להטריח 
את האנשים המכינים צרכי שבת, וגם לא יבוא בשבת מחוץ לתחום, 
מכל מקום עלינו להאמין שהוא יכול לבוא גם ביום ששי וגם בשבת. 
ואמר על כך ה"חתם סופר": הרי אם אכן יבוא משיח צדקנו בשבת, 
תהיה לנו קושיה עליו מגמרות מפורשות האומרות אחרת. זה יהיה 

ה'שיעור' הראשון שיאמר המשיח, ליישב את הקושיות הללו...
לנו  ואסור  המשיח,  לביאת  וציפו  עת  בכל  שעמדו  צדיקים  היו 

לייאש את עצמנו אפילו יום אחד. 
מישהו שאל אותי: הרי גם בשנה שעברה קיווינו שהמשיח יבוא 
עוד לפני תשעה באב ותתבטל התענית, והנה בסופו של דבר הוא לא 
הגיע? חס ושלום לחשוב כך. אנו אומרים "ואף על פי שיתמהמה עם 
כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא". הציפייה שלנו לבואו בכל רגע, היא 

זו שתקרב את הגאולה ומשיח צדקנו יבוא במהרה בימינו. 

האבלות – סיבת הגאולה

יהודים רבים נמשכו לצרפת, בשל בשורת החופש והדרור שיצאה 
זכויות  שוויון  העניק  כמאתיים,  לפני  צרפת  קיסר  נפוליאון,  משם. 
ליהודים, למרות היותם נתינים זרים! לא רק בעניין זה פעל נפוליאון. 
הצלחתו הלכה לפניו – הוא כבש כל מקום שהגיע אליו, ובכל מקום 
השליט סדר בחכמה גדולה מאד. הוא החשיב את עצמו ביותר, ודימה 
להיות המשיח של העולם כולו... עד שגם הוא חלף ועבר מן העולם... 
באחד הערבים החמים יצא לטייל מעט ברחובות כדי לשאוף אוויר 

צח. תוך כדי טיול עבר במקומות היהודיים. הוא הכיר את המקומות 
גדול, והציץ לעברם  הללו, שבהם קבלו תמיד את פניו מתוך כבוד 

בסקרנות.
באורח מוזר, המראה שלהם היה שונה מתמיד. בדרך כלל היה אור 
יקרות בוקע משם - כי נר מצוה ותורה אור )משלי ו, כג(. האור היה 
גם בשעות הקטנות של הלילה, והעיד על אנשים שיושבים ולומדים 
או מתפללים. אך כעת היה הכל חשוך, מלבד כמה נרות בודדים. גם 
כשהתקרב  נרות.  עם  שיושבים  אנשים  ראה  הכנסת  בית  רחבת  ליד 

יותר, שמע גם קולות של בכי. 
מה קרה?

הורה הקיסר למשרתיו להביא לפניו את אחד היהודים. הוא מוכרח 
לא  בחדשות  הזה?  הלאומי  האבל  פשר  מה  להם?  קרה  מה  לדעת 

דיווחו כלום!
הרב שהגיע הסביר לו, שהיהודים אבלים על בית מקדשם שחרב 
בלילה זה, שהוא ליל תשעה באב. תוך כדי שסיפר החלו עיניו זולגות 

דמעות. 
בית המקדש? מה פירוש? מהו הבית הזה? – התעניין נפוליאון. 

כולם  הגיעו  שאליו  מקום  שהיו  המקדש,  בית  על  הרב  לו  סיפר 
להתפלל, עד שבאו האויבים והחריבו אותו. 

מתי זה קרה? – שאל נפוליאון.
לפני אלף ושמונה מאות שנה – ענה הרב. 

אלף ושמונה מאות שנה? – נדהם הקיסר – ואתם עדיין יושבים 
יומיים- לפני  קרה  הזה  האסון  כאילו  בוכה  אתה  עליו?  ובוכים 

שלושה!
זהו הייעוד שלנו – אמר הרב – זה המקום שכל עיני ישראל במשך 

דורות צופיות אליו, וכולנו מצפים שיבנה.
נענה נפוליאון ואמר: אם כך אתם בוכים על דבר שקרה לפני אלף 
שמונה מאות שנים, בטוח אני שיום יבוא והבית הזה יבנה לכם, ואתם 

תשובו אליו ואל ארצכם!
ורואה  זוכה  ירושלים  ז"ל "כל המתאבל על  זהו שאמרו רבותינו 
ורואה'?  'זוכה  פירוש  מה  שואלים,  ע"ב(.  ל  )תענית  בשמחתה" 

לכאורה מתאים יותר לומר 'יזכה ויראה'!
אלא שבאו לומר לנו, שאם אדם מתאבל ומצטער כאילו ממש כעת 
זה מצוי באמת  הוא מראה בכך שדבר  לו אסון חורבן הבית,  אירע 
בלבו, ועצם הדבר הזה שהיהודים לא שכחו את מוצאם, את ארצם, 
את בית מקדשם ואת השראת השכינה שהייתה בישראל – יגרום שעם 
ישראל יחזרו בחזרה. בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו )תהילים קכו, 

ו(.
אם אתם מתאבלים עליה – שישו איתה משוש!

ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון

רש"י  ובפירוש  בפסיקתא  הוא  וכן  לד,  )פתיחה  איכה  במדרש 
המקדש  בית  את  נבוזרדאן  שהחריב  שלאחר  מובא  א(  מ,  לירמיהו 
והגלה את ישראל בשלשלאות של ברזל היה ירמיהו הנביא הולך וָׂשם 

ראשו בחבלים כדי שיסחבו אותו יחד עם שאר העם. 
על  משמר  מכל  לשמור  מנבוכדנצאר  הוראה  קיבל  נבוזראדן  אך 
ְוַאל  ָעָליו  ִׂשים  ְוֵעיֶניָך  ָקֶחּנּו  נביא היהודים ולהיזהר שלא לפגוע בו, 
)ירמיה לט,  ֵּכן ֲעֵׂשה ִעּמוֹ  ֵאֶליָך  ְיַדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְמאּוָמה ָּרע,  ַּתַעׂש לוֹ 
יב(, ולכן הזדרז נבוזראדן והוריד את הקולר מעל ראשו של ירמיהו. 
לאחר זמן חזר ירמיהו ושם ראשו בקולר ושוב היה נבוזראדן מסיר 

הקולר ממנו עד שהגיעו עם ישראל לבבל.
כשהגיעו לבבל חשב ירמיהו בליבו ואמר, אם אלך עמהם לבבל 
לכיוון  לו  והלך  אותם  עזב  ישראל,  בארץ  הנשאר  לגלות  מנחם  אין 
ארץ ישראל, כשראו כך בני הגולה געו כולם בבכיה ואמרו: אבינו 
ירמיה, איך אתה מניחנו כך, וזהו שנאמר ַעל ַנֲהרוֹת ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו 

ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיוֹן )תהילים קלז, א(.
ענה ירמיה ואמר להם, מעיד אני עלי שמים וארץ אלו בכיתם בכייה 
אחת עד שאתם בציון לא גליתם, אילו הייתם בוכים לפני ה' יתברך 
הייתם  ולא  הבית  נחרב  היה  לא  לכם,  וסולח  מוחל  היה  הוא  מעט 
גולים לבין האומות, אך לא בכיתם, לא חזרתם בתשובה, נשארתם 

ללא דמעה, ָּבכוֹ ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה )איכה א, ב(. 
של  ריבונו  העולמים,  ריבון  לפני  ותפילה  תחינה  נושאים  ואנו 
עולם, עם ישראל בוכים ונאנחים ומצפים לישועתך יתברך, גאל נא 

את עמך ישראל והראנו בישועתך השלימה.
לראות  ונזכה  שלימה  באחדות  להתאחד  כולנו  שנזכה  רצון  יהי 
בחיים חיותנו בשמחת ירושלים, וכבר אמרו רבותינו )תענית ל ע"ב( 
יראנו  יתברך  ה'  בבניינה,  ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  כל 

בבניינה בקרוב בקרוב, אמן. 

שנאמר:  כפי  תורה  ילדינו  את  ללמד  שמע  בקריאת  צווינו 
 "... בדרך  ובלכתך  בביתך  בם, בשבתך  ודברת  לבניך  "ושננתם 
היה  הלא  הדברים,  סדר  את  להבין  יש  ז(.  ו,  ואתחנן  )דברים, 
מן הראוי לכתוב קודם את הציווי המוטל על האב בחובת לימוד התורה 
"ושננתם  בניו:  את  ללמד  החובה  לו  יש  ואח"כ  בם",  "ודברת  לעצמו: 

לבניך". אם האדם לא ילמד איך יוכל ללמד את ילדיו? 
עוד יש להבין את מה שנאמר בפרשת "והיה אם שמוע": "ולמדתם אתם 
את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך...")שם יט, יט(, מדוע 
פתח הכתוב בלשון רבים "ולמדתם" וסיים בלשון יחיד "בשבתך בביתך"?
חינוך  יסוד  את  מלמדת  זצוק"ל,  שהתורה  אש"  ה"שרידי  בעל  מבאר 
צאצאינו, והוא על ידי: "דוגמא אישית". המכשול הגדול בחינוך כשהוא 
הדורשים ממנו. שנאה  אלו  לבין  לעשות,  הנדרש ממנו  בין  סתירה  רואה 
זה,  מכשול  על  לגבור  וכדי  לשונו:  וזה  מקיימים.  נאה  לא  אך  דורשים 
מלמדת התורה כיצד מחנכים: איך "ושננתם לבניך"? על ידי "ודברת בם 
בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" - כי אף אם תכביר במילים 
ושפתיך ירעפון לקח, לא על מוצא שפתיך יחיה הבן, אלא עיניו נשואות 
היאך הוא שבתך בביתך? וכיצד היא הליכתך בדרך? צופה הוא בעלייתך 
על משכבך, ובקומך כארי ממיטתך. על פי זה מובן מדוע פתח בלשון רבים 
– "ולמדתם" כי זו חובה על כל אחד ואחד מאתנו. ואיך? "בשבתך בביתך 
ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" – כל אחד על ידי הנהגותיו האישיות הוא 

משפיע על ילדיו.
רבים תוהים מה הייתה המצוה הראשונה שעשה הגאון רבי מאיר שפירא 
זצ"ל שקדמה להצעת הדף היומי? מה גרר את הרעיון שסחף אחריו את 
כל העם היהודי על כל שדרותיו, לרבות גדולי ראשי הישיבות שלכאורה 
והוא  מאחר  הרעיון,  של  ביותר  הגדולים  המתנגדים  להיות  צריכים  היו 
אמור לקבוע צורת לימוד שטחית, ולמרבה הפליאה דווקא הם היו גדולי 

המתלהבים.
לובלין השתתפו רבבות מיהודי  לישיבת חכמי  היסוד  בעת הנחת אבן 
פולין ובראשם האדמו"ר רבי ישראל מטשורטקוב זיע"א שזכה לכינוי 'מלך 
ישראל'. ומסופר כי בעת המסיבה כאשר הוצג הנדיב ר' שמעון אייכנבוים, 
מי שתרם את המגרש רחב הידיים עליו הוקם הבניין הענק של הישיבה, 
אייכנבוים:  שמעון  רבי  את  מטשורטקוב  הרבי  שאל  האדמו"ר,  לפני 
"אכן מצוה גדולה עשית שתרמת מגרש ענק למען מטרה כה נעלית. אלא 
שבמצוה זו אני לא מקנא, שכן זכית בגינה לכבוד גדול. אבל אמור נא לי 
איזו מצוה עשית בצנעה לפני כן שבזכותה התקיים בך 'מצוה גוררת מצוה' 

וזיכו אותך לתרום את המגרש שליו קמה ישיבת חכמי לובלין?".
על  זצ"ל  שפירא  מאיר  רבי  הישיבה  ראש  אצל  גם  נשאלת  זו  שאלה 

מפעלו הגדול ה"דף היומי"? 
מסופר שכאשר היה רבי מאיר שפירא ילד קטן בעיירת הולדתו סוצ'אבה 
שבחבל בוקובינה, לא היה לו עדיין מלמד. הוריו, רבי יעקב שמשון שפירא 
ואמו מרת מרגלא, 'הפכו עולמות' כדי שילדם החריף לא ישאר בלי מלמד, 

עד שהצליחו במשימתם וקיבלו הודעה כי מחר יגיע המלמד ברכבת.
ברציף.  אמי  עם  "ועמדתי  לימים,  מאיר  רבי  סיפר  הייתי",  קטן  "ילד 
ציפינו שעה ארוכה לבואה של הרכבת. עד שסוף סוף נשמע קול שקשוק 
גלגלי הרכבת והנה מגיע הקטר בצפירה רועשת ואחריו נגררים הקרונות. 
ראינו  האכזבה  ולמרבה  האיש,  את  לראות  רוח  בקוצר  וחיכינו  עמדנו 
סוחרים, פקידים, פשוטי עמך וכמובן הרבה גויים. אך כאשר שאלה אמי 

וחקרה בקרב הנוסעים התברר לה כי המלמד לא הגיע.
הצטערה אמי צער גדול ואמרה לי בכאב לב ובאנחה כבדה, "מאיר'ל. 

חבל, אנחנו חוזרים הביתה בידיים ריקות. המלמד שלך לא הגיע".
"לא נורא, אמא", ניחמתי אותה. "כנראה חלה טעות והוא יגיע מחר". 
"ניין מיין קינד" )לא, ילדי(, קראה אמי מנהמת לב כאוב, "אתה יודע מה 

זה יום אחד בלי תורה?!"
"מאז", אמר רבי מאיר שפירא, " חלחל המשפט הזה בתודעתי 'יום אחד 
בלי תורה?!' כך נחקק לי הרעיון כבר מגיל רך שבכל יום חייבים ללמוד 

תורה". תובנה זו הלכה והתפתחה עד שהבשילה לרעיון של הדף היומי.
אז אם שאלנו מה גרם לרבי מאיר שפירא לפתח רעיון עם מעוף כה גדול, 
מה הייתה המצוה שגררה את המצוה? הכתובת היא אמו הצדקת! החינוך 
הטהור שקיבל הילד מאיר'ל. החינוך הייחודי של אמא צדקנית שנאנחת 

ומצטערת מקרב לבה על יום אחד בלי תורה.
הילדים הם בידי הוריהם כחומר ביד היוצר. ילד שרואה את אמו נאנחת 
מעומק הלב על יום בלי תורה, יגיע רחוק מאוד. ילד שרואה כמה אכפת 

להוריו על כל רגע של בטלה שלו, הדבר יחלחל בעומק נשמתו. 
ליד שולחן שבת,  ומתענג על דבר תורה  יושב  בנים שרואים את אבא 
ועיניו זורחות למשמע שאלה טובה, רעיון עמוק או כל וורט שהוא, רושמים 
במעמקי לבם כי אבא מקבל את החיות שלו, לא מהחדשות והפוליטיקה 
אלא מגאונות של הגר"א, מהברקה של השפת אמת, מתובנה עמוקה של 
שם משמואל. ילד כזה לא רק יביא דבר תורה לשולחן שבת אלא ילמד יותר 

טוב כל השבוע בחיידר.
הדוגמא האישית היא החינוך הטוב ביותר לדור העתיד! 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ושננתם לבניך

 



בחיים,
אל תהיה 
גיבור ורגוע
על גורלם

של אחרים
עם חשש לתסמינים,

לא יוצאים מהבית בחיים.

לאור הביקוש הגדול יהיה ניתן להאזין בכל עת בשידור חוזר
במרחב הקולי "קו החוזקות" שע"י התוכנית 360 לילדים ונוער בעיריית בני ברק,

 ובמערכות קול הלשון

קורונה, מסגרות מתרופפות, חופשות בלתי נגמרות, 
בלבול וחוסר וודאות, בין הזמנים המתקרב

שלל של סוגיות חינוכיות גורליות 
מונחות לפתחנו

במיזם ענק כינסנו 
את המרצים הטובים ביותר
בתחום החינוך

לשבוע של 
הרצאות והדרכות
מגוונות
בשידור חי
שבוע שיטעין את
ההורים והצאצאים
בחוסן ועוצמה
מול סערות התקופה

איך משתתפים?
סדרת המפגשים תועבר בשידור חי:

מי יכול להשתתף?
כל ההורים לתלמידי מוסדות החינוך בבני ברק, 

ההשתתפות ללא עלות!

בחיוג למרחב הקולי של עיריית בני ברק 

073-3134005
שלוחה 7

המחלקה לילדים ולנוער

מרכז למשפחות צעירות בני ברק
מחלקתנתיבים

קהילות
וצעירים

לפרטים נוספים: מוקד מכון 'מאירים' | 03-5787890 | מייל: O578890@gmail.com  | פקס: 03-6791145

לוח השידורים

בביצוע: 

שם המרצהנושא

מתגברים
על הקורונה 

כיצד לחסן את נפשותנו 
להתמודד עם אתגרי החינוך 

שמתעצמים למול המצב?

הרה"ג רבי 
משה בלוי שליט"א

ראש ישיבת "משכן החכמה"

הרב 
שמחה צישינסקי 

 יו"ר מרכז קיויתי
מייסד שיטת תרפיית הבחירה

חופשה
מחוץ לקופסה

כיצד לעבור את ימי בין 
הזמנים ברוגע ובשלווה, 

למרות אפשרויות התעסוקה 
המצומצמות?

הרה"ג רבי 
יהושע פינק שליט"א

דומ"צ בעלזא ב"ב

הרה"ג רבי 
גואל אלקריף שליט"א

ראש ישיבת "דרך החיים"

אומרים
לא לפחדים 

איך לסייע לילדים ולמתבגרים 
להתגבר על חרדות 

מהתקופה הקשה, ולפתח 
אצלם חוסן נפשי?

הרב דוד ליכטמן
מטפל ומאמן בכיר לילדים

הרב דוד וסרמן
מטפל בכיר למתבגרים

להתמודד
ולא להתמוטט 

איך לתת לילדינו דוגמה 
אישית והדרכה לצמיחה 
והתמודדות בעת משבר?

הרב 
חנוך דרורי

מרצה בכיר

תחל שנה וברכותיה 
איך להכין את הילדים לשנת 

הלימודים הבאה, לאחר 
תקופת לימודים לא רציפה?

הקניית לימוד הגמרא
התייחסות לילדים עם בעיות 

קש"ר

הרה"ג רבי
 מיכל טראובה 

שליט"א
מאבחן דידקטי בכיר בגמרא

הרב דוד ליכטמן
מטפל בכיר ומאמן קש"ר

מחלקת קהילות וצעירים

לילדי בני ברק היקרים
מכלל קהילות הקודש
שהשתתפו בתכנית

עמלתם ולמדתם מידי יום בתקופת חג הפסח האחרון
בגלל אתגרי התקופה, 

הפרסים המיוחדים התעכבו
באוניה בדרכם אליכם

והנה הם פה!
 ילד שהפרס לא הגיע אליו  עד לתאריך ט"ו באב,

 יש לפנות למחלקת "קהילות וצעירים"

03-5776545  
)שלוחה 5(

הילדים היקרים שהשתתפו בתכנית עֲָמלֵנוּ  – ִקנְיַן ּתוָֹרה,
והתמידו בהשתתפות בשיעורים של המלמד בתלמוד תורה בימים שלפני חג מתן תורה 

הפרסים המיוחדים עושים את דרכם ארצה ממש בימים אלו ויגיעו בעז”ה לקראת תחילת 
תחילת שנת הלימודים הבעל”ט ויחולקו אי”ה לילדי הת”תים הצדיקים מיד כשיגיעו.

בברכת התורה
מחלקת קהילות וצעירים

עיריית בני ברק

ישירות עד הבית!

 אירוח משפחתי בזמן הזה עלול להיות מסוכן.
כל אחד מבני המשפחה נחשף לקהלים שונים 
במעגלים רחבים, ויחד איתו גם רמת הסיכון 

לחשיפה לחולה מאומת. 
 שמירה על הרכב משפחתי מצומצם

הינה חיונית ומשמעותית!
ממתינים עם אירוח קרובים ובני משפחה

לתקופות טובות יותר
משתדלים שלא להכניס אנשים זרים הביתה

)הימנעו גם מ'בייביסיטר' שלא לצורך(

חברים של הילדים – הימנעו ממשחקים משותפים. 

משחקי הילדים בשמירה על הכללים 
אך ורק במרחב הפתוח!

נמנעים משהייה בחללים סגורים ואירועים מרובי קהל!

אירוח 
משפחתי?
זה ממש לא הזמן!

נושאים תפילה ומתאמצים בהשתדלות, למען החיים של כולנו
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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

תפזורת - זמנים במקרא

1. יש להעריך בני-אדם לפי דרגת תבונתם ולאו דווקא לפי הצלחתם או לפי מעמדם. "לפי  
___  יהלל איש" )משלי יב ח(

4. משל לדבר קל ערך, נטול חשיבות.  "תהרו חשש תלדו  ___" )ישעיה לג יא( )בהיפוך 
אותיות(

6. באופן מבואר ומתקבל על הדעת. "מפרש  ו___  שכל" )נחמיה ח ח(
7. כנוי לרשע ולחוטא המחטיא את הרבים. "שרש פרה  ___  ולענה" )דברים כט יז(

8. שיח-נוי קוצני. "גנת  ___" )מעשרות ב ה( )בלשון רבים(
10. קיצור המילים: רמזי תורה.

11. אור, זוהר.  "ואל תופע עליו  ___" )איוב ג ד(
13. טוב לשבת בשניים מלשבת אלמן. "___ למיתב טן דו מלמיתב ארמלו" )יבמות קיח:(

14. קיצור המילים: הלכות ברכות.
16. אבן מחברת בשיעור של חצי לבנה. "לבנות גויל גזית ___ לבנים - בונים" )בבא בתרא א 

א( )בלשון יחיד(
19. מלוכלך,מטונף.  "ידים  ___  פסולות לברכה" )ברכות נג:( )בלשון יחיד,זכר( )בכתיב 

חסר( 

1. נדלדל, נעשה חסר-כל, ירד מנכסיו.  )בהיפוך אותיות(
2. ארגז או סל מותאם למקום מגורים לנחיל של דבורי-דבש.  "מכר  ___  מכר 

דבורים" )בבא בתרא ה ג(
3. מן הכתוב למעלה תוכל להבין ולהסיק, מזה נבין. "מכאן אתה  ___" )ברכות יג:(

4. קדחת, חום גבוה בגוף.  "___  של עצמות" )גיטין ע.( )בהיפוך אותיות(
5. ספל, כוס לניסוך.  "ועשית קערתיו וכפתיו  ו___" )שמות כה כט( )בלשון יחיד( 

)לא בלשון סמיכות(
7. בגבורה, לעיני כל, בפרהסיה.  "ביד  ___" )שמות יד ח(

9. מגיבורי החיל מבני גד,שנבדלו מעל שאול ובאו אל דויד בציקלג והוא נתנם לראש 
לאנשי גדודו.)דה"א יב יד( )בהיפוך אותיות(

12. איספלנית, אגד משוח בסממני-ריפוי ששמים על פצע. "כל גופו לוקה והרופא 
נכנס אצלו ונותן לו ___  בראשו וכן בידיו וכן ברגליו ובכל אבריו")שמות רבה פרשה 

כז,פסקה ט()בכתיב חסר(
15. )בהשאלה( התווכח איתו בחריפות, תקף אותו קשות.    "___ עליו במקלו 

ותרמילו" )בבא בתרא קלג:(
17. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב. "בני ציון היקרים המסלאים  ב___" )איכה ד ב(

18. נוזל כל-שהוא המשמש לצביעה, לרפואה וכדומה.        "בכל כותבין בדיו  ב___  
בסקרא" )גיטין ב ג(

ערב,  המחרת,  השמש,  בא  מחר,  האביב,  תמול,  לילה,  בקר,  שנתים,  ימים,  אתמול,  שנה,  יומם,  אמש, 
ימים, חדש, קציר,  ירח  וחרף, קיץ,  וקצי,  זרע  בין הערבים, ואשמורה, צהרים,  לילה, הסתיו, עת,  באישון 

נטות היום, חצות, רגע, קציר חטים, יובל, שבוע, תקופת השנה, יום, שחר, יומים, שמטה

נטותהיומיטחריצקאת
שבידואתוגשיוהאתוק

מישבתדמחסצמרנמצאו

טנלתאישרקמיסוחאיפ
ההחנמאשפנמתלשאתרת

מעדהאביברסתעשסינה

ירשדרגעשתחתגהצגאש

מבשתגושבהנשנקממגנ

יימהשאמארנאוייחתה

חמשילתגשיעעמתשרעד

ררהשמימאארינתחודצ

יקאמונלוזושאמבשיש

תבבאישונלילהשיקשא
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

ח’ באב -י’ באב תש”פ
29/07-31/07/2020  

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,500,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 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, 1,850,000 
ש"ח. בלעדי ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,250,000 גמיש 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 ברימון, 120 מ"ר נטו,  
קומה 1.5 )לא אחרונה(,  

מתאים גם לחלוקה 
1,800,000 ש"ח, בלעדי 

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

 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(_____________________________________________

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

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

1,900,000 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דירה מיוחדת לבעלי 
יכולת, באזור מוהליבר 

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

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

הדירה לאחר שיפוץ
4,000,000 ש"ח תיווך 

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

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

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

בהזדמנות!!! 3 כיווני 
אוויר, 2,300,000 גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)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(_____________________________________________

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

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

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

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

 בעזרא דופלקס 
140 מ"ר, ק"ג + אופ' 
להרחבה של 80 מ"ר, 
2,600,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

בני ברק

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון מאיר 
באזור דסלר, 3.5 חד', 

ק"ג )ללא מעלית( ומעליה 
חדר + גג פתוח עם נוף 

פתוח + אופ' להרחבה + 
חניה, 2,100,000 ש"ח 
גמיש ש.מאירוביץ הרב 

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

+5 חדרים 

+5 חדרים

 בלעדי!!! באלוף 
שמחוני, 3.5 חד' גדולים, 

87 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 
חזית + היתר לבניה של 

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב ליהודה 
הנשיא, 4 חד', ק"ב, 
עורפית, משופצת, 

אפש' לבניית יח"ד בק"ק 
2,100,000 גמיש. תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
054-6506501)28-28(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מציאה!! בקרית 
הרצוג בגני הזית, 5 
חדרים, קומה 4 + 

מעלית, בניין חדש, 
1,800,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

בבית   19113-11-19 נכסים בתלה"מ  ככונסי  מונו  1. הח"מ 
המשפט לענייני משפחה בתל אביב.

 5 דופלקס   דירת  לרכישת  הצעות  להציע  מוזמן  הציבור   .2
 6196 כגוש  אף  הידועה  ברק  בני   3 הנביא  נתן  ברח'  חדרים 

חלקה 44/4, בשטח 96 מ"ר + 34 מ"ר בגג.
3. הדירה תימכר במצבה הפיסי, המשפטי והתכנוני כפי שהוא 
)As Is(. על המציע ובאחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לבדוק 
את מצבה הפיסי, התכנוני, המשפטי, וכל היבט אחר הקשור 
מצב  ו/או  טיב  ו/או  מצג  לכל  אחראים  הח"מ  ואין  בדירה, 

הקשורים בנכס.
בצרוף שיק  מי מהח"מ  להגיש למשרד  יש  בכתב  הצעות   .4
 10% סך  על  הנכסים  כונסי  לפקודת  בנקאית  בנקאי/ערבות 
מההצעה עד ליום 31/8/2020 שעה 16:00. ההמחאה/ערבות 
תחולט כפיצוי מוסכם במקרה ומציע שהצעתו נתקבלה יחזור 

בו מהצעתו.
5. ביקור בבית ייערך בימים שני ושלישי בין השעות -16:00
וזאת ללא  וכן בימי שישי בין השעות 15:00-17:00,   18:00

צורך בתיאום מראש. 
עליו  ובמקום  במועד  תתקיים  המציעים  בין  התמחרות   .6
הח"מ יודיעו בשלב מאוחר יותר אך לא מעבר לשבוע לאחר 
המועד האחרון שנקבע לעיל לצורך הגשת אחרונת ההצעות.

7. המכירה כפופה לאישור של בית המשפט לענייני משפחה 
בתל-אביב

עו"ד יעל עוז
כונסת הנכסים

מרח' מצדה 7, )ב.ס.ר. 4(, 
קומה 12

טל: 03-5022888 
פקס: 03-5022893

עו"ד חן גינסברג
כונס הנכסים

מרח' ישראל הגלילי 3, 
ראשון לציון

טל: 03-9611800 
פקס: 03-9611900

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות 
בדירת מגורים )דופלקס( בבני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

 למכירה דירה 160 
מ"ר, מתאימה לפיצול ל- 
2 דירות, במרכז בני ברק, 

2,800,000 ש"ח טלפון 
052-7962228)30-37(_____________________________________________

 ברמת אלחנן באשל 
אברהם דירת 5 חדרים, 

קומה ב', 126 מ"ר + 
יחידה, 3 כיווני אוויר, 
משופצת לחלוטין!! 

2,800,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ביהשוע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חדרים 

גדולים )בקלות 4 חדרים(, 
3 כ"א, קומה ב', בבניין 

בוטיק, קומה אחרונה )גג 
רעפים( + אופציה על 
הגג, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, דירת 3 

חדרים בטאבו משותף, 
קומה א', חזית, 

משופצת, 1,075,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)30-30(_____________________________________________

 6 חד', מפוארת, 
מושקעת מאד + יח' דיור, רק 
ב- 2,100,000 ש"ח לרציניים 

_____________________________________________)31-34ש(בלבד 053-3110212

 מציאה! 4 חד' מפוארת, 
מושקעת מאד, רק ב- 

1,000,000 ש"ח לרציניים 
_____________________________________________)31-34ש(בלבד 053-3110212

 בזבוטינסקי-השומר!! 
מחולקת ל- 2, משופצת 

מהיסוד, 68 מ"ר, 
אופציה, 1,265,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)31-31(_____________________________________________

 לוח דירות חינם למוכר 
לקונה ולמשכיר, כנסו חינם 

dira4me.co.il אלפי כניסות 
_____________________________________________)31-31(ביום

 בקובלסקי 160 
מ"ר, בלעדי, מחולקת 

ל- 3 דירות במפלס 
אחד, הראשונה 4 חד' 

גדולה עם יחידת הורים 
+ 2 יחידות של 2 חד', 

מושכרות, הכל מפואר, 
2,320,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)31-31(נדל"ן בועז 050-4156080

 באביעד, מחולקת, 
דירה בקומת קרקע + 
חצר, מחולקת לדירה 

גדולה, 5 חד', 100 מ"ר + 
יחידה עם כניסה נפרדת 
בחצר, 2 חד' שמושכרת 
מיידי, רק ב- 2,000,000 
בטיפול של אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)31-31(בועז 050-4156080

 הזדמנות בסלנט!!! 
דירת גן, 3 חד', 65 מ"ר 
+ חצר 28 מ"ר )אופציה 
לחדר(, 1,520,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בפרדו, דירת 
גג, כ- 280 מ"ר, 8 חדרים 

ענקית + גג פתוח, 
מושקעת, ק"ד + מעלית, 
חזית + 2 חניות צמודות, 
3,500,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בבן גוריון/
מנחם, בבניני משה"ב, 
דירת גג )דופלקס(, כ- 

200 מ"ר, 145 בנוי + 55 
מ"ר, גג פתוח, מטופחת 
ושמורה, ק"ד + מעלית, 
2,750,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)31-31(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר, 5 
ח', בקרית הרצוג + מעלית, 
200 מטר, 2,300,000 תיווך 

_____________________________________________)31-31(אלטרנטיב 054-5500263

 לחטוף! בעזרא, פרויקט 
חדש, 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה 3 שנים, 2,000,000 
_____________________________________________)31-31(ש"ח תיווך 054-3050561

 ברחוב בית הילל, 
קומה ג', 4 כ"א, 110 

מ"ר + גג 60 מ"ר 
+ אפשרות לחלוקה 

ולמעלית, 2,750,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
 03-5797756)31-31(_____________________________________________

 באימרי ברוך, 6 
חדרים, קומה ג' עם 

מעלית, 130 מ"ר, 
חזית, 3 כ"א, משופצת, 
2,700,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)31-31(_____________________________________________

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, 5 חד', 110 

מ"ר, ק"ד, ללא מעלית, 
משופצת, 1,280,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בפרדו, 5 חדרים 
גדולה, כ- 130 מ"ר, 
ק"ג, חזית, שמורה, 

2,500,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בבן פתחיה, 
ענקית, כ- 240 מ"ר, 8 

חדרים, בנוי 165 מ"ר + 
75 מ"ר, מרפסות גדולות, 

ק"א + מעלית + חניה 
בטאבו, 2,550,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)31-31(והשקעות 054-4290600

 בבניין מס' 5 הכי 
טוב ברחוב עורפי פתוח 
לצבי + קליניקה בק"ק, 
10 מ', מושקעת, ברח' 

מצליח מס' 5, דירת 
5 חד' ענקית, כ- 130 
מ"ר, עורפית לצבי + 

סוכה גדולה על רלסים, 
מושקעת מאוד, במחיר 
מעולה! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)31-31(נדל"ן בועז 050-4156080

 בבירנבויים, 4 חד' + 
סוכה + מעלית + חניה 

פרטית בטאבו + אופציה 
להרחבה, מרווחת, 

עורפית, שמורה, כחדשה 
_____________________________________________)31-34ל(052-7661037

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

+ מעלית + מ.שמש 
)נ.לחלוקה(, 1,750,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)31-31(_____________________________________________

 מציאה בלוחמים!!! 
4 חד', ק"א, חדשה, 

מרפסת שמש, סוכה, 
מיידית, 1,930,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)31-31(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בקרית 
הרצוג, קומה ב', משופצת, 
1,550,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)31-31(_____________________________________________

 במרכז נויפלד 
במספרים האי זוגי, בניין 

ודיירים מעולים, ק"ד, 
חזית, 4 חד' גדולה + 

אופציות מיידיות לבניית 
דירה גדולה על הגג 

)שכנים כבר בנו(, דירה 
מרווחת, מחיר מעולה, 
1,600,000 פינוי מיידי! 

אוגוסט 2020 בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)31-31(_____________________________________________

 בחייטב מס' 4, ק"ב, 
חזית, 4 חד', כ- 100 מ' 
+ 3 מרפסות וסוכה + 

מעלית, חניה, אופציה כ- 
60 מ"ר לבניה, מפתחות 
מיידי בלעדי אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)31-31(בועז 050-4156080

 לרציניים!! א.הצבי 3 
חד', כ- 67 מ"ר, קומה 
ב', כ- 40 א.להרחבה, 

1,320,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)31-31(לדיור" 052-5222690

 למאושרי-משכנתא!! 
א.אבוחצירא )ע'-

4מדרגות(, 3 חד', כ- 64 
מ"ר, ז.לשיפוץ + כ- 28 
חצר, 1,180,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)31-31(_____________________________________________

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

מחיר כזה בשוק, רק 
1,180,000 מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)31-31(_____________________________________________

 בקובלסקי 3.5 חד', 
ק"ג, חזית, דירה גדולה, 

סלון ענק! משופצת 
ברמה, בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)31-31(נדל"ן בועז 050-4156080

 א.המכבים 3 חד', ק"ג, 
כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, א.בצד 
45 מ"ר וכן 110 בג.בטון, 

משופצת, 1,260,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)31-31(_____________________________________________

 3.5 חד', בהרב קוק/
שלישות, 80 מ"ר, ק"א + 

חניה, מסודרת, 3 כ"א, לל"ת 
_____________________________________________)31-32ל(052-5943333

 בלעדי 3 ח' בחידא, קומה 
א', משופצת, 1,395,000 תיווך 

_____________________________________________)31-31(אלטרנטיב 054-5500263

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

קומה 3, ללא מעלית, 
משופצת, 950,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במהרשל, 3.5 חד', 
85 מ"ר, חזית, ק"ב, עם 
אפשרות לבניה על הגג, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)27-27(_____________________________________________

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

אופציה, 1,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-30(לל"ת 052-3015848

 בהרב קוק השקט, 3 
חד' גדולים, חזית, ק"א 

+ מעלית, משופצת, 
בניין חדיש, מתאים גם 
למבוגרים, 1,900,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
054-6506501)28-28(_____________________________________________

 באחיה השילוני/
מנחם, 3.5 חדרים, 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', מעלית, 

ואופציה לחדר נוסף, 
1,790,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

054-65065601)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות ברבי 
עקיבא באיזור דובק 

בבניין חדיש עם מעלית 
וחניה, קומה ב', עורפית, 

מטבח גדול וסוכה, 
1,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
054-6506501)28-28(_____________________________________________

 ברחוב פרל/מינץ 2.5 
חדרים גדולים, חזית, 
קומה ג', גג בטון, עם 
הסכמת שכנים לבניה 

על הגג, 1,500,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
050-5308742)29-29(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,500,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

טבריה
וילות ובתים

 באלנטאון, דו משפחתי, 
220 מטר, מחולק ל- 2 דירות, 
מגרש 249 מטר, דורש שיפוץ, 

 050-2442446 1,050,000
_____________________________________________)RE/MAX)31-31 עינב

 בלעדי באזור זכרון מאיר 
דופלקס 5 חד' + מרפסת  
160 מ"ר משופצת כחדשה 

ק"ג חזית ניתנת לחלוקה 
2,600,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)31-31(_____________________________________________

 במערב-העיר דופלקס
5.5 חד', כ-135 מ"ר, 

1,980,000 ש"ח
_____________________________________________)31-31(שדכן הנדל"ן 053-3107379



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
 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 ג' 

בשעה 10:00. 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 או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ח’ באב - י’ באב תש”פ  29/07-31/07/2020

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

בני ברק 

 להשכרה! דירה בת 
3.5 חד', ברחוב רימון 26, 

מרוהטת, מחיר 3,600 
_____________________________________________)17-36(ש"ח. 052-2224730

3-3.5 חדרים

פתח תקווה
דופלקסים

ירושלים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

ביקוש 
דירות

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

_____________________________________________)26-29ל(מעלית 052-7650270

1-1.5 חדרים

יחידות דיור 2-2.5 חדרים

 בשיכון ה', 5/6 חדרים, 
מיידי, מסודרת, לל"ת

_____________________________________________)28-33ל(058-3214789

+5 חדרים

 באזור ויז'ניץ, מרוהטת 
קומפלט, קומה א', מעלית 

054-8406608)28-31(_____________________________________________

 באמרי חיים, חדר ליחיד, 
כניסה נפרדת, מרוהט, ממוזג, 

_____________________________________________)28-31ל(מיידי 052-3632080

ירושלים
2-2.5 חדרים

 מחפשים דירת 2.5-3 חד' 
בצפת בשכונות הדרום, לל"ת 

_____________________________________________)28-29ח(055-6778347

 4 חד' בהשופטים, 126 
מ"ר, מרווחת מאוד, ק-2.5, 

מחסן, חניה, מרכזית, 
_____________________________________________)29-32ל(690,000 ש"ח 050-6096368

קוטגים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

 מציאה בהרצל, 4 חד', 
משופצת כחדשה, מרווחת, 3 

כ"א, לל"ת, פינוי 20.8
_____________________________________________)29-32ל(052-7614249

 בטבריה, 2.5 חד' + חצי, 
ק"א, ע"ע, משופצת

_____________________________________________)29-32ל(054-6926163

 דרושה דירת 3/4 בנוף 
כינרת פוריה, לל"ת, מ- 1.8 

_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-8420610

3-3.5 חדרים

 בהרב קוק השקט 4.5 
חד', יפה, גדולה, כ- 120 מ"ר, 

3 כ"א + מרפסת סוכה + 
חניה + מ.פסח, מושקעת, 
מטופחת, מתאים לנכים, 

_____________________________________________)29-32ל(לל"ת 052-7673734

 2.5 חד', שקט מאוד, 
במרכז, שיכון ד', 60 מ"ר, 
חצר, מזגנים, 3,400 ש"ח 

_____________________________________________)30-33ל(054-3000164

 בבארי, 2.5 חד', מסודרת, 
_____________________________________________)30-31ל(ק"ב, ע"ע, מיידי 054-4558274

 בבית יוסף, שיכון ה', 
2 חד' חדשה, ריהוט מלא, 

ממוזגת, 2,500 ש"ח *2 חד' 
חדשה, כ- 42 מ"ר, ריהוט 

מלא, ממוזגת, 3,100 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ש(052-7610171

 בויזניץ', יח"ד, אפשרות 
לריהוט, נקיה, מטופחת, מיידי 

_____________________________________________)30-33ל(054-5634160

 יח"ד לזו"צ, יפיפיה, 
מרוהטת קומפלט, ק"ב, ברח' 

בעלז, 2,800 ש"ח
_____________________________________________)30-31ל(052-7123053

 יחידה, כ- 35 מ"ר, בפרדס 
כץ, מושקעת, מרוהטת, 

ממוזגת, ק"ג, 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ל(052-7152859

 להשכרה מיידית! יחידת 
דיור בקומת קרקע, מטופחת 

ומושקעת, מתאימה ליחיד 
או לעסק, חדר וחצי + חצר/
חניה צמודה מרוצפת, בנין 

חדש וחרדי, שקט ונגיש, באזור 
קרית הרצוג, 1,900 ש"ח כולל 

_____________________________________________)30-31(ארנונה 052-7604015

 בהדר גנים, יהודה הנשיא, 
4 חד', שמורה, מעלית, 

ממוזגת, מרוהטת חלקית, 
_____________________________________________)30-33ל(חניה ומחסן 052-3995124

השקעות

אולמות

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בויזניץ', 50 מ"ר, למטרה 
שקטה, חדש, מיידי

_____________________________________________)30-33ל(054-5634160

מחסנים

משרדים

 להשכרה לכל מטרה, 
מחסן/משרד, הושע-אוסם 

ב"ב, 50 מ"ר, שירותים, 
מטבחון, מיזוג, 2,800 ש"ח 

_____________________________________________)29-32(טל': 054-7791345

 למכירה חנות ברח' 
ירושלים, צפת, כ- 35 מטר 

כולל שירותים ומזגן, ב- 
_____________________________________________)30-02/21(470,000 ש"ח 052-7169562

 במרכז רבי עקיבא, 
סטודיו 15 מ"ר, למשרד/

מגורים ולכל מטרה, שקטה, 
_____________________________________________)30-31ל(גישה נוחה 054-8411313

 במרכז ב"ב, אידיאלי, 
למשרדים ולכל מטרה, 65 

מ"ר, ניתן גם חלק מהשטח.
_____________________________________________)30-31ל(054-8597985

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 להשכרה, 65 מ"ר, 
ברח' הרצל ב"ב + 

מזגנים מטבחון ושרותים. 
_____________________________________________)29-32ש(052-7127207

 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(_____________________________________________

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

בר יוחאי

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 
_____________________________________________)27-52/21ש(052-7645585

אביבים

 בין הזמנים בוילה 
מדהימה! נקיה! מאובזרת, 

חצר ענקית, פינג פונג, 
 4x2x1.20( טרמפולינה, בריכה

055-6624822)28-31(_____________________________________________

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה + חצר ענקית, מנגל, 

בוסטן, ערסל ונדנדות
_____________________________________________)29-40ש(052-3833809

ביריה
 סוויטה משפחתית עם 

גקוזי' גדול ו- 2 מערות זוגיות 
כולל גקוזי', בריכה, וגינה 

גדולה 052-7703470 תמונות: 
www.altona.co.il)29-32(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

 דירת נופש יפיפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

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

הנדל''ן הדיגטלי שמשתלט 
על ישראל והעולם!!! 

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

+5 חדרים

 למכירה בקרית שמואל, 
דו משפחתי, 120 מטר, מגרש 

250 מטר, 1,250,000 ש"ח 
RE/ 050-2442446 גמיש

_____________________________________________)MAX)31-31 עינב

 בשיכון ג' קרוב לחרדים, 
דו משפחתי, 100 מטר, מגרש 

350 מטר + זכויות בניה, 
980,000 ש"ח 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)31-31 עינב

פנטהאוזים ודירות גן
 פנטהאוס 190 מטר על 

קומה שלמה, מחולק ל- 2 
דירות, משופץ + מרפסות + 
נוף לכינרת, 1,200,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)31-31(עינב

 למכירה בקרית שמואל 
קרוב לרב קוק, 5 חדרים, 

140 מטר, מרווחת, מוארת, 
860,000 ש"ח 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)31-31 עינב

 למכירה בקרית שמואל, 4 
חדרים, 100 מטר + יח' דיור 
55 מטר + מרפסת + נוף, 

990,000 ש"ח עינב
RE/MAX 050-2442446)31-31(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל, 
בניין חדש, דירת 4 חדרים, 100 

מטר + מרפסת, 900,000 
ש"ח לסגירה 050-2442446 

_____________________________________________)RE/MAX)31-31 עינב 

 למכירה בשופטים, דירת 
4 חדרים, 110 מטר, קומה 

2 + מרפסת, נוף, 690,000 
RE/ 050-2442446 ש"ח

_____________________________________________)MAX)31-31 עינב

 בשיכון ג', דו משפחתי, 
130 מטר, 4 חדרים, משופץ, 
מגרש חצי דונם, 1,300,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח
_____________________________________________)MAX)31-31 עינב

 בלב קרית שמואל, קומה 
א' )ואחרונה(, 4 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת + אופציה על 
הגג + חניה + נוף, 640,000 

_____________________________________________)31-32(ש"ח 055-6768215

 למכירה בברנר, 3.5 
חדרים, קומה 2, מסודרת, 

500,000 ש"ח עינב
RE/MAX 050-244244)31-31(_____________________________________________

 מציאה!!! בשיכון ד', 
קומה א' )ואחרונה(, 3 חדרים, 
60 מ"ר + אופציה, 430,000 

_____________________________________________)31-32(ש"ח 055-6768215

 רמות זרחי: קוטג' 6 חד' 
)160 מ"ר נטו( + יחידה )80 

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

4,400,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)31-31(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 5 חד' משופצת 
+ גינה )30 מ"ר(, גישה נוחה, 

ניתן לחלוקה בקלות, רק 
1,980,000 ש"ח בלבד! תיווך 

_____________________________________________)31-31(הכוכבים: 02-5713375

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

מושכרת ב- 6,500 ש"ח, 
טוב למשקיע, רק 1,990,000 
ש"ח בלבד! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)31-31(_____________________________________________

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)31-31(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ד': 6 חד' )120 
מ"ר(, מחולקת ל- 2 דירות של 

3 חד' המכניס 8,000 ש"ח 
לחודש! נוף! רק 2,290,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)31-31(_____________________________________________

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

מרפסת 10 + מחסן 20 מ"ר, 
כ"פ, משופצת, 2,320,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)31-31(_____________________________________________

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)79 מ"ר נטו!( + מרפסת 

)11 מ"ר( + משרד + ת.ב.ע 
לבנייה בגג, ק"ג, 1,950,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)31-31(_____________________________________________

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

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

רק 2,000,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)31-31(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 4 חד' משופצת 
+ מרפסת + מחסן + רישיון 
ביד לבנות בגג! יחידת הורים, 

מואר, רק 2,090,000 ש"ח 
מציאה! תיווך הכוכבים:

02-5713375)31-31(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, מעלית, 2 

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

_____________________________________________)31-31(050-6610501 סתיו

 "רימקס עוצמה", ביום 
ראשון 2/8/20 יתקיים בית 

פתוח בין השעות -16:00
18:00, יום ללא עמלת תיווך, 
בגרשון אגרון 14, קרית חזני, 

דירת 4 חד', קומה 1 אבל 
_____________________________________________)31-31(מלסה 054-3299509

 "רימקס עוצמה", באחד 
העם 29, דירת 4 חד', קומה 

3, מעלית, חניה מקורה, 
משופצת, מ"ש ענקית, בניין 

חדש אבל מלסה
054-3299509)31-31(_____________________________________________

 בלפור/שפירא המתחרד, 
4 ח', ק"א, מעלית, כ- 85 

מ"ר, בהזדמנות, 1,430,000 
_____________________________________________)31-31(ש' בלבד!! 050-4811122

 בנורדאו 4 ח' ענקית, 
מעולה להשקעה ל- 6 

יחידות דיור, מעלית, מיידית, 
1,420,000 ש"ח

050-4811122)31-31(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בשפרינצק 9, דירת 3 חד', 

70 מ"ר, קומה 4, משופצת 
מהיסוד אבל מלסה

054-3299509)31-31(_____________________________________________

 בברנדה )קק"ל(, ק"ב, 
50 מ"ר, מסודרת, מושכרת 
ב- 2,600 ש"ח, 1,100,000 

_____________________________________________)31-31(ש"ח!!! 050-6610501 סתיו

 בהזדמנות!!! בפינסקר, 
ליד הרכבת הקלה, ק"א, 

משופצת, ממוזגת, 910,000 
_____________________________________________)31-31(ש"ח 050-4811122

קריות
 פינת ההשקעות!! 

נכסים אטרקטיביים 
להשקעה/מגורים, 
27 שנות מצויינות 

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)31-31(_____________________________________________

 מבחר דירות להשכרה 
בבלעדיות, בטרפון 3 
חדרים, 4,000 ש"ח 

**בירושלים 3 חדרים, 
3,850 ש"ח **באהרון 
דב 4 חד', 4,900 ש"ח 

**בירמיהו 3 חדרים, 
3,600 ש"ח **באחיה 

השילוני 3.5 חדרים, 
4,400 ש"ח **במהרש"ל 
3.5 חדרים, 3,800 ש"ח, 
מפתחות במשרד סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)31-31(_____________________________________________

 בלעדי בכפר עציון/
מהר"ל, בקומת קרקע, 

דירת 110 מ"ר בנוי + 60 
מ"ר חצר, מיקום שקט, 
מתאימה למגורים/בית 

כנסת/גן ילדים, ועוד, 
לפרטים נוספים סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)31-31(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד', ק"ב, 
דירה ענקית, להשכרה 
מיידית, מחיר מעולה, 
רק 5,200 ש"ח בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)31-31(_____________________________________________

 4 חד', גדולה במיוחד, 4 
כ"א, ברח' צפת, ק"ב, מיידי 

_____________________________________________)31-32ל(050-7661276 052-3797866

 בהרצל 4 חד', מושקעת, 
_____________________________________________)29-32ש(חזית, מעלית 052-7127207

 3 חד', לאחר שיפוץ, 2 
מרפסות, מזגנים, 2 שירותים 

_____________________________________________)31-34ל(054-7871947

 בזבוטינסקי הרב שך, 
70 מ"ר, ק"א, חזית, גדולה, 

מרווחת ושמורה, 3,100 ש"ח 
_____________________________________________)31-31(גמיש 052-7193105

 דירה 3.5 חד' ברחוב 
אהרנסון, ק"א, מטבח 

ומקלחת, משופץ, לכניסה 
מידית תיווך דורון

054-4980159)31-31(_____________________________________________

 3 חד' ברבי עקיבא, ק"ב, 
יצאה משיפוץ, מפוארת 

ומושקעת, חזית תיווך דורון 
054-4980159)31-31(_____________________________________________

 בסעדיה הגאון 3.5 
חדרים, קומה א', חזית, 

משופץ, 5,000 ש"ח 
מיידי!! בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ 054-6506501 
050-5308742)31-31(_____________________________________________

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

"מאגדים" - משה דסקל
050-5926021)31-31(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-31(משה דסקל 050-5926021

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, מרפסת סוכה, ק"ג, 
בבנימין אברהם, 2,800 ש"ח 

_____________________________________________)31-34ש(052-7691171

 בזבוטינסקי 87, ק"א, 
2 חד', מיידי + מפתחות, 

רק ב- 2,700 בבלעדיות 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)31-31(_____________________________________________

 בקובלסקי 2 חדרים, 
יחידה משופצת, חדשה, 
ק"ג, במחיר 2,500 ש"ח, 
יש קצת גמישות במחיר 
+ מפתחות, מיידי, הזריז 

נשכר בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)31-31(נדל"ן בועז 050-4156080

 באזור העיריה, יח"ד 
לזו"צ, ק"א, מרוהטת, ממוזגת, 

מוארת, מיידי, 2,300 ש"ח 
_____________________________________________)31-34ל(050-8752945 050-4129410

 רמות א': 2 חד', משופצת 
)30 מ"ר נטו(, מואר, אוויר, 

נוף, מרוהטת, ק"ג, ב-ליפסקי, 
רק 2,700 ש"ח! מיידי תיווך 

_____________________________________________)31-31(הכוכבים: 02-5713375

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

וחנייה, 3,600 ש"ח
050-3528252)31-31(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה בב"ב 
בערך ב- 1,200,000 לא 

_____________________________________________)31-32ח(מתיווך 054-7938941

 מחפש דירה בבני ברק, 3 
חדרים, 70 מ"ר, עד 1,400,000 

_____________________________________________)31-32ח(054-5462606

 מעוניינים ב- 4 ברמת 
_____________________________________________)31-32ח(אלחנן לל"ת 054-8406660

 מעוניין לקנות מחסן 
בב"ב, חניה, כ- 100 מ"ר, 

גישה לרכב + חשמל ומים 
_____________________________________________)31-32ש(050-5931436

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? אנחנו כאן 

בשבילך לכל שאלה תיווך 
_____________________________________________)31-31(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)31-31(דורון 054-4980159

 חנות 18 מ"ר ברבי עקיבא 
64, מיקום חזק, מחיר מציאה 

_____________________________________________)31-31(תיווך דורון 054-4980159

 חנות בגן וורשא ר"ע 99, 
גודל 20 מ"ר, מוכנה לביגוד 

_____________________________________________)31-31(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 36 מ"ר בגן וורשא 
במפרץ בפסג, רק 4,000 ש"ח 

מציאה תיווך דורון
054-4980159)31-31(_____________________________________________

 להשכרה, החנות 
שיריקולדה, ירושלים 21 ב"ב, 

לכל מטרה, 3,100 ש"ח לל"ת 
_____________________________________________)31-34ל(03-5708725

 מחסן עם גישה לרכב, 
90 מטר, מציאה תיווך דורון 

054-4980159)31-31(_____________________________________________

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)31-31(_____________________________________________

 משרד 24 מ"ר, יוצא 
משיפוץ, קומת כניסה, מחיר 

מציאה תיווך דורון
054-4980159)31-31(_____________________________________________

 בלעדי למכירה במגדלי 
בסר 3, משרד 30 מ"ר, 
מושקע ומפואר, קומה 

גבוהה, נוף מדהים, 
מושכר ב- 2,500 ש"ח, 
מתאים מאד להשקעה, 

מיידי, 450,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)31-31(והשקעות 054-4290600

 באוירה כפרית וקסומה, 
וילה מאובזרת ונקיה, מתקני 

חצר, קרוב לקרית גת 
_____________________________________________)31-34ל(וקוממיות 054-8426740

אזור הדרום

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

 סוויטה + גקוזי', לזוג 
+ 3, דירות אירוח עד 8 

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

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

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-50ש(052-6990764

גליל עליון

גבעת אבני
 יחידת נופש 10 דקות 

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

 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

דלתון
 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

 דירת נופש + צימר, נקיה 
במיוחד, בק. שמואל, נדנדה, 

_____________________________________________)31-4/21ש(גקוזי' 050-4154145

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות, נוף מרהיב לכנרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה!
054-8475006 052-4669881)31-32(_____________________________________________

 דירת נופש, קומה 4, 
חזית לים, דקות לכנרת, 
ממוזגת ומרוהטת, עד 6 

_____________________________________________)31-34ש(נפשות. 050-6241690

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

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

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

 4 חדרים גדולה, בקריה 
החרדית + נוף מהמם לכנרת, 

מרפסת גדולה, ממוזגת
_____________________________________________)29-32ל(052-7691497

 בקרית שמואל, הכי 
קרובה לכנרת, דירת נופש 
ענקית, 4 חדרי שינה, 13 

מיטות + סלון ענק וחצר, 
_____________________________________________)30-31ל(כ.פרטית 052-7672940

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-33ש(050-4123966 052-7121247

 דירת קרקע, יפיפיה, 2 
חד' + מרפסת, שקטה, נוף 

לכנרת, מרכזית 052-8355839 
_____________________________________________)30-33ל(054-8597111

 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

 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

 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

 "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

 להשקעה בוויזניץ דירה 
כ-4 חד' + משרד + 4 צימרים 
2,900,000 ש"ח, שדכן-הנדל"ן 

053-3107379)31-31(_____________________________________________
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גמחים

מוצרים 
ושירותים

 "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(_____________________________________________

 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

 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

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

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

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)30-29/21ש(050-6217759 02-5361771

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 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 מתאים 
ל- 20 איש, חצר גדולה ונוף 

מדהים 052-7155422
_____________________________________________)8-7/21ש(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)28-01/21ל(_____________________________________________

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

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

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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

_____________________________________________)23-22/21ש(054-6465188

 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)29-28/21(_____________________________________________

 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

 "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

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

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

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

_____________________________________________)31-43ש(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

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 

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

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

טרמפולינה + בריכה
_____________________________________________)25-32ש(050-3327788

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

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

 צימרים חלומים + 
גקוזי' ספא, בריכה פרטית, 
ביהכנ"ס קרוב, מושב דתי. 

_____________________________________________)27-26/21ש(052-4484443

 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 
_____________________________________________)28-31ש(054-5259470

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-20/21ש(050-9989500

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר ענקית 

_____________________________________________)29-32ש(וטרמפולינה 052-5207326

 צימר 4 חד' + מרפסת 
ענקית + גקוזי' וטרמפולינה + 

בריכה חדשה בנויה
_____________________________________________)29-39/20ש(050-6686907

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-25/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)29-32ש(052-7153475

רכסים
 בית פרטי חדש ונקי 

מאוד, 150 מ"ר + 2 מרפסות 
גדולות + בריכה גדולה וקטנה 

+ טרמפולינה, מיקום מרכזי 
_____________________________________________)29-32ל(055-6636178

מכירת רכבים

יונדאי
זוג + 2 כולל א.בוקר

- מהדרין צפת

₪ 630

בין הזמנים 
בצפת

)גם וואצאפ(

04-6972555

מבצע!

 במרכז העיר דירת 4 חד', 
ממוזגת + חצר, בסמוך לבתי 

_____________________________________________)29-30(כנסת 055-6618186

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-29/21ש(052-5738882

 במרכז העיר, מרחק 
הליכה מהעתיקה, 3 יח' נופש 

חדשות, חצר משותפת
_____________________________________________)30-33ש(050-7697594 050-5325381

 2 צימרים בצפת, בעיר 
העתיקה, מעל האר"י, נוף, 
מאובזרות 053-4929513 

052-8484726)30-33(_____________________________________________

שלומי
 2 יחידות נופש, אחת 2 
חד' + סלון, בק"ב, והשניה 

יחידת חדר + סלון גדול וגינה 
_____________________________________________)30-37ל(052-5674310

טיוטה 

 יונדאי I30 שמורה, 2013 
סטיישן, בגאז' גדול + כל 
_____________________________________________)30-33(התוספות 052-2421226

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 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,
_____________________________________________)28-27/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)29-02/21ל(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)30-29/21(_____________________________________________

מחשבים
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותכנות
+ אחריות לשנה. וחצי 

ממחיר מחשב חדש
_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 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! 
_____________________________________________)30-41ש(מחירים זולים! 052-2523284

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

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

צילום ארועים

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

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

 צלמת מאזור המרכז, 
ניסיון והמלצות, מחירים 

מעולים! צילומי חוץ 
ופנים, חלאקה, בר, בת 
מצוה, חתונות ובריתות 

054-8591418)30-33(_____________________________________________

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

_____________________________________________)50-49/20ש(050-5808315 - אודי

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

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

שידוכים

אבידות

 נאבדו חליפות בחודש 
ניסן באשדוד/ירושלים המוצא 

להתקשר 058-3255588 
_____________________________________________)28-29ח(054-8417155

 נמצא מפתח של סובארו 
בגני יהושוע ביום חמישי לפני 

_____________________________________________)28-29ל(שבוע 055-6768678

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 אבד טאבלט חדש ביום 
ראשון טז' באייר, בתחנת 

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

 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

 חשש גזל: נלקח אחרי 
שבועות מרבי עקיבא 50 

ב"ב, בדים השייכים לאדם 
נכה שזהו כל רכושו! 

הלוקח מתבקש להחזירם 
_____________________________________________)31-34(בהקדם 055-6896326

 נמצאה טבעת זהב 
משובצת באזור ז' באשדוד 

_____________________________________________)27-28ח(לפני פסח 050-4112251

 אבדה שקית עם מוצרי 
B&D בתחנת ר' עקיבא / 
הרב קוק בתאריך ב' סיון 

_____________________________________________)27-28ח(058-6877475

 אבד נגן סנדיסק, מגן ספר 
בצבע ירוק בהיר, באיזור רח' 
דסלר, ביום שישי לפני שבוע 

_____________________________________________)29-30ל(053-3191962

 אבדה שקית עם 2 
קופסאות של חנות פרפרים 

באזור דובק ב"ב
_____________________________________________)29-30ל(050-4188923/2

 הונחו לפני פסח 3 מזוזות 
בכניסה לבניין ברח' אבטליון 

_____________________________________________)30-31ח(12 ב"ב 058-3265087

יד שניה 
קונים

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 למסירה מיטת תינוק 
כחדשה - ללא מזרון אריה 

_____________________________________________)30-31ח(050-9049663

 למסירה לחתן חליפה -38
40 נעלים חדשות אלגנטיות 

_____________________________________________)30-31ח(40 054-7925979

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

מחפשת זיווג???

055-6769450
פקס 03-5705162
0733834050a@gmail.com

מתגבשות קבוצות
של 40 בנות מהארץ
ומחו"ל למטרה זו.

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירות 
ארוח )35 מיטות(, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
_____________________________________________)31-42ש(054-8450432 054-8470433

 נופש בדירות מפנקות 
ומהממות במרכז ירושלים, 

290 ש"ח בלבד 058-6183288 
_____________________________________________)31-34ל(058-3261832

 דירה מקסימה, גדולה 
מאד, משופצת, ממוזגת + 

חצר, עד 15 מקומות + בריכה 
_____________________________________________)31-32ש(לילדות 052-7616182

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-10/21ש(052-8013000

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-30ל(072-3969743

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-30/21ש(058-6830771

 דירה עם 4 חדרי שינה, 
ל- 10 אנשים, 3 מזגנים, 800 

ש"ח ללילה גמיש
_____________________________________________)31-34ל(050-6770150

 למכירה טיוטה יאריס 
2011, אוטומטית, 1,340 

סמ"ק, שניה פרטית
055-6883937)31-31(_____________________________________________

 למכירה טיוטה אגו 2013, 
אוטומטית, 80,000 ק"מ, מנוע 

_____________________________________________)31-31(1,000 סמ"ק 052-5966508

 I 201430 למכירה יונאדי 
ראשונה, מליסינג סטיישן, מכני 

_____________________________________________)31-31(מעולה 055-6775411

הסעות

 גמ"ח שמלות כלה, ללא 
עלות, באיזור פ"ת

_____________________________________________)31-34ל(058-4015304 לירון

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

 ליאור פרץ- עו"ד פלילי 
*חקירות *ערעורים 

*מעצרים *חנינות *כתבי 
_____________________________________________)29-32ש(אישום 050-6794919

 נמצאה עגלת קניות בב"ב 
_____________________________________________)31-32ל(ביום ראשון 03-6743303

 נמצאה טבעת זהב באיזור 
_____________________________________________)31-32ל(פרדס כץ 054-8435458

 נמצאה בובה קטנה 
וחדשה בקו 92 לכיוון פתח 

_____________________________________________)31-32ח(תקווה 054-8439150

 אבד נגן סאנדיסק עם מגן 
שחור שחשוב מאד לבעליו 

_____________________________________________)31-32ח(054-8418455

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)31-32ח(סימלי 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)31-32ח(ילדים 050-6651365

 דרוש טלפון דור 2 עד 50 
ש"ח 055-6771339

_____________________________________________)31-32ח(050-8741992

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)31-32ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד טל':
_____________________________________________)31-32ח(03-6199806

 מעוניין באופני ילדים 
_____________________________________________)31-32ח(050-5343924

 מעוניין לקנות אופניים 
_____________________________________________)31-32ח(למבוגרים 050-5343924

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 למסירה בחינם תנ"ך 
דעת מקרא במצב מצוין! 

_____________________________________________)31-32ח(052-7168836

 למסירה לכתיבת דברי 
תורה מחשב וינדוס 7, מסך 
גדול, מקלדת, עכבר, שולחן 

_____________________________________________)30-31ח(מחשב 058-3230569

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד טל':
_____________________________________________)29-30ח(03-6199806

 מעונין לקנות גליונות 
"זמן" ו"מקיף" במחיר מוזל 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 058-3261094

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד במחיר סביר 

_____________________________________________)29-30ח(050-4158682

 לבית הכנסת שמתקיים 
בחצר של הבנין דרוש ריהוט 
יד שניה נא לפנות לפלאפון 

_____________________________________________)29-30ח(053-3162292

 דרוש בדחיפות עגלה 
לתינוק במצב טוב

_____________________________________________)29-30ח(050-4116799

 משפחה מעוניינת 
במיטה/ספה משולשת/
_____________________________________________)29-30ח(מרובעת 050-4116799

 דרוש בדחיפות מקרר 
יד שניה במצב מצוין טל' 
_____________________________________________)29-30ח(למסירה: 050-4158211

 למסירה 4 כסאות כתר 
_____________________________________________)29-30ח(050-4151970

 למסירה מיטת נוער 
שמורה בירושלים

_____________________________________________)29-30ח(050-4151970

 למסירה חינם 
אנצקלופדיה תלמודית כרכים 

_____________________________________________)29-30ח(א-יח 050-3262639

 דרושה גיטרה יד שניה 
_____________________________________________)29-30ח(במצב טוב 053-4192928

 ,ibm מחשב נייד 
מעולה, סוס עבודה, 500 

_____________________________________________)29-32(ש"ח 053-3120620

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)29-30ח(052-7396092

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)29-30ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 2 מזגני אלקטרה 1 כ"ס 
400 ש"ח, 2 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-6730730

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס + 
צנרת מתכת 3.5 מ', מפורק 
מהקיר רק 420 ש"ח במקום 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 054-8412976

 2 מזגני אל' 1-2 כוח מצב 
טוב 250 ש"ח כ"א

_____________________________________________)31-32ח(050-2344305

 טלפונים ביתי זוגי חדש ב- 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-5173714

 בייבי ליס מסלסל שיער 
של גולד להן חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב 052-7600336

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 120 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)31-32ח(054-4443635

 אוזניות JBL כחדשות 
ב- 80 ש"ח )ב"ב( טל':

_____________________________________________)31-32ח(050-4145403

 מזגן חלון תדיראן במצב 
חדש לא היה בשימוש 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3186268

 מקרר "נורמנדה" כחדש 
נפח 323 + 73 ליטר הקפאה 

_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח 052-3186268

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 058-3245685

 כירים חשמליות 2 להבות 
של חברת גולד ליין רק 220 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-4843223

 חלקים של מיקסר קנווד 
דגם ישן 60 ש"ח לחלק

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 מטחנת בשר דגם ישן 
קנווד לא היה בשימוש 300 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415

 IBM ,מחשב נייד קטן
+ די וי די, 2 גיגה' זכרון, 
_____________________________________________)31-33ש(500 ש"ח 053-3120620



ח’ באב - י’ באב תש”פ  429/07-31/07/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

כללי

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

תינוקות

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

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

ריהוט

 ריפוד וניילון לכסאות, 
7 שנות נסיון,

שירות עד בית הלקוח.
ם_____________________________________________)19-26ל(053-3119787
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 פרסום מטורף 
למוסדות ועסקים!!! 
הודעה טלפונית לכל 

הקומה הכשרה )כמליון 
מספרים( רק 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)27-29ל(055-2772521

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ש(054-8443223

 בריכת כדורים + כיסוי 
1.27*1.27, 9 מזרונים 

2.00*1.03, נדנדות, הציוד 
_____________________________________________)26-29ל(במצב מעולה 052-3608243

 שולחן סלוני וונגה, 
1.20 על 1.20, נפתח ל- 
3.60, 1,000 ש"ח גמיש 

053-3120620)29-32(_____________________________________________

 כוורת לבנה 16 תאים 
כחדשה ממש!! לכל 

מטרה, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)29-32ש(052-7133153

 לרגל מעבר! כל 
תכולת הבית: מקרר, מ. 
כביסה, סלון, פינת אוכל, 
_____________________________________________)29-43ש(ועוד הרבה 054-9776977

 נברשת 3 גביעים מזכוכית 
בשילוב עם מתכת חום 
אדמדם פ"ת 150 שקל

_____________________________________________)30-31ח(050-8918009

 למכירה תנור וגז במצב 
_____________________________________________)30-31ח(טוב 500 ש"ח 050-3337530

 למכירה פטיפון מעולה + 
רמקול 400 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-6688160 שמואל

DVD  תוצרת 
kemmedy )ללא מסך( 

_____________________________________________)30-31ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 15A בטריה לאופניים 
36 בשימוש שנה 450 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(מחודשת 052-7123840

 + L7-8GB מחשב מהיר 
מסך דק גדול 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(052-6245921

 מערכת פנסוניק איכותית 
לקלטות דיסקים וכל סוגי ה- 

USB ב- 450 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-6245921

 D-POWER מטען 
לאופניים חשמליות 42 וולט 

2 אמפר כחדש 100 שקל 
_____________________________________________)30-31ח(052-6245921

 ממיר דיגיטלי 5 תחנות 
שמור כחדש 100 ש"ח נייד 

_____________________________________________)30-31ח(052-2437292

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-7396092

 2 דלתות פנים מעץ בצבע 
לבן 50 שקל ב"ב

_____________________________________________)30-31ח(058-3265087

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח 052-3463482

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)30-31ח(050-3337530 אבנר

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן כתיבה בצבע עץ 
בהיר כחדש + 2 מגירות + 

מדף מידות: 120/60 גובה 75 
ס"מ 250 ש"ח גמיש לפרטים: 

_____________________________________________)30-31ח(058-6780178

 למכירה ספה מצב מצוין 
+ מיטת יחיד כ"א 230 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
)בני ברק( 280 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומסיבי 70*140 )בני ברק( 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)30-31ח(050-3337530

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 כיסא לנגן גיטרה עם 
כוונים חדש 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)30-31ח(052-2437292

 למכירה במציאה, מיטת 
נוער, הזמנה מיוחדת, מעץ 

סנדביץ, 80*200 כולל מזרון ו- 
5 מגירות, כחדשה, 500 ש"ח 

052-8883737)30-33(_____________________________________________

 למכירה לול פלסטיק 
לבן עם גלגלים כולל מזרון + 
סלקל מצב מצויין 160 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה לול עץ חזק 
ואיכותי כולל מזרן וגלגלים 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-4381651

 טיולון איכותי, קל ונוח 240 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-4381651

 מיטה לתינוק, בצבע לבן 
_____________________________________________)30-31ח(220 ש"ח 054-4381651

 אוניברסיטה לתינוק 49 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-4381651

 עריסה מעץ צבע לבן 
כולל מזרון 100 ש"ח נייד 

_____________________________________________)30-31ח(058-3209130

 עגלת בייבי ג'וגר מעולה 
_____________________________________________)30-31ח(400 ש"ח 052-7222601

 זיכוי לחנות שילב בסכום 
330 ש"ח ב- 300 ש"ח בלבד 

תוקף שנתיים ב"ב
_____________________________________________)30-31ח(054-8412976

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה )מרעישה( 

הקומפקטית בלי צינור 150 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4135002

 רולר בליידס 31-33 עם 
אביזרי ההגנה 140 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-5385013

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(052-7671681 בשעות הערב

 אופנים גודל 20 80 ש"ח 
בב"ב )פנצ'ר באחד הגלגלים( 

_____________________________________________)30-31ח(077-6182023

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)30-31ח(052-2437292

 כרטיס קול 200 ש"ח נייד 
_____________________________________________)30-31ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)30-31ח(052-2437292

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)30-31ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 כובע בורסילנו כחדש, 
מידה 58, 450 ש"ח 

_____________________________________________)30-33ש(0548422105

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 מיקרוגל במצב מצויין 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 רדיטאור חדש 13 צלעות 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)31-32ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מכשיר צג שיחה מזוהה 
עם 120 זכרונות לקו טלפון 
בבית עם ספק לחשמל 40 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 050-2897977

 מחשב עם מקלדת ועכבר 
+ DVD זכרון 76 גיגה מצוין 

ללא מסך 100 ש"ח טל': 
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 רדיו דיסק שעון מעורר 
יונדאי בצבע לבן + אזעקה 50 

ש"ח כחדש טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוי עם חיבורים 

דקים + עבים 40 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מיקסר קנווד חזק ואיכותי 
200 ש"ח 02-5376012

_____________________________________________)31-32ח(02-5376015

 נגן גלסבה כולל מד צעדים 
בלוטוס ו- 8 גיגה מחיר מציאה 

_____________________________________________)31-32ח(רק 100 ש"ח 03-5740868

 מחשב נייח חזק ומהיר 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מעולה ושמור 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 055-6651237

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)31-32ח(050-3337530

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 מחבת חשמלי מולטי שף 
חדש ללא שימוש 200 ש"ח 

_____________________________________________ )31-32ח(טלפון 050-8441788 מירי

 שואב אבק באריזה דגם 
הום 400 ש"ח טלפון
_____________________________________________)31-32ח(050-8441788 מירי

 מכשיר ג'קוזי לרגליים 
200 ש"ח טלפון

_____________________________________________)31-32ח(050-8441788 מירי

 מגהץ אדים חדש באריזה 
200 ש"ח טלפון

_____________________________________________)31-32ח(050-8441788 מירי

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מערכת פנסוניק איכותית 
לקלטות דיסקים וכל סוגי ה- 

USB ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-6245921

 D-POWER מטען 
 36V לאופניים חשמליות

כחדש 100 שקל
_____________________________________________)31-32ח(052-6245921

 למכירה מצלמת פנסוניק 
LUMIX חצי מקצועית 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8464909

 גי.פי.אס כחדש 150 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(בי"ם 058-3232259

 מקרר אמנה/מקפיא 
תחתון 600 ליטר 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 סורק למחשב במצב מצוין 
_____________________________________________)31-32ח(70 ש"ח 052-7148004

 דוד חשמל 45 ליטר 200 
ש"ח פלטה גדולה 40

_____________________________________________)30-31ח(058-3209130

 2 תאורות לד הייטק צמוד 
תיקרה מלבן 30*120 חדש 

בצבע לבן אור לבן 150 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(ליח' 058-6780178

 למכירה מדפסת + מכונת 
צילום 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 קוטל יתושים חשמלי 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו + 
אביזרים נילווים )בני ברק( 150 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול אניטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(200 ש"ח 054-7216671

 מחשב נייח )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג 
)בני ברק( 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 כירת גז שולחנית + 4 
להבות כחדשה )בני ברק( 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 120 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)30-31ח(054-4443635

 מגהץ 50 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(054-8528215

 רמקולים למחשב 50 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-8528215

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 + פלסטיקה )חדש 

באריזה( 200 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)30-31ח(200 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
FF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-3463482

 2 מזגני חלון במצב מצוין 
100 ש"ח כ"א לפרטים -052

_____________________________________________)30-31ח(7180055 02-9993807

 מזגן חלון תדיראן במצב 
חדש לא היה בשימוש 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח נייד 052-3186268

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

לוגיטק 250 ש"ח נייד
_____________________________________________)30-31ח(052-2437292

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 גז 5 להבות גדול מידות 
51/86 450 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-8487627

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 )חדש באריזה( 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 300 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 מכונת תפירה זינגר 
_____________________________________________)29-30ח(רגלית 500 ש"ח 03-5055740

 מסך מחשב דק 170 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-5055740

 מיקסר מריפי ריצארד 
כמעט חדש 500 ש"ח )אפשר 

_____________________________________________)29-30ח(בשוברים( 052-7157077

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 052-3463482

 3 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 1 ס"מ ומתלה 

_____________________________________________)29-30ח(275 ש"ח 058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 80 יחידות 2.5 

_____________________________________________)29-30ח(מ"ר 120 ש"ח 058-3233170

 ספה מצויינת 200, ארון 4 
דלתות 300 )גמיש(

_____________________________________________)29-30ח(050-8737224

 שולחן משרדי במצב 
מעולה פלטת זכוכית 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4895874

 2 כורסאות עור אמיתי 
עץ מלא בצבע חום 300 כ"א 

_____________________________________________)29-30ח(050-4146777

 כוננית לספרים 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(050-4131038

 3 כסאות כתר 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 שולחן עגול + 5 כסאות 
אורטופדיים 350 ש"ח

_____________________________________________)29-30ל(054-3456413

 בב"ב ספת ר' בהירה, 
מעור איכות 500 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-2244679 052-8770126

 בב"ב מיטה יהודית עם 2 
שידות חום ואנגה 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-2244679 052-8770126

 עגלת אמבטיה איזיבייבי 
ירוק בהיר ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-8410050

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)29-30ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)29-30ח(נייד: 054-8446728

 עגלת אמבטיה + טיולון 
+ מיטת תינוק + כסא 

האכלה + בוסטר גב 300 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח()גמיש( 054-8410050

 מיטת תינוק במחיר 
מציאה 150 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)29-30ח(צבע עץ 052-7171872

 עגלת בייבי ג'וגר מעולה 
_____________________________________________)29-30ח(400 ש"ח 052-7222601

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק 260 ש"ח כחדשה 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 כיריים גז 4 להבות כמעט 
חדש 100 ש"ח טל':

_____________________________________________)29-30ח(050-8737224

 נגן גלסבה כולל בלוטוס 
מד צעדים ו- 8 גיגה 90 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(03-5740868

 גמבוי בצבע כחול 
כמעט ולא נמצא בשימוש 

מחיר אחרון רק 60 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-5740868

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מדפסת מצויינת 
+ מכונת צילום 90 ש"ח בני 

_____________________________________________)29-30ח(ברק 052-5737813

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 380 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)29-30ח(054-8485026

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 058-3245685

 סיר לחץ נעמן חדש 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4131038

 קוטל יתושים ענק אור 
כחול כחדש עם תליה לתקרה 

_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 052-71480004

 מזגן עילי 1.25 כ"ס במצב 
_____________________________________________)29-30ח(מצוין 500 ש"ח 052-7148004

 כריים זכוכית יפות מאוד 
עם טורבו ב- 200 שקל

_____________________________________________)29-30ח(052-5918474

 רמקול בלוטוס חדש 
באריזה ברמה ב- 120 שקל 

_____________________________________________)29-30ח(052-5918474

 4 כסאות מורדרנים 
לסלון, עץ וונגה, משולב, 

עור, 300 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)31-32ש(053-3120620

 שידת 3 מגירות רחבה 
איכותית מעץ, בצבע כחול 

_____________________________________________)31-32ח(220 ש"ח 054-4381651

 כסאות לפינת אוכל צבע 
חום 120 ש"ח כסא

_____________________________________________)31-32ח(052-6140800

 שולחן 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מעץ חום כהה מצב 

_____________________________________________)31-32ח(חדש 500 ש"ח 052-6140800

 למכירה ספה מצב מצוין 
+ מיטת יחיד כ"א 230 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 שולחן למרפסת או גינה 
בצבע לבן מפלסטיק במצב 

מעולה 120 ש"ח טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן משרדי יפה גודל 
146*76 180 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-4895874

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)31-32ח(050-3337530 אבנר

 שידת 2 מגירות עץ 
1.5*45 ס"מ כחדשה 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7148004

 כוורת ושולחן לחדר ילדים 
במצב מצוין 350

_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 מיטה נפתחת 250 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 ספה עור בהיר 350 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(053-3134131

 שולחן קטן לילדים 35 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7126106

 מתקן לדיסקים 30 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 כסא משרדי 250 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-8475855

 עגלת בוגבו קמיליון 
במצב מצוין רק 150

_____________________________________________)31-32ח(054-6347778

 עגלת שכיבה + ספורט, 
שחורה, מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בב"ב

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

_____________________________________________)31-32ח(כחדש 80 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום, 2 מצבים 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב 400 ש"ח 054-8476805

 תיק לעגלת תינוק 49 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4381651

 טיולון איכותי, קל ונוח 199 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4381651

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8464909

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-6140800

 מיטת מטר, עץ שמנת + 
מזרן מעולה כחדש ממש 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח פלא': 053-3123919

 לול עץ גוון טבעי 90*100 
+ מזרן כחדש ממש 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(פלא': 053-3123919

 מזרן ללול חדש 95*82 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח פלא': 053-3123919

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח בלבד 054-7216671

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק 250 ש"ח כחדשה 

_____________________________________________)31-32ח(058-3245685

 עריסה לתינוק 180 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 נעלים מידה 23 חדש!! 
לתינוק רק 15 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(058-4843223

 נעלים לתינוק מידה 23 
מוקסין כחול חדש!! מהממות 

_____________________________________________)31-32ח(35 ש"ח 058-4843223

 למכירה אוזניות בלוטוס 
5 טאצ' חדשות! 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8417889

 סמסונג B-110 במצב 
חדש 2 סימים 110 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-4190416

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה, לסלולרי, סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)30-31ח(050-2897977

 סמסונג E3300 תומך 
סים כשר ללא פריצה ב- 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 055-6701904

 פלאפון blu, בשימוש 
כחודש, 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(053-3137710

 H-1 סמסונג גלאקסי 
בצבע שחור, חדש + אחריות, 

400 ש"ח 050-6754373 
_____________________________________________)30-31ל(050-9863969

 נוקיה 230 כחדש 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח פלא': 055-6724823

 פלאפון כשר סמסונג דגם 
GT-6531ON ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 ספריה 3 עמודות + 
ספריה 2 עמודות + ספה + 

תנור )בילדינג( כיריים כ"א 500 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7121021

 עמוד תאורה אהיל כחדש 
ב- 50 ש"ח פלא':

_____________________________________________)31-32ח(053-3123919

 2 כיורים אמריקאים לפסח 
צבע לבן חדשים ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(פלא': 053-3123919

 אופניים 21 הילוכים מידה 
22 במצב מצוין 240 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 מנורת לד עגולה לחדר 
ילדים קיים ב- 2 צבעים 100 

ש"ח בלבד! כל הקודם זוכה! 
_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 מראה + מסגרת צבע 
עץ 50*1.3 ס"מ 60 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 ילקוט מהמם לבנים של 
COOL חדש באריזה!! מקורי 

עם עגלה מחוברת 95 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(058-4843223

 ילקוט לבנים עם עגלה 
מחוברת חדש באריזה!! 45 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-4843223

 רולרים/סקטים חדש 
באריזה!! מחובר לנעל ספורט 
לילדים מידה 36 רק 95 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-4843223

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר חדש 100 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 גביע ציפוי כסף חדש 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415

 כיסוי למיטה זוגית חדש 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש חברת קסטרו 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 תיק צד לגבר מתאים 
_____________________________________________)31-32ח(למורה 45 ש"ח 053-3155415

 עיתונים מרוה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 עגלת קניות מברזל 4 
גלגלים 120 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 ספר ילדותינו לכיתה ד' 
_____________________________________________)31-32ח(25 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון נא מספר 7 
_____________________________________________)31-32ח(18 ש"ח 053-3155415

 מחבת לפיקניק חדש 
_____________________________________________)31-32ח(נעמן 80 ש"ח 053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו 
_____________________________________________)31-32ח(90 ש"ח 053-3155415

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-7136106

 מנורת קיר מעוצבת 
תלויה מהצד 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין גילאים 3-6 כל 
_____________________________________________)31-32ח(זוג 130 ש"ח 054-2819921

 3 אוגרים ב- 40 ש"ח 
בלבד! הקודם זוכה

_____________________________________________)31-32ח(050-4135002

 מנורת לילה עומד 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7126106

 מראה בדוגמת פסים 
80*80 עם מדף מחובר ומדף 

מתכת 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בב"ב

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 80 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 משחק קופסה "מי מה 
היכן" 25 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
10 ש"ח ליחידה

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בבני ברק

 תוכון מאולף שלא נושך 
_____________________________________________)31-32ח(110 ש"ח 050-4157763

 עגלת קניות גדולה גלגלי 
סיליקון ב- 70 ש"ח גמיש! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6180510

 מזוודה בורדו יפה כחדשה 
על גלגלים גדולה 50*80 100 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח בירושלים 052-7120159

 מזוודה בינונית צבע שחור 
גודל 50*60 בירושלים 50 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(טל': 052-7120159

 קורקינט 2 רגלים עם 
מעצור יד 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(050-4174525

 קורקינט קיטי 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(בבני ברק 050-4174525

 כיסוי מיטה לח.שינה 
אפור-אפרסק חדש בב"ב 290 

_____________________________________________)31-32ח(054-8406660

 שמלת ערב חדשה, 42, 
_____________________________________________)31-32ח(500 054-8406660

 חוברות "מרוה למצא" 
שנים ע"ד-ע"ט 90 ש"ח לשנה 

_____________________________________________)31-32ח(054-8406660

 אופני הלו קיטי מידה 14 
מהממות! 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(058-3245685

 חליפת בגיר כחולה 
חדשה מידה 56 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3245685

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)31-32ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 גיטרה אקוסטית כחדשה 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 050-4184747

 סקסופון 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 רולרים במצב מצוין 90 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4184747

 תוכי קוואקר מאולף יכול 
לדבר 400 ש"ח גמיש טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-4185148

 זוג פינקים כולל כלוב 
מתקן מים ואוכל מחיר מציאה 

_____________________________________________)31-32ח(180 ש"ח 03-6740868

 למכירה אופניים מידה 16 
_____________________________________________)31-32ח(130 ש"ח 054-2819921

 גגון לרכב מאלומיניום 
1.50*1.20 350 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3169314

 למכירה חצובה למצלמה 
חדשה באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8464909

 מסגרות לתמונות בגדלים 
שונים 20 ש"ח בי"ם

_____________________________________________)31-32ח(058-3232259



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ח’ באב - י’ באב תש”פ  29/07-31/07/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

התפקידים. גלאט ג'ובס. אתר 
הדרושים הדתי-חרדי מס' 1. 

כנסו לאתר החדש:
,www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(טלפון: 073-70-55-666

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

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

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

 דרושה מטפלת למעון 
במרכז בני ברק תנאים 

מצויינים למתאימה
03-5703853

054-4842065)25-31(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית דרוש/ה גרפיקאי/ת 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 לאתר למעלה מיובל, 
לעסק למזון מהיר, בב"ב, רווחי 

ומרכזי מאוד, דרוש שותף 
יר"ש, שאפתן, ראש גדול, 

מסור ואחראי לניהול, תפעול 
ופיתוח המקום, קו"ח + 

תמונה למייל:
 f955979@gmail.com

_____________________________________________)28-31ל(דיסקרטיות מובטחת

 לרשת אופטיקה 
בבני ברק דרוש/ה 

אופטומטריס/ית לשעות 
אחר הצהריים, תנאים 

טובים למתאימים
052-5557280)28-31(_____________________________________________

 דרושה מאמנת 
לתזונה נכונה, שכר גבוה, 
עדיפות מתחומי ההדרכה 

_____________________________________________)28-33ל(והטיפול 052-7645365

 מעוניין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סמלי 

_____________________________________________)28-29ח(053-3582296

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות

_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 שליח עם אופניים 
חשמליות מחפש עבודה 

כשליח בבני ברק
_____________________________________________)28-29ח(052-7145348

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 לפרוייקט שיווק דרושות 
מועמדות רציניות + גישה 

לזום לעבודה מהבית
052-7103760)29-40(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
בב"ב לגיל הרך, שכר הולם! 

הפסקה שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)29-36ש(054-8471166 058-4012013

 עבודה מכניסה מהבית 
- דרושים מפיצים לירק 

הידרופוני מהדרין מינימום 
ריסוסים בשעות 9-13 

_____________________________________________)29-32ש(050-2516550

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. 

הרצוג, מטפלות / סייעות 
/ טבחית למשרה חלקית 

/ מלאה 054-8426675 
_____________________________________________)29-32ש(054-4499177

 חרדי בירושלים פנוי לכל 
עבודה, זמנית/קבועה

_____________________________________________)29-30ח(052-7197544

 מעוניין לעבוד בנקיון חדרי 
מדרגות בבני ברק, המלצות 

_____________________________________________)29-32ל(055-2773949

 נהג משאית בב"ב, עם 
נסיון, ל- 5 ימים בשבוע

_____________________________________________)30-33ש(03-5709972

 סייעת למעון בגבעתיים 
למשרה מלאה, ארוחות + 

תשלום חגים, 38 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)30-33ש(052-3838484

 לשמירה על מבוגרת 
בקרית משה ירושלים, -13:30
17:30, 35 ש"ח לשעה, עדיף 

_____________________________________________)30-31ל(מהאיזור 050-7696655

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)30-31ח(שעות 054-7938941

 חרדי, 30, פנוי לכל 
הצעות עבודה, ניקיון מטבח 
בישיבה יידע נרחב, אפשרות 

מיידית עדיפות בי"ם אריה 
_____________________________________________)30-31ח(050-5624966

 מעוניית לעבוד בתחום 
הנה"ח וחשבות שכר, זמינות 

_____________________________________________)30-31ח(מיידית 053-3137710

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)30-31ח(050-6651365

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הגשת שנת 2016 מסתיימת מחר!!! 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

הטבות מס עד 1400 $ לילד 

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)31-34(_____________________________________________

 דרוש גזרן חרוץ ויסודי 
ל- 5 ימים, 8 שעות, הכשרה 

במקום. בין 9:00-13:00
_____________________________________________)31-32ש(03-5781152

 למרפאת שיניים בבני 
ברק דרושה מזכירה לעבודה 

במשמרות, 5 ימים בשבוע, 3 
משמרות ערב, מגורים בבני 
ברק והסביבה חובה. קו"ח: 

officeorthodontics04@gmail.com)31-32(_____________________________________________

 לישיבה קטנה חדשה 
ברמת הגולן, דרושים רמי"ם + 

מדריכים, יום/ערב
_____________________________________________)31-32ל(050-9545472

 בבני ברק - לימוד 
כתיבת סת"ם ללא תשלום 

_____________________________________________)31-34ש(כספי 052-7623142

 מעוניינת לארח חברה 
לקשישה לכמה שעות ביום 

_____________________________________________)31-32ח(בתשלום 050-6840553

 חרדי נשוי + רישיון משא 
12 טון, ציבורי זעיר, מלגזה, 

קטנוע, פנוי לכל הצעת עבודה 
_____________________________________________)31-32ח(בירושלים 052-7197544

 מעוניין לנקות חדרי 
מדרגות/דירות )עם ניסיון( 

_____________________________________________)31-32ח(052-7154435

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות

_____________________________________________)31-32ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)31-32ח(050-6651365

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

_____________________________________________)31-34(סופ"ש. 050-8550196

 2 שטיחים עגולים מידות 
1.30 ס"מ, שטיח סיבים 

קצרים חדש של איקאה בצבע 
בז 150 ש"ח שטיח לפרטים: 

_____________________________________________)30-31ח(058-6780178

 למכירה מזוודה + שואב 
אבק 80 ש"ח בלבד מצב מצוין 

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

 חוברת סימנא סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות 

עירובין )חדש( ב- 12 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

 טיש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)30-31ח(35 ש"ח 050-4135002

 3 אוגרים ב- 40 ש"ח 
בלבד הקודם זוכה!

_____________________________________________)30-31ח(050-4135002

 תוכון מאולף שלא נושך 
_____________________________________________)30-31ח(110 ש"ח 050-4157763

 ספר של הרב זמיר כהן 40 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4174525

 סוכה קומפלט 400 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-8486106

 עגלת בובה 20 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-4195132

 ילקוטים לבנות עם עגלה 
_____________________________________________)30-31ח(40 ש"ח 050-4195132

 קורקינט ברזל 80 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(050-4195132

 קלמר 15 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(050-4195132

 פראק בגיר מידה 44 
60% צמר כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בירושלים 052-7128580

 בתי מזוזה לבן-זהב כ- 80 
_____________________________________________)30-31ח(3 ש"ח כ"א 052-7128580

 קרש גיהוץ חדש 40 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(נייד 058-3209130

 2 תיקי סמינר תקנון 
אפור ובז 50 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-8421707

 קופסא מהודרת לנסיעות 
_____________________________________________)30-31ח(לפאה 80 ש"ח 052-7222601

 למכירה 2 אקוריומים 
50/50 450 ש"ח אבנר

_____________________________________________)30-31ח(050-3337530

 מזרון על זוגי ד"ר גב 500 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 03-5055740

 בשמים מקוריים 
משומשים לנשים 50 ש"ח בני 

_____________________________________________)29-30ח(ברק 052-7157077

 מייקאפ לנקום כחדש 
צבע בהיר 50 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7157077

 בושם לוליטה למפיקה 
חדש 230 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)29-30ח(052-7157077

 תיק לנשים/נערות כמעט 
חדש אפור של "מויה" 40 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(052-7157077

 תוכון מאולף שלא נושך 
_____________________________________________)29-30ח(110 ש"ח 050-4157763

 למכירה אופניים לילד/ה 
לגיל 3-6 שנים 130 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(פרטים בטלפון 054-2819921

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות( 100-200 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-3463482

 פאה יפה חלקה בצבע 
חום כהה, אורך כתף, פוני צד, 
_____________________________________________)29-30ח(300 ש"ח בלבד 054-8447306

 תוכון מאולף ברמה 
גבוהה ב- 100 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)29-30ח(050-4150202

 קילו אוכל לתוכים ב- 20 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח בב"ב 050-4150202

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום מוזהב 300 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 054-8485026

 ילקוט קל גב דגם 
עפרונות + קלמר תואם במצב 

מצוין 70 ש"ח )ב"ב( טל': 
_____________________________________________)29-30ח(054-8485026

 אופני BMX הלו קיטי 
מידה 14 מהממות! 120 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד 052-7123588

 מכשיר צפירה חדש! רק 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 058-3245685

 חליפת בגיר כחולה 
חדשה מידה 56 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 למכירה שמלה לארוע 
מס' 48 שחור 450 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(050-4131038

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום מוזהב 300 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 054-8485026

 ילקוט קל גב דגם 
עפרונות + קלמר תואם במצב 

מצוין 70 ש"ח )ב"ב( טל': 
_____________________________________________)29-30ח(054-8485026

 אופני BMX הלו קיטי 
מידה 14 מהממות! 120 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(בלבד 052-7123588

 מכשיר צפירה חדש! רק 
_____________________________________________)29-30ח(50 ש"ח 058-3245685

 חליפת בגיר כחולה 
חדשה מידה 56 200 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 למכירה שמלה לארוע 
מס' 48 שחור 450 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(050-4131038

 נעלי ניו בלאנס לנשים 
_____________________________________________)29-30ח(37.5 150 ש"ח 050-4131038

 2 זוגות אופניים לגיל 6 
_____________________________________________)29-30ח(כל זוג 45 ש"ח 054-2687888

 זוג פינקים כולל מתקן 
מים ואוכל ותא הטלה 180 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 03-5740868

 TX חברת BMX אופני 
מצוינות 170 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(03-5740868

 קרש גיהוץ כתר במצב 
_____________________________________________)29-30ח(מצוין 90 ש"ח 052-7148004

 תיק גבוה לפיאה במצב 
_____________________________________________)29-30ח(מעולה 80 ש"ח 052-7148005

 אופנים לילדים רק 150 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-9089110

 למכירה ארנבות 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(כ"א טל': 03-6184819

 קופסא מהודרת לנסיעות 
_____________________________________________)29-30ח(לפאה 80 ש"ח 052-7222601

 מציאה! נותר לנו ריטלין 
LA 30 ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7630089

 SITISEN שעון יוקרה 
בצבע זהב 290 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(052-7630089

 משקפי שמש חברת 
ארוקה חדשות ברמה ב- 60 

_____________________________________________)29-30ח(שקל 052-5918474
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