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פרסם
ותתפרסם

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

נפגעת בתאונת 
דרכים?

כל אחד 
זכאי לפיצוי!

052-6547797

אבי גרינצייג

זמן קצוב

הלוואה? משכנתא?
הבנק מסרב?

ההכנסות לא מספיקות?
הרב פרלמוטר 

איחוד הלוואות
052-766-5183
a4008877@gmail.com

חריקות בקואליציה: כיו"ר ועדת הקורונה, ח"כ שאשא ביטון לא הפסיקה להתעמת עם 
הממשלה ועם חברי מפלגתה. שר האוצר ישראל כץ ויו"ר הקואליציה מיקי זהר, נקלעו 

לעימות פומבי שגלש אל מחוץ לדיוני ועדת הכספים | עמ' 12

קרבות אגו בליכוד – יו"ר הקואליציה מיקי זהר נגד שר האוצר ישראל כץ 

עימותים בקואליציה

כותל המזרח של 
פרויקט עולם הישיבות

מיוחד

 )הטור המלא בעמ' 14-15(

בתוך שנים ספורות תהפוך בת ים לעיר חכמה ומרושתת טכנולוגית



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



לתשעת הימים
מגוון מוצרי

מיוחדתמהדורה 
מיוחדתמהדורה 

מארז
יופלה לבן 1.5% 

16 יחידות x 100 גרם
בד״ץ העדה החרדית

מארז
 יופלה טיוב תות בננה להקפאה

במרקם חלק | 6 יחידות x 58 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

חדש!

מארז
יופלה תות 3%
12 יחידות x 100 גרם
בד״ץ העדה החרדית

יופלה תות ואננס
בכוס עם קש

200 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

חדש!

יוגורט בסגנון יווני
טבעי 140 גרם | עם תוספות 148 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

חדש!

עד גמר המלאי. בחנויות נבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

קרלו שוקו בננה | קרלו פונץ׳ בננה
125 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

חדש!

לקפה!
מצוין

 משקה בריסטה שיבולת שועל
פרווה

1 ליטר | בד״ץ העדה החרדית

חדש!
ללא

תוספת
סוכר

 משקה בריסטה שקדים
פרווה

1 ליטר | בד״ץ העדה החרדית

 טופו בטעמים
פרווה

300 גרם | בד״ץ העדה החרדית

בסיס
למתכוני

פרווה

מארז
קרלו מיני בטעם שוקולד וקצפת

8 יחידות x 79 גרם
המארז מכיל 8 יחידות במקום 12

בד״צ ועדת מהדרין

שמינייהבמארז עכשיו 

יופלה דיאט
מאפינס אוכמניות | בננה קרמל

150 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

חדש!
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

כף הפך תיכון "דעת משה" בת"א למוסד חינוכי מבוקש בקרב נערים שלא מצאו את מקומם, במסגרות בתי 
הספר התיכוניים והישיבות בעיר תל אביב ובאזור כולו 

בתוך שנים ספורות תהפוך בת ים לעיר 
חכמה ומרושתת טכנולוגית

מאת: אלי כהן 

משאבים  לאחרונה  השקיעה  ים  בת  עיריית 
בשדרוג המוקד העירוני על מנת להבטיח מענה 
הפונים  העיר  לתושבי  ויעיל  מהיר  משופר, 
לקבלת שירות. שמו של המוקד הוחלף למשו"ב 
שיפורים  בו  ובוצעו  ובקרה(  שירות  )מוקד 
הניתן  השירות  איכות  את  המייעלים  ושדרוגים 
לתושבי העיר. במסגרת השידרוג, שיצא לפועל 
לאחר עבודת הכנה משמעותית וארוכה, והסתיים 
בימים אלה, בוצע במוקד העירוני שיפוץ ושדרוג 
מתחם  בחצר  השוכן  המבנה  של  משמעותי 
החשמונאים והוא הוסב למבנה חדיש ומשוכלל, 
חיבור  גם  וחידושו  שדרוגו  מלבד  הכולל 

למערכות וטכנולוגיות חדשות.
יודפת אפק-ארזי, מנכ"לית העירייה: "שיפור 

הינו  העיר  לתושבי  מעניקה  שהעירייה  השירות 
אחד מהיעדים המרכזים שהצבתי לגורמי הביצוע 
בעיר.  חשוב לנו להיות זמינים וקשובים בכל עת. 
בשיפור  משמעותית  זרוע  הנו  העירוני,  המוקד 
כי  מאמינים  אנו  לתושבים.  השירות  תהליכי 
ושירות מצוין, בשילוב עם טכנולוגיה הם  קשב 

המפתח לקידום השירות העירוני".
כזכור, לפני כשנה, הכריז ראש העיר, צביקה 
בעיריית  חדשה  חטיבה  של  הקמתה  על  ברוט, 
החטיבה  לניהול  השירות.  חטיבת   – בת-ים 
בת- בעיריית  לקוחות  שירות  סמנכ"לית  מונתה 

בהקמתו  שהחלה  גופרשטיין,  רימון  נועה  ים, 
המחודשת של המוקד העירוני.

מנהל  ומ"מ  השירות,  סמנכ"לית  בהובלת 
המוקד, הוחלט על שדרוג והסבת המבנה הקיים 
למבנה חדיש ומשופץ, ובמקום הותקנו מערכות 
הקמת  על  המבוססות   חדישות  טכנולוגיות 

סיבים  מבוססת  סרט  רחבת  תקשורת  תשתית 
שליטה  ניהול,  מערכת  הוקמה  בנוסף  אופטיים. 
והחל  העירוני,  במוקד  ואחודה  מרכזית  ובקרה 
מהלך של הקמת מערך מצלמות ביטחון, תנועה 
בעירייה  המקצוע  גורמי  ים.  בת  בעיר  ופיקוח 
אחרונות  תפעוליות  בדיקות  כעת  מבצעים 
למוקד  ותקשורת  המצלמות  פריסת  לאחר 
לקראת הפעלה מבצעית של המערכת בשבועות 

הקרובים.
במסגרת שדרוג המוקד הותקנו בשלב הראשון 
7 מצלמות לאורך הטיילת של העיר המחוברות 
למוקד, למען ביטחונם של המבקרים בחוף הים 
העבודה  תוכנית  ע"פ  ובקרוב  ונדליזם,  ומניעת 
לביטחון  המשרד  באמצעות  מצלמות  יותקנו 
בכניסות  השעשועים,  בגני  העיר  ברחבי  פנים 
משטרת  עם  בתיאום  נוספים  ובמקומות  לעיר 
מוקד  יהיה  המוקד  הבטחון.  וגורמי  ישראל 

אחוד, כך שיהיה שיתוף פעולה שוטף עם כוחות 
הבטחון השונים, דבר המהווה חיזוק המענה של 
יקנו  השדרוגים  כלל  בנוסף,  בחירום.  העירייה 
יכולת של מרכז שליטה ובקרה לבניית  לעירייה 
הניתן  איכות השירות  על  למנהלים  תמונת מצב 

לתושבים.
"כחלק  ברוט:  צביקה  בת-ים,  עיריית  ראש 
לייעוד  והקמת חטיבה  משיפור השירות לתושב 
המחודשת  בהקמתו  רבות  משקיעים  אנו  זה, 
של המוקד העירוני, כולל העברתו למבנה חדש 
המתקדמות  הטכנולוגיות  המערכות  והטמעת 
לצוות  המאפשרים  ורחפנים  מצלמות  ביותר- 
המוקד לתת לכולנו ביטחון ברמה גבוהה, שירות 
24/7 ותיאום שוטף ויעיל עם כל כוחות הביטחון 
המרב  את  לעשות  נמשיך  במרחב.  והרווחה 

והמיטב למען שירות איכותי וטוב לתושבינו".

תיכון דעת משה מציג: 
אווירה חינוכית מותאמת

העירייה תחדש את 
חזית רחוב בן גוריון 

וחיזוק המסחר ברחוב

מאת: אלי כהן

או  המסגר  ברחוב  עברתם  לאחרונה  מתי 
קניון עזריאלי? כנראה שבלי לדעת, בדרככם 
חדש  תיכון  ספר  בית  ליד  עברתם  אליו 
וייחודי. כבר שלוש שנים מאז נפתח בית ספר 
בו  תיכון  משה".  "דעת  תיכון  חדש,  תיכון 
לומדים באווירה אחרת ושונה מהרגיל. תיכון 
בו לומדים נערים מהציבור הדתי והחרדי )על 
ללמוד, שרוצים  הרבים( שבחרו  גווניהם  כל 

להנות ורוצים להרגיש בית.
תיכון "דעת משה" שייך לרשת בתי הספר 
הממלכתי  החינוך  לאגף  'דעת',  עמותת  של 
דתי ולעיריית תל אביב. מאז הקמתו, התיכון 
שלא  לתלמידים  ונכון  אמיתי  מענה  מספק 
הספר  בתי  במסגרות  מקומם  את  מוצאים 
ובאזור  אביב  תל  בעיר  והישיבות  התיכוניים 

כולו. 
למותאם  הופך  המענה  לשנה  משנה 
וייחודי, מקצועי ומגוון יותר בהתאם לצורכי 
צועד  הספר  שבית  ניכר  והתלמידים.  הזמן 
של  ייחודו  לאימפריה.  להפוך  בדרך  קדימה 
המקום הוא קודם כל בקשר האישי בין צוות 
המאפשר  קשר  התלמידים,  לבין  הספר  בית 
עבור התלמידים להרגיש בבית, במקום שבו 
והדדי  חזק  קשר  ומקובלים.  מתקבלים  הם 
תלמיד  כל  עם  עמוקה  בהיכרות  שמתבטא 
ותלמיד, שיחות אישיות מרובות, שיח מתמיד 

עם ההורים הכולל ביקורי בית, מענה טיפולי 
מותאם ברמה המקצועית והגבוהה ביותר.

מגוון  ישנו  משה"  ב"דעת  הלימודי,  בפן 
רחב של מסלולים ומגמות כאשר לכל תלמיד 
המותאמת  אישית  לימודים  תכנית  נבנית 
ולצרכיו  האישיות  ליכולותיו  במיוחד 
הספציפיים. התוכנית משלבת בתוכה: חיזוק 
וגישור  החוזקות  הדגשת  נער,  בכל  ה"יש" 
זה שם הסיפור,   - על פערים ברמה האישית 
כאן הוא בא לידי ביטוי בצורה הכי מקצועית 

ומדויקת שיש.
היכרות  ותקופת  התלמידים  קליטת  לאחר 
המסלולים  משני  לאחד  תלמיד  כל  משייכים 
עיוני  בגרות  מסלול  )כרגע(.  הקיימים 
ממוחשב  בשרטוט  טכנולוגית  מגמה  עם 
בהדפסות תלת מימד. בוגרי המסלול יכולים 
במסגרת  הנדסאי  ללימודי  ישירות  להמשיך 
שירות צבאי. מסלול מקצועי בשיתוף משרד 
העבודה בו התלמידים לומדים מערכות קירור 

ניגשים  השני  המסלול  בוגרי  אוויר.  ומיזוג 
ומקבלים  העבודה  משרד  של  למבחנים 
לעסוק  להם  שמאפשרת  מקצועית  תעודה 

בתחום בחייהם כבוגרים.
מסלולים אלו משולבים עם לימודי קודש, 
מקצועיות  סדנאות  מגוון  וכן  ליבה  לימודי 
סלולר,  נגרות,  גלים,  גלישת  כגון:  להעשרה 
הרחב  למגוון  בנוסף  ועוד.  כושר  מוזיקה, 
שנכתב להלן הייחודיות בתיכון "דעת משה" 
ביום  ההוראה  והסגנון  השיעורים  אופן 
ולמידה  מעשית  התנסות  בתוכו  משלב  יום 
ליכולותיו.  בהתאם  תלמיד  לכל  חווייתית 
צוות בית הספר רואה כערך עליון את התחום 
ושיתופיות  מעורבות  החברתי,  החינוך 
רבים  משאבים  מושקעים  ולכן  בחברה 
התנדבויות,  יומיים,  חד  שנתיים,  לטיולים 
משמעותי",  "בוגר  להיותי  והכנה  הערכות 
מיוחדות  ופעילויות  שיחות  לצה"ל,  הכנה 
לקראת חגים וימי הזיכרון. כל הצוות החינוכי 
המורות,  המורים,   - משה"  דעת  ב"תיכון 
אנשים  כולם   - והמנהל  המזכירה  הבית,  אב 
התשוקה  את  בהם  ורואים  משקיעים  חמים, 
ימים  עושים  כולם  בתיכון,  וללמד  להגיע 
כלילות עבור התלמידים ואוהבים כל תלמיד 

באמת מהלב. 
אתם מוזמנים לפנות לטלפון 03-7477893 
daatmoshe@ :למזכירות בית הספר במייל

daatedu.org.il

מאת: אלי כהן
 

הניתן  ככל  לסייע  העיר,  הנהלת  מדיניות  במסגרת 
מהותי  מרכיב  בהם  וראייה  בפרט,  ובטיילת  לעסקים, 
וחשוב לכלכלת העיר, אושרה סופית התכנית אותה יזמה 

וקידמה עיריית בת ים להתחדשות רחוב בן גוריון.
שתי  ומביאה  הרחוב,  של  המזרחי  בצד  חלה  התכנית 
גוריון:  בן  ברחוב  העסקים  לבעלי  משמעותיות  בשורות 
במסגרת התוכנית תינתן לבעלי העסקים אפשרות להוסיף 
של  הקרקע  בקומת  המסחר  הגדלת  לטובת  בניה  שטחי 
התכנית  ובנוסף,  שבהוראות.  לתנאים  בכפוף   – העסקים 
להעמדת  המרחב  את  להגדיל  העסקים  לבעלי  מאפשרת 
להוראות  בכפוף  חורף",  )"סגירות  ושולחנות  כסאות 
התכנית ונהלים העירוניים( ובתנאי שיישאר מרווח של 2 

מ' להולכי הרגל במקום 3 מ' שנדרשו בתכנית הקודמת.
עד עתה בעלי עסקים שרצו להיטיב עם קהל הלקוחות 
סגירות  את  לקבוע  ניתן  בו  במרחב  מוגבלים  היו  שלהם, 
ואילו עתה לראשונה הסוגיה מוסדרת  החורף והסוככים, 
ע"י הרחבת המרחב לסגירות החורף, כמובן תוך שמירה 
על מדרכה פנויה להולכי רגל. חשוב לציין שהתכנית אינה 
החוף  טיילת  את  כוללת  ואינה  גובה  או  קומות  מוסיפה 
גוריון(, והחוף עצמו. תכנית  )הצד המערבי של רחוב בן 
רחבה יותר )בי/506( נמצאת בשלבי הכנה ותוצג לציבור 

במהלך הכנתה.
העסקית  הפעילות  "קידום  ברוט:  צביקה  העיר,  ראש 
בעיר הוא אחד המפתחות לאפשר לנו עצמאות כלכלית, 
בת- של  להתפתחותה  קריטי  כוח  הם  בטיילת  והעסקים 

בתקופה  הן  לעיר,  חשוב  כלכלי  מנוע  מהווים  והם  ים, 
המאתגרת בה אנו נמצאים עכשיו, והן בזמן שגרה. מהלך 
זה נועד להסרת חסמים ביורוקרטיים, המקשים על בעלי 
יומית,  היום  בפעילותם  והבינוניים  הקטנים  העסקים 
והמונעים מהם לעבוד בצורה תקינה ולהרחיב את פעילות 

העסקית בעיר".

 רצועת החוף של בת ים | צילום: דוברות העירייה
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המאגדת מכילה 8 יחידות במקום 12
טעם שמעלה בי חיוך

חדש! קרלו מיני קצפת במאגדת שמינייה



ב' אב תש"פ 623/7/20 בחולון בת ים

"אני פשוט מתחננת ומבקשת 
עבור הסבים והסבתות"

מאת: יוסף טולידנו 

שני  ביום  הגיע  אביטן,  יעקב  הרב  דת  לשירותי  השר 
הרבנות  ע"י  הנערכים  לרבנות  ההסמכה  במבחני  לביקור 

הראשית לאלפי נבחנים ברחבי הארץ. 
המבחנים נערכים על פי ההנחיות המחמירות של משרד 
אביטן  השר  מצומצמות.  לכיתות  חלוקה  לפי  הבריאות, 
שוחח עם התלמידים והבודקים והתרשם מהסדר המופתי 

של המבחנים ומהקפדה על הכללים. 
"נעשו מאמצים עילאיים לקיים את המבחנים במועדן", 
השקעתם  כמה  יודעים  "אנחנו  לתלמידים.  השר  אמר 
בלימודים וחיכיתם למבחנים. אני רוצה להודות לראשל"צ 
המבחנים,  לקיום  רבות  שפעל  יוסף  יצחק  רבי  הגאון 
נמרצות מאחורי  דרעי שפעל  אריה  ליו"ר ש"ס השר  וכן 

הקלעים בנושא.
"כמו כן ברצוני להודות אישית למנכ"ל הרבנות משה 
דגן שעבד לילות כימים כדי לפתור את כל הבעיות שנוצרו 
כדי לאפשר את פתיחת המבחנים וכן לראש המטה אשר 
מדינה. אין לי ספק שמכאן תעלו ותפרחו ותהפכו למורי 

הוראה גדולים בישראל", סיים השר.

מאת: חיים רייך

טרגדיה: גננת הילדים שלווה זלפריינד ע"ה, 
שישי,  ביום  נפטרה  בפ"ת  הדר  גני  משכונת 
זלפריינד  הגב'  הקורונה.  ממחלת   ,65 בגיל 
ארבעים  במשך  ילדים  של  דורות  חינכה  ע"ה 
שנה והייתה לדמות חינוכית מוכרת ומוערכת 

בקרב תושבי השכונה ומחוצה לה.
מאחד  נדבקה  הגננת  כי  היא  ההערכה 
להיות  אמור  והיה  לגן  שהגיעו  מהילדים 
שבועות  שלושה  לפני  בבידוד.  עת  באותה 
התברר  שעשתה  ובבדיקה  בטוב  שלא  חשה 
מכן  לאחר  ימים  כמה  לנגיף.  חיובית  היא  כי 
היא כתבה לאימהות הגן בקבוצה המשותפת 
לה  נדמה  שהיה  לאחר  מצמררת,  הודעה 

שהצליחה להתגבר על המחלה.
את  שיתף  גרינברג,  רמי  פ"ת  העיר  ראש 
את  עליה  מקבלת  בו  הגננת,  של  דבריה  תוכן 
מדגישה  באהבה',  יתברך  'מאתו  הייסורים 
ומבקשת  במחלתה,  איש  מאשימה  אינה  כי 

להקפיד על ההנחיות.
ע"ה  זלפריינד  הגב'  שכתבה  בדברים 
לי  "חשוב  מדגישה:  היא  הגן  ילדי  לאימהות 
ראשית להגיד לך תודה על היוזמה שילדי הגן 
קיבלתי  אני  שנית,  יבדקו.  בכללית  החברים 
מגורמים  האחרונים  בימים  טלפונים  כמה 
מוסמכים שכנראה ונדבקתי בגן… ודאי ראית 

שכתבתי בעבר כי אני מבקשת לקחת אחריות 
אשר   – והנה  סיכון.  בקבוצת  ואני  מאחר 

יגורתי... בא!
משפחות  על  לרשויות  בוודאות  "ידוע 
הנחיית  אחר  מילאו  שלא  או  בידוד  שהפרו 
בן  בביתם  שיש  ילדים  לשלוח  לא  העיריה 
משפחה בבידוד. על אנשים כמוני, באה להגן 
את  לשלוח  היו שהעדיפו  לצערי,  ההנחיה… 
הישראלי  ה"סמוך"  הרגשת  מתוך  בגן  הילד 
"ערבות  של  חשוב  בערך  אנושה  פגיעה  תוך 

הדדית" ו"לא תעמוד על דם רעך".
"לי זה כבר לא משנה ממי נדבקתי ומי הפר 
בידוד. היו לי ניסים גלויים וזה שאני כותבת לך 
כרגע זה בכלל לא מובן מאליו. אבל אני פשוט 
והסבתות,  הסבים  עבור  ומבקשת  מתחננת 
אותנו  שמקיפים  המבוגרים  והדודים  השכנים 
ולא מגיע להם למות! גם אם יש להם מחלות 

רקע כאלה ואחרות.
שלא  אחד!  אף  מאשימה  לא  חלילה  "אני 
הנסיבות  את  סובבה  ה'  יד  מדבריי.  כך  יובן 
והיא זו אשר הוציאה אותי מהמצב הקשה בו 

הייתי.
לא  חוויה  היא  קטן  לילד  בידוד  "נכון... 
מקסימום  תוך  עוברת  היא  אבל  נעימה, 
שבועיים. אפשר למצוא המון סיבות ותירוצים 
למה אנחנו לא חייבים לשמור בידוד. ואפשר 
רגע אחד להיות שותפים להצלת חיים אמיתית. 
לחנך את ילדינו לערבות הדדית, לכבוד האחר 

ולשמירה על החיים. אובדן של אדם קרוב, או 
הידיעה כי מישהו חלה בגללך, קשה פי כמה 

וכמה מבידוד של שבועיים...
אבל  לקריאה.  קשים  והדברים  "יתכן 
בקרוב  שאזכה  ובתפילה  ליבי  בדם  נכתבים 
באהבה  שקבלתי  הייסורים  ממסע  לצאת 

מאיתו יתברך.
"מאחלת בריאות איתנה לכולם ורק בשורות 
הקשה  והשלב  מתאוששת  ב”ה  אני  טובות. 
יהיה  ואם  מאחוריי.  כבר  המחלה,  של  ביותר 
את  ויבין  הדברים  את  שיקרא  אחד  מישהו 

ההשלכות של חובת הבידוד והיה זה שכרי".
הידרדרות  חלה  לאחמ"כ  קצר  שזמן  אלא 
הלכה  היא  שישי  וביום  הרפואי  במצבה 

לעולמה למגינת לב בני המשפחה.
על  שניחתה  נוספת  בטרגדיה  מדובר 
בעלה  שנים,  ארבע  שלפני  לאחר  המשפחה 
שהיה  ז"ל,  זלפריינד  יעקב  אלכסנדר  הרב 
משגיח כשרות, חזר מהעבודה בנת"צ ברחוב 
ידי  על  ונדרס  הכביש  את  חצה  ז’בוטינסקי, 

אוטובוס בציר המוגדר 'ציר הדמים'.
בנים  שני  אחריה  הותירה  ע"ה  לפיינד  הג' 
מוטי:  בנה  לה  ספד  בהלווייתה  בנות.  וארבע 
אחרי  נפש.  מסירות  של  אשה  הייתה  "אמא 
הרגיש  אליה  קרוב  שהיה  מי  נפטר,  שאבא 
את  החזיקה  היא  אבל  ונגמרת,  הולכת  שהיא 

עצמה בשביל הילדים".

מבחני הרבנות 
התקיימו במועדן

השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן ביקר את הנבחנים 
להסמכה לרבנות: "נעשו מאמצים עילאיים לקיים 

את הבחינות במועדן. תעלו ותצליחו"

 השר אביטן מבקר את הנבחנים 

טרגדיה: גננת הילדים שלווה זלפריינד ע"ה נפטרה מקורונה לאחר שנדבקה מאחד מילדי הגן

דרוש/ה 
סוכן/ת מכירות

דרישות

קו"ח ניתן לשלוח ל-
פקס:

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

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

 כושר ביטוי מצוין
 עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

 משרה מלאה
 תנאים טובים 

אם יש לך מוסר עבודה גבוה -
מקומך איתנו!

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

העבודה כוללת:

דרישות

קו"ח למייל:

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

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

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

shlomi@kav-itonut.co.il



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 



ב' אב תש"פ 823/7/20 בחולון בת ים

"למרות הקורונה, זכינו לבר מצווה 
יותר מרגשת ומשמחת ממה שחלמנו"  

מאת: מנדי קליין

מתניהו  המדינה  מבקר 
אנגלמן הגיש השבוע את דו"ח 
הכנסת  ליו"ר  המדינה  מבקר 
יריב לוין, כאשר בהמשך נערך 
בוועדה  הדו"ח  בממצאי  דיון 

לביקורת המדינה של הכנסת.
ברשויות  עסק  הדו"ח 
מציין  שהוא  תוך  המקומיות 
של  בעייתית  התנהלות 
מסוימות  בסוגיות  הרשויות 
בהם  נושאים  לשבח  ומציין 
באופן  הרשויות  מתפקדות 

חיובי.
הציבור,  תלונות  ונציב  המדינה  מבקר 
הדו"ח:  הגשת  עם  אמר  אנגלמן,  מתניהו 
תהיה  שהביקורת  היא  שלנו  המטרות  "אחת 
ועבור  הרשויות  עבור  ואפקטיבית  רלוונטית 
המקומית.  מהרשויות  השירותים  מקבלי 
אחת  כל  על  השפעה   יש  המקומית  לרשות 
מתעניין  אדם  כל  טבעי  ובאופן  מאתנו  ואחד 
ביתו  סף  על  שקורה  במה  ובראשונה  בראש 
ולכן פעלנו להנגשת הדוחות. בדו"ח זה בדקנו 
נושאים רוחביים ופרטניים ובאם הרשויות נהגו 

וביעילות, תוך עמידה בכללי המנהל  בחיסכון 
כדי  לתקן  שיש  הליקויים  על  והצבענו  התקין 

לטייב את העשייה למען התושבים".
לדבריו, "אנו במשרד המבקר רואים חשיבות 
על  ואשר  דרך  ופורצות  חדשניות  בביקורות 
הרשויות  פעילות  בדבר  מיוחד  פרק  ייחדנו  כן 
והקשר  החברתיות  ברשתות  הציבור  ונבחרי 
כי  תקווה  כולי  אלו.  ברשתות  התושבים  עם 
הרשויות  כלל  ע"י  ילמדו  הדוח  נושאי  כלל 

המקומיות".

מאת: מנדי קליין

מערי   13 בן  ש', 
אחד  הוא  המרכז 
הקורונה  חולי  ממאות 
במלון  המבודדים 
בצל  עציון.  ניר 
הקשה  התקופה 
היה  הוודאות,  וחוסר 
לו  שהפריע  אחד  דבר 
ומכל  מהמחלה  יותר 
חגיגת   - אחד  דבר 
מצוות  לעול  היכנסו 
הייתה  שאמורה 
השהות  בזמן  להיערך 

במלון. "הוא חיכה כל כך להגיע לרגע הזה, לא 
עם  מצומצמת  שמחה  לערוך  שבמקום  חלמנו 
המשפחה והחברים נמצא את עצמנו מבודדים 
במלון". מה שחתן הבר מצווה לא ידע, הוא, כי 
הכאב שלו לא נגע רק בו ובמשפחתו הקרובה, 
אנשים טובים באמצע הדרך לקחו אל ליבם את 
משותפת  החלטה  של  וברגע  הנער,  של  הצער 
את  לשמח   - אחת  שמטרתו  המיזם  לדרך  יצא 

הנער ביומו הגדול באירוע בלתי נשכח. 
"צוות המלון, יחד עם ארגוני חסד ועסקנים 
הפתעה",  מסיבת  לילד  לערוך  כדי  התגייס 
מספר יואל רז, מנכ"ל מלון ניר עציון. "עשינו 
מושקעת  משמחה  שייהנה  כדי  שצריך  מה  כל 
שהילד  כדי  הפרטים  אחרון  עד  ומתוכננת 

ישמח".
העסקנים דאגו לתרומות, למתנות ולתזמורת 
מושקעת עם נגנים וזמרים. המלון דאג לתפריט 
ביום  לדרך.  יצא  והמיזם  יפה  ועריכה  משובח 
שמחו  משפחתו  ובני  המצווה  בר  חתן  הגדול, 

לגלות כי חצר המלון הפכה למיני גן אירועים 
מושקע. עשרות החולים שכבר הפכו למשפחה 
חגגו  ובני משפחתו הקרובים,  ומלוכדת,  חמה 
ישכח  שלא  בחייו  המרגש  היום  את  הנער  עם 

לעולם.
נוספים  אירועים  לעוד  מצטרף  זה  סיפור 
 - וליזום  לארגן  עציון  ניר  בהנהלת  שדואגים 
וכפי שהפיקו  קורונה,  מתחילת דרכו כמלונית 
בת  מצווה,  בר  שגרה-  בעתות  עוד  ואירחו 
מצווה, ימי הולדת וסיום מסכתות של השוהים 

במלון.
ולחולים  לכולנו,  קלה  לא  זו  "תקופה 
כשליחות,  רואים  אנו  שבעתיים.  והמבודדים 
כמלונית  לשמש  שנבחרה  אכסניה  בתור 
למעטפת חמה  אצלנו  לשוהים  לדאוג  קורונה, 
של מענה ודאגה עד אחרון הפרטים כדי להפוך 
את השהות שלהם לנעימה וקלה ככל שניתן", 

מסכם מנכ"ל ניר עציון.

הנהלת מלון "ניר עציון" בו שוהה ש' בן ה-13 יחד עם משפחתו שחלתה בקורונה, 
התגייסה יחד עם עסקני חסד לפיק אירוע בר מצווה בלתי נשכח שחל בימים אלו

המבקר מציג: דו"ח 
הרשויות המקומיות

מבקר המדינה הגיש ליו"ר הכנסת דו"ח מיוחד על הרשויות המקומיות, בו סוקר המבקר 
התנהלות בעייתית של הרשויות בסוגיות מסוימות ומציין לשבח נושאים בהם מתפקדות 

הרשויות באופן חיובי

חגיגת בר המצווה

המבקר אנגלמן מגיש את הדו"ח ליו"ר הכנסת

ניוזלטר יומי
פוליטי - כלכלי וכל מה שעל סדר היום!

מהדורה יומית 
חינם במייל או 

בווטסאפ!

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

המכון הביולוגי הישראלי פיתח 

נוגדן לנגיף הקורונה

במכון  ביקר  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 

בפניו  הוצגה  שם  ציונה,  בנס  הביולוגי 

נוגדן  במציאת  משמעותית  דרך  פריצת 
לנגיף הקורונה.

מדובר בנוגדן שתוקף את הנגיף  ויודע 

למעשה  זוהי  החולים.  בגוף  אותו  לנטרל 

למחלה  חיסון,  ולא  אימונותרפית,  תרופה 

שמחולל הנגיף הקטלני.

הגוף  של  החיסון  למערכת  גורמת  היא 

אותו  ולתקוף  בנגיף  למאבק  “להתגייס” 
ביעילות.

פרופ’  בראשות  המכון,  חוקרי  פי  על 

לנוגדן  הפיתוח  שלב  שפירא,  שמואל 
הסתיים.

כעת, ימשיך המכון בהליך רישום הנוגדן 

כפטנט ובשלב הבא יפנו החוקרים לחברות 

בינלאומית במטרה שאלו יוכלו לייצר את 

הנוגדן בכמויות מסחריות.

סוגיות משפטיות כאלה ואחרות ייקבעו 

בהמשך על ידי הייעוץ המשפטי למערכת 
הביטחון.

טרם נקבע שם לנוגדן.

באנשי  גאה  “אני  בנט:  הביטחון  שר 

דרך  לפריצת  שהביאו  הביולוגי  המכון 

הביאו  היהודי  והמוח  היצירתיות  אדירה. 

להישג מדהים זה. מערכת הביטחון כולה 

מול  המערכה  בחזית  לפעול  תמשיך 
הקורונה”.

נשיא המועצת: ״בזכות התורה 

תיעקר המגיפה מארצנו״

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

באותה מתכונת והמשך העברת השיעורים דרך הטלפון

קיץ,  זמן  תחילת  לאחר  ספורים  ימים 

ולאחר בחינה מדוקדקת מול גורמי הרפואה 

ע״י  שנתמנה  והתורני  המקצועי  והצוות 

סוגיית  לבחינת  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 

החזרה לבני הישיבות הקטנות, הכריע הבוקר 

שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  )שלישי( 

לצעירים  הישיבות  להיכלי  חזרה  על  כהן 

במתכונת מצומצמת של שלוש שעות בבוקר 

בקבוצות  הצהריים,  אחר  שעות  ושלוש 

קטנות ובחדרי שיעורים שיוחדו לכל קבוצה 

בחברותות,  לימוד  שיעורים,  יתקיימו  בהם 

לימוד מוסר, ותפילות מנחה וערבית.

במסגרת ההוראות אותם מביא בנו הגאון 

׳נזר  לצעירים  הישיבה  ראש  כהן  יעקב  רבי 

חכמי  מועצת  נשיא  אביו  בשם  התלמוד׳ 

את  לקיים  היא  עדיפות  כי  נאמר  התורה 

הדבר  אם  פתוחים  במקומות  הישיבה  סדרי 

ההוראות  כפי  יפעלו  לאו  ואם  מתאפשר, 

תוך  שהוגדרו  השעות  ובמסגרת  שנכתבו 

שמירה על הנחיות גורמי הבריאות.

מרן  מורה  ההוראות  במסגרת  כן  כמו 

הישיבות להקפיד הקפדה  לבני  כהן  הגר״ש 

לא  הישיבה,  בשטח  להיקהל  שלא  יתירה 

במתקני  להשתמש  לא  מאכל,  דברי  להביא 

מידי  עצמם  חום  ולבדוק  הציבוריים  המים 

יום לפני שיוצאים מביתם, וכן בחזרה לבית 

ילכו יחידים ללא קבוצות וללא התקהלויות. 

עוד הורה מרן כי השיעורים שימסרו ימשיכו 

להיות מועברים במערכות הטלפוניות עבור 

התלמידים שאינם יכולים להגיע לישיבה.

ראשי  אל  המופנה  ההוראות  מכתב  את 

הישיבות חותם מרן בכתב יד קדשו בברכת 

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

תורה אגוני מגנא ואצולי מצלה, וכמה חשוב 

שעורי  להקים  מתאמצים  אם  קוב״ה  קמיה 

על  עומד  ובפרט לתלמידים שהעולם  תורה 

הבל פיהם, ויבורכו בכל הברכות אלה אשר 

נושאים בעול לקיים מה שנאמר כאן ושנזכה 

ויעקור את המגפה מארצינו  שקב״ה יצילנו 

שהם,  מקום  בכל  ישראל  עמו  כל  ומעל 

ויעזרנו ויזכנו שנעסוק בתורה כמה שאפשר 

עד כל שעות היום אכי״ר."

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

יום ג', י"א באייר תש"פ 5/5/20

דולר ארה"ב » 3.5270

אירו » 3.8554

לירה שטרלינג »  4.3780

ין יפני » 3.3008

פרנק שוויצרי » 3.6550

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

שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן נשא דברים 

לאחר הצהרת ראש הממשלה.

“אנו עומדים לקראת החלטה על השלבים 

הציבורי  המרחב  המשק,  בהחזרת  הבאים 

יישום  הקורונה.  בצל  לשיגרה  והפרטי, 

אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה מחייב 

ניהול  תוך  זהירות  במשנה  לנהוג  אותנו 

נכון  לזהות  שלנו  האתגר  מוקפד.  סיכונים 

בזמן”,  אותן  למנוע  ולדעת  קיצון  תרחישי 

פתח שר הבריאות.

הוא הדגיש: “בל נשלה את עצמנו! הסכנה 

עדיין כאן. אנו חווים ירידה במספר הנדבקים 

והחולים, אך המגיפה לא חלפה ועלינו לגלות 

אחריות למניעת גל שני חלילה.

והשרים  הממשלה  ראש  בפני  “הודענו 

המקצועיים  הצוותים  שגיבשו  הדרכים  על 

זהירה,  מדודה,  להחזרה  הבריאות  במשרד 

מבוקרת ונשלטת של החיים לסדרם”.

לכם,  להזכיר  מבקש  “אני  הוסיף:  ליצמן 

אולי  הדרך.  כל  לאורך  באחריות  נהגנו  כי 

שמנסים  כאלה  אולי  או  ששכחו,  כאלה  יש 

ואני  הבריאות  משרד  אנחנו,  אבל  להשכיח, 

את  לזהות  הראשונים  היינו  הבריאות,  כשר 

הסכנה מבעוד מועד. אותו יום חמישי בערב, 

האווירי  המרחב  את  לסגור  כשהחלטתי 

כל  מול  והמזרח.  איטליה  מסין,  לטיסות 

הביקורת מהשגרירויות, הקונסוליה וגם רבים 

מישראל. לא נשברנו ודרשנו סגירה הרמטית, 

קריטי  באופן  שתרם  כמהלך  שהתברר  מה 

שמכה  הנגיף  עם  שלנו  ההתמודדות  כל  על 
בעולם”.

למה  כעת  שואלים  “רבים  כי  ציין  הוא 

בהנחיות.  ומגזימים  מחמירים  כך  כל  אנחנו 

לאיטליה  לאמריקה,  תפנו  להם:  אומר  ואני 

ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה 

הייתם מעדיפים? להחמיר בהוראות הזהירות 

או לחוות את המראות הנוראיים שאנו רואים 

שם. התשובה לדעתי ברורה מאד.

גלו  ישראל:  לאזרחי  וקורא  שב  “אני 

אחריות ושימרו על ההוראות והנחיות משרד 

הבריאות. הכללים משתנים, הבלבול לפעמים 

הלאומית  האזרחית,  חובתנו  זו  אך  מקשה, 

והערכית בתקופה זו.

ולצאת  הנגיף  את  לנצח  נוכל  כך  “רק 

בעזרת  ובבריאות,  בשלום  הזה  מהמשבר 
השם”.

ליצמן: מנסים להשכיח, הייתי 

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

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

"יותר ככל הנראה ל-20 מתפללים 

להגיע בכל פעם לבית כנסת"

משרד  הנחיות  על  ההקלות  גל  אחרי 

 – וסבתא  סבא  אצל  והביקורים  הבריאות 

בתחום אחד, הכי חשוב עדיין אין הקלות: 

פתיחת בתי הכנסת.

בתי  לפתיחת  נערכים  הבריאות  במשרד 

הכנסת, ככל הנראה כבר בימים הקרובים, 

למנוע  מנת  על  הנדרשות  בהגבלות  זאת 
הדבקה מחדש.

“אנו  צוטטו:  הבריאות  במשרד  גורמים 

בודקים את האפשרות להתיר את התפילות 

מספר  בתוך  מדורג  באופן  הכנסת  בבתי 
ימים”.

התחומים,  ביתר  כמו  הגורמים,  לדברי 

בצורה  תיעשה  הכנסת  בתי  פתיחת  גם 

“יותר ככל הנראה ל-20  ומדורגת.  זהירה 

כנסת,  לבית  פעם  בכל  להגיע  מתפללים 

יותר  גדול  למספר  יותר  ימים  כמה  ובכל 

בכניסה  הגיינה  נדרוש  בנוסף  להתפלל. 

להפוך  שלא  מנת  על  מרחק,  על  ושמירה 

זה  הדבקה.  למדגרות  הכנסת  בתי  את 

אנחנו  יום-יומיים.  של  עניין  הנראה  ככל 

מניחים שעד שבת יהיו בתי כנסת”.

כמו  כי  ולומר  לסייג  יש  זאת,  עם 

בהחלטה  גם  הפרק,  על  שונים  בנושאים 

על פתיחת בתי הכנסת יש צורך באישורים 

שונים, ועל כן תיתכן דחייה.

תפילה בציבור

את  הציג  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

ממשבר  ישראל  של  היציאה  אסטרטגיית 
הקורונה.

כי  הבהיר  ההקלות,  כל  לצד  זאת,  עם 

הנתונים:  אחרי  הזמן  כל  תעקוב  המדינה 

“נעצור את ההקלות אם יהיו מעל 100 חולים 

חולים  ו-250  הדבקה  ממוקדי  שלא  ביום 

קשה, ואם קצב ההכפלה יהיה כל 10 ימים”.

הוא הדגיש: “אני מבקש שתמשיכו לשמור 

ועל  ידיים  שטיפת  על  בטיחות,  מרחק  על 

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

ואלה ההקלות:

והציבורי:  האישי  המרחב  את  מגדילים   •

בוטלה מגבלת התנועה של 100 מטרים בלבד 

מהבית. מותר לצאת מהבתים לכל מרחק.

משפחה:  קרובי  עם  למפגשים  אישור   •

מותר לבקר גם בני משפחה מדרגה ראשונה, 

מכם  מבקש  אני  “אבל  וסבתא  סבא  את  גם 

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

• התקהלויות: בשלב זה יותרו מפגשים עד 

תותר  שבועיים  בעוד  פתוח.  בשטח  איש   20

התכנסות של 50 איש, ויאפשרו חתונות של 

50 איש. ב-31.5 תתאפשר התכנסות של 100 

 – ההתקהלות  מגבלת  תבוטל  וב-14.6  איש 
בכפוף למצב.

ביום  כבר  ייפתחו   – ושווקים  קניונים   •

לקנות  יהיה  מותר  מגבלות:  תחת  חמישי 

המסעדות  במקום.  לאכול  אסור  אך  אוכל, 
יפתחו בהמשך.

• חינוך – עד סוף החודש יחזרו השכבות 

שלא שבו לספסל הלימודים. נתניהו הודיע כי 

ביום ראשון יתחילו לפעול הגנים והדגיש כי  

“יש עוד דיונים לגבי המעונות”.

פורמאלי  הבלתי  החינוך  ב-14.6   •

וההשכלה הגבוהה ישובו לפעול. 

• צעדים נוספים: החזרת הספורט והפנאי 

בהדרגה, פתיחת פארקים ומוזיאונים בהדרגה 

עד אמצע יוני וכך גם לגבי צימרים ותעופה 
אזרחית.

• תפילות: נתניהו הדגיש כי רוצים לפתוח 

את בתי הכנסת, וממשיכים לדון בפיתרון.

• ל”ג בעומר: איסור מדורות, איסור הגעה 

למירון. לא יהיה סגר.

• בתי כנסת: עדיין סגורים.

 19 עד  של  בהשתתפות  מילה:  ברית   •

אנשים )במקום 10(.

חתונות  הרבה  יש  בעומר  שבל”ג  ”בגלל 

נאפשר חתונות של עד 50 איש, רק הקידושין 

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

כמובן  כליל,  ההגבלות  את  נבטל  ביוני   14

בהנחה שלא תידלק נורה אדומה”.

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

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

חתונות וברית מילה: אלו 

ההקלות החדשות
37% מהמתים מקורונה – 

מירושלים ובני ברק

חלה  כי  הבוקר  עדכן  הבריאות  משרד 

8 חולים בלבד בנגיף הקורונה  עלייה של 

עומד  ההדבקות  מקרי  כשמספר  בישראל, 

על 16,268, בהם 89 מוגדרים במצב קשה, 

ומתוכם 66 מורדמים ומונשמים בלבד.

חדשים,  קורבנות  שני  על  דווח  בנוסף, 

שהעלו את מניין המתים בישראל ל-237.

עומד  בארץ  מהנגיף  המחלימים  מספר 

על 10,223. כמו כן, בוצעו אתמול 8,322 

בדיקות קורונה על ידי משרד הבריאות.

את  הבריאות  משרד  פרסם  בנוסף, 

הקורונה,  מנגיף  המלא  הנפטרים  דו״ח 

ממנו עולה כי 37% מהמתים מקורונה הם 

ובני ברק, ו-53% מהמתים הם  מירושלים 
גברים

ומעלה,   70 בני  הם  הקורבנות  מרבית 

כ-124  מהנגיף  נפטרו  עתה  עד  כאשר 

גברים ו-113 נשים.

ביותר  הצעירה  הנפטרת  הנתונים,  לפי 

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

על  עומד  לנשים  הממוצע  הפטירה  גיל 

על  עומד  הנתון  הגברים  אצל  בעוד   ,83.03
.79.73

קורבנות  פילוח  של  דו״ח  פורסם  בנוסף 

הקורונה בישראל לפי ערים ויישובים, ממנו 

עולה כי בירושלים נפטרו מהנגיף כ-55 בני 

ברק,  בבני  אחר.  יישוב  מבכל  יותר  אדם, 

נפטרו 33 חולים.

תמונה קשה

הישג עולמי

050-6913700

yomi@kolhazman.co.il 



ממשיכים בעוצמה

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

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

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

סוג 3

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

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

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

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

בשעות גמישות - חובה

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

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה
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לאחר הלידה - הבעל יקבל מקום 
לינה לשבת בקמפוס ביה"ח

מאת: יחיאל חן

מימד  תלת  לימודי  קורס  למציאות:  מרעיון 
במוסד 'מאור ישראל' מבית רשת מוסדות חינוך 
מגדל אור בנשיאות הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן 

שליט"א הגיע אל סיומו בשעה טובה.
רב רושם בהשתתפות מנכ"ל מוסדות  בטקס 
מגדל אור הרב מרדכי הייזלר, מנהל המוסד הרב 

ומנהל  דנינו  מאיר 
יעקב  ד"ר  המגמה 
מלינוביץ', ובהתאם 
הקורונה,  למגבלות 
השבוע  סיימו 
תלמידי  לראשונה 
ב'מאור  י"ב  כיתה 
מסלול  ישראל' 
משמעותי  לימודים 
מקצועי של 4 שנות 
הדפסה  לימודי 
תלת  דיגיטלית 
 Certified ממדית 

.3d digital planner
במסגרת הקורס למדו התלמידים עבודה עם 
בתלת-מימד,  והדפסה  תיב"מ  תוכנות  מגוון 
היזמות  בתחומי  משמעותיים  כלים  קיבלו 
לידי  שלהם  הרעיונות  את  והביאו  השונים 
במיוחד.  ומרשימה  ייחודית  בצורה  מימוש 
הנערים רכשו מגוון רחב של מיומנויות במגוון 
ואף  בתלת-מימד  והדפסה  תכנון  טכנולוגיות 
לפעילויות  פתרונות  ולהכין  לתכנן  הצליחו 

שונות בהם נתקלו בחייהם.
שימושי  מקצוע  עם  יוצאים  התכנית  בוגרי 
רבים.  בתחומים  יסוד  אבן  המהווה  ומבוקש 
מהווה  מימד  תלת  בהדפסת  כיום  השימוש 
בסיס להתקדמותם של פרויקטים רבים בתחומי 
ומשמש  והתכנון,  העיצוב  הפיתוח,  ההנדסה, 
ולהכנת  מוגמרים  מוצרים  להדפסת  השאר  בין 
אבות טיפוס באיכות גבוהה. מיומנות והכשרה 
תחומים  במגוון  לתלמידים  ותועיל  הועילה  זו 

במהלך חייהם.
תעודת  קיבל  המגמה  מתלמידי  אחד  כל 
ויצירתיותו  כישוריו  על  המעידה  ייחודית  גמר 
רבים  לתפקידים  כניסה  ככרטיס  שתשמש 

ומגוונים במשק הישראלי והעולמי.

של  יצירתיותם  באה  בהן  הדרכים  מן  אחת 
הכלים  ע"י  ומומשה  ביטוי  לידי  התלמידים 
שיקום  מרכז  עם  פעולה  בשיתוף  היא  שרכשו 
גראבסקי לאנשים עם מוגבלויות. תלמידי מגמת 
פעילותו  את  וראו  במרכז  ביקרו  מימד  התלת 
גילו  הביקור  ובמסגרת  והמשמעותית  החשובה 
כי חלק מן הדיירים סובלים ממוגבלות המונעת 
מוטוריקה  הדורשות  פעולות  לבצע  מהם 
כאשר  עדינה. 
הפעולות  אחת 
המשמעותיות אותה 
לבצע  יכולים  אינם 
על  לחיצה  הינה 

לחצן המצוקה.
מאור  תלמידי 
נשארו  לא  ישראל 
נוכח  אדישים 
אותה  המצוקה 
עיניהם  לנגד  ראו 
בעזרת  ופיתחו 
ייחודי  מכשיר  המיוחדות  והמדפסות  התוכנות 
באופן  הלחצן  של  הלחיצה  טווח  את  המגדיל 
רק  לא  עליו  לחיצה  מאפשר  ואף  משמעותי 
בעזרת האצבעות. התלמידים הביאו את הפיתוח 
את  הוכיח  והמוצר  גראבסקי  במרכז  לדיירים 
דיירים  כעשרה  וכיום  דופן  יוצא  באופן  עצמו 
אותו  המיוחד  במכשיר  משתמשים  מוגבלים 
מקבלים  הם  עליו  ובלחיצה  התלמידים  פיתחו 
בשעת  לצעוק  צריכים  אינם  וכבר  מהיר  מענה 

מצוקה.
הבינו  המגמה  תלמידי  אחרת  בהזדמנות 
כי  בתרא,  בבא  במסכת  גמרא  שיעור  במהלך 
הבנת הסוגיה תהיה קלה יותר כאשר היא תומחש 
התלמידים  ניגשו  ומיד  מימדי.  תלת  באופן 
מודלים  בתלת-מימד  והדפיסו  תכננו  למעבדה, 

הממחישים היטב את הסוגיות.
נשיא המוסדות ורבה של מגדל העמק הגאון 
לנוכח  רב  הגיב בסיפוק  גרוסמן  דוד  יצחק  רבי 
זו  תעודה  כי  ספק  "אין  הייחודי:  הקורס  סיום 
תהווה כלי נוסף ומשמעותי בארגז הכלים אותו 
במאור  לימודיהם  במסגרת  התלמידים  קיבלו 

ישראל".

מאת: חיים רייך

כפולה  ההשתדלות  חובת  בהם  אלו,  בימים 
בטוח  רפואי  מרכז  לבחור  חשוב  ומכופלת, 
רפואי  מענה  שייתן  כזה  ללידה,  ומקצועי 
מקצועי ביותר בכל סיטואציה וצורך, לצד יחס 

אישי דואג ועוטף.
המוביל  השומר,  בתל  שיבא  הרפואי  המרכז 
הרופאים  עם  הרפואית-מקצועית  ברמתו 
וטכנולוגיות  מכשור  ועם  בארץ  המובילים 
מהמתקדמות בעולם, מציע מעטפת של תנאים 
בשיבא.  ויולדות  לנשים  ומשופרים  נוחים 
וטריות  עשירות  ארוחות  כוללת  זו  מעטפת 
מחלקות  חרדית,  עדה  בד"צ  בכשרות  יום  יום 
אשפוז יולדות מרווחות ביניהן מחלקת יולדות 
שבת  לשמירת  תנאים  ומפוארת,  משופצת  א' 
ואף  זמין  הלכתי  מוקד  האגף,  בתוך  כהלכתה 

עם  יחד  השוהים  לבעלים  הלנה  פתרונות 
היולדות בשבת בבית החולים.

מהנהלת בית החולים לנשים ויולדות בשיבא 
נמסר: "אנו גאים במובילות הרפואית מקצועית 
להעניק  מנת  על  הכל  לעשות  וממשיכים  שלנו 
למטופלינו חווית שירות מושלמת. כעת, לאחר 
כמה שנים של שיפור התנאים לטובת המטופלות 
והמאושפזות שומרות מצוות באגף, זיהינו גם  
צורך מיוחד בפתרון ללינה במקרים של אשפוז 
בשבת. על מנת למנוע חילול שבת אנו מעניקים 
הלנה  פתרונות  המלווה  לבעל  אלו  במקרים 

ייחודיים ונוחים בתוך קמפוס בית החולים".
כאמור, דווקא בימים אלו יותר ויותר יולדות 
התנהלות  לאור  וזאת  בשיבא,  ללדת  בוחרות 
הדבקה  אפשרויות  לצמצום  וזהירה  בטיחותית 
המאושפזות  ולכלל  ליולדות  משופרים  ותנאים 

באגף הנשים והיולדות.

בית החולים לנשים ויולדות שיבא - תל השומר מציג: מעטפת תנאים 
כוללת ליולדת החרדית ופתרונות ייחודיים להלנת השוהים בשבת

יידשקייט בתלת מימד
רואים את החיים אחרת: סיום קורס הדפסת תלת מימד של תלמידי 

המוסד החינוכי 'מאור ישראל'

 מסיימי הקורס ב'מאור ישראל' 

בשורה משמחת
בקרוב נפתח קורס נוסף הזדרזי להרשם!

 הקורס הינו בקבוצות קטנות עם דגש ויחס אישי
קבוצה ללימוד צילום בצורה חוויתית ומהנה

על ידי אחת הצלמות המובילות בתחום

 הן כבר יודעות
לצלם

ומה איתך?

הכרת המצלמה | חשיפה | קומפוזיציה
צילומי חוץ | תאורה נכונה | זוית צילום ועוד...

 לפרטים והרשמה
052-6102024

מספר

המקומות

מוגבל
  

th
a

t’
s 

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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מאת: יוסף טולידנו

שבוע לא שקט עבר על הקואליציה הנוכחית. 
החריקות בשותפות בין הליכוד לכחול לבן כבר 
נתניהו  את  הכין  לא  דבר  שום  אולם  ידועות, 
הקואליציה  יו"ר  בין  שהתפתח  הצורם  לעימות 

מיקי זהר לבין שר האוצר ישראל כץ.
בוועדת  דיון  במהלך  החל  החריף  העימות 
הכספים שדנה בתכנית הכלכלית של הממשלה. 
בשיאו של העימות קרא זוהר לשקול את המשך 

כהונתו של כץ בתפקידו.
כץ אמר במהלך דבריו כי שאל מדוע מיקי זוהר 
שיש  לי  "נאמר  האולמות.  לתחום  דואג  כך  כל 
שום  מייצג  לא  אתה  לו,  דואג  שהוא  דוד  בן  לו 

עניין", אמר שר האוצר.
לדיון  להפריע  "באת  בזוהר:  הטיח  כץ  השר 
לו  שיש  דוד  בן  של  אישי  אינטרס  בגלל  ענייני 
אולם חתונות. זה מנוגד לעמדת ראש הממשלה 
והממשלה שרוצה להעביר את החוק כדי להעביר 
ולבעלי  לעצמאים  לשכירים  כסף  במהירות 
העסקים. לצערי האופוזיציה מגלה יותר אחריות 

לציבור מאשר אתה שקרוי יו"ר קואליציה".
"אני אתעלם מהגישה האלימה  לו:  ענה  זוהר 
שכחלק  לי  צר  האוצר.  שר  של  והמתנשאת 
מתנועת הליכוד יש לנו שר אוצר מנותק מהעם, 
שר  של  לרצון  הכבוד  כל  ועם  זה.  על  מצר  אני 
אני  עובד.  לא  זה  עלי  כוחניות,  להפגין  האוצר 
תקווה  לי  שהייתה  להודות  חייב  אישי  באופן 
נפש  לי מפח  יש  ישראל כץ.  גדולה ממינויו של 
גדול מההתנהלות שלו. יכול להיות מאוד שצריך 
לקרוא לראש הממשלה לבחון את המשך כהונתו 
לסכנה  הופכת  כהותנו  המשך  האוצר.  שר  של 

להמשך כהונת הליכוד".
כץ קרא לעבר זוהר כי הדיון הוא על בן דודו 

וכי הוא עוד יגיע לוועדת האתיקה.
בעקבות העימות עצר יו"ר הוועדה ח"כ משה 

גפני את הדיון והכריז על הפסקה.
את  תקף  בה  הודעה  כץ  השר  פרסם  בהמשך 
יו"ר הקואליציה: "ח"כ מיקי זוהר פעם אחר פעם 
מנסה להכניס את הדעות הלוביסטיות שלו לדיוני 
הביטוח,  סוכני  לטובת  ראשונה,  פעם  הוועדה. 
וכעת לטובת בעלי האולמות. אני בקשר מתמיד 
ושומע  כולם  עם  נפגש  הגורמים בשטח,  כל  עם 
מבעלי  הוא  שלי  היחיד  'הניתוק'  אישי.  באופן 

עניין ואינטרסנטים".
בעקבות ההודעה מיקי זוהר המשיך להתעמת 
של  הציוצים  מתקפת  "לאור  האוצר:  שר  עם 
השר ישראל כץ: אני מציע לו להירגע ולהתחיל 
על  דגש  שימת  תוך  ישראל  אזרחי  למען  לעבוד 
מנסה  מאוד שהוא  חבל  ולבעיות.  לצרכים  קשב 
להשליך עליי את ההתנהלות הכלכלית המנותקת 
שלו, במקום להיאבק אך ורק למען הצרכים של 
הציבור. אמשיך להילחם למענכם, גם אם זה לא 

מוצא חן בעיניו".
מיקי  וח"כ  כץ  השר  החריף,  העימות  אחרי 
זוהר זומנו ללשכת ראש הממשלה נתניהו – שם 
כלפי  ביניהם.  ולפשר  הרוחות  את  להרגיע  ניסה 
בליכוד  אבל  שתיקה,  על  שומרים  השניים  חץ, 

מבהירים, מתחת לפני השטח הרוחות סוערות.
בחודש  הראשון.  אינו  לזהר  כץ  בין  העימות 
לה  "אוי  וצייץ:  כץ  את  זוהר  תקף  שעבר 
להתנשאות האשכנזית". הדברים נאמרו בתגובה 
לדברים שאמר השר כץ בראיון בגלי צה"ל. זהר 
מיהר לתקוף כבר אז: "עצוב לראות כיצד ישראל 
כץ, המשמש כשר האוצר של מדינת ישראל, יורד 

נמוך רק כדי להצדיק את החלטותיו המקצועיות. 
של  רחב  במגוון  עליו  חלוק  שאני  סוד  לא  זה 
נושאים כלכליים אך זה מעולם לא גרם לי לזלזל 
לכישלון  אותו  תוביל  שדרכו  ספק  לי  אין  בו. 

פוליטי ומקצועי, ימים יגידו".

הח"כית העצמאית

נציגי  אחרונת  היא  ביטון,  שאשר  יפעת  ח"כ 
נטמעה  כחלון  של  מפלגתו  בכנסת.  'כולנו' 
הפוליטיים.  מהחיים  פרש  עצמו  כחלון  בליכוד. 
היא  ה-23.  לכנסת  ונבחרה  נשארה  ביטון  ח"כ 
שנתניה  תפקיד  הקורונה,  ועדת  ליו"ר  מונתה 

ומתחרט שהפקיד בידיה. 
ח"כ ביטון, מצליחה פעם אחר פעם, להעביר 
שהתקבלו  לאלו  מנוגדות  החלטות  בוועדה 
בנוגע  זה  היה  תחילה  הממשלה.  בישיבת 
הממשלה,  להחלטת  שבניגוד  השחיה  לבריכות 
קבעה הוועדה כי הן תישארנה פתוחות. השבוע, 
הממשלה  מהחלטת  הפוכה  החלטה  התקבלה 
המנוגדת  בהחלטה  מדובר  למסעדות.  בנוגע 

להמלצות משרד הבריאות והמל"ל.
למפלגה.  מחבריה  ביקורת  ספגה  ביטון  ח"כ 
אחריות  "חוסר  אמר:  קיש  יואב  הכנסת  חבר 
בוועדת הקורונה. בניגוד להמלצת הדרג הרפואי 
כניעה  של  קו  הועדה  יו"ר  מובילה  מקצועי 
תחלואה  במצב  אנחנו  סקטוריאליים.  ללחצים 
באקט  הוועדה  התקהלות,  צמצום  שמחייב 
פופוליסטי מאשרת התקהלויות בבריכות ופתיחת 
חדרי כושר. כשמובילים צריך לדעת לעמוד מול 

לחצים, במבחן הזה היא נכשלה".

זוהר  מיקי  הכנסת  חבר  הקואליציה  יו"ר  גם 
כנסת  שחברת  לי  "צר  הוועדה:  יו"ר  את  תקף 
וחסרת  פופוליסטית  בדרך  בחרה  מהקואליציה 
אחריות על גבם של הרשויות הנלחמות למניעת 
עמדת  כנגד  לפעול  והחליטה  הקורונה  מגפת 
לאלונקה  מתחת  להיכנס  במקום  הקואליציה. 
באופן  הזה  המשבר  את  לנהל  לממשלה  ולסייע 
בגלגלי  מקלות  לתקוע  בחרה  היא  אחראי, 

הקואליציה. לא נוכל לסבול התנהגות כזו".
יכול  הוא  הקואליציה  שכיו"ר  סבר  זהר,  ח"כ 
להדיח את ביטון מתפקידה, אלא שאז הוא גילה 
לצידה  להתייצב  מיהרו  לבן  דברים: בכחול  שני 
להדיחה.  רוב  שאין  כך  מליכוד,  הח"כית  של 
שנית, הליך הדחה של יו"ר ועדה אינו כזה פשוט. 

יו"ר הקואליציה נאלץ להסתפק בנזיפה בלבד.
שאשא  ח"כ  של  לצידה  להתייצב  שמיהר  מי 
"ללא קשר  סער שאמר:  גדעון  ח"כ  הוא  ביטון, 
לתוכן ההחלטות שקיבלה היום ועדת הקורונה: 
 .2 הממשלה.  של  גומי  חותמת  אינה  הכנסת   .1
באמצעות  הכנסת  ועדות  את  לשכנע  יותר  נכון 
 .3 ולחצים.  איומים  באמצעות  ולא  נתונים  מסד 
הדחת יו"ר הועדה – אינה הדבר הנכון לעשות".

את  מחזקת  ביטון  בשאשא  סער  של  התמיכה 
נתניהו.  שאחרי  ליום  ממתין  שעדיין  סער  מחנה 
החיכוכים בין כץ למיקי זהר, השתיקה הרועמת 
של  הציפיות  סער,  גדעון  של  המחנה  בנט,  של 
כך  על  מצביעים  רק  ארדן,  וגלעד  אדלשטיין 
שמשהו זז מתחת לפני השטח הליכודי. זה רחוק 
גם  אבל  נתניהו,  בנימין  התנועה  במנהיג  ממרד 
במפלגתו  עוררין  ללא  ששלט  הממשלה  ראש 
בעשור האחרון, מבין שבתוך הבית פנימה, בכירי 

מפלגתו משפרים עמדות ומביטים קדימה.

עימותים 
בקואליציה

חריקות בקואליציה: כיו"ר ועדת הקורונה, ח"כ שאשא ביטון לא הפסיקה להתעמת עם הממשלה ועם חברי מפלגתה. שר האוצר 
ישראל כץ ויו"ר הקואליציה מיקי זהר, נקלעו לעימות פומבי שגלש אל מחוץ לדיוני ועדת הכספים

קרבות אגו בליכוד – מיקי זהר נגד השר כץ: 
"צר לי שכחלק מתנועת הליכוד יש לנו שר אוצר מנותק מהעם"

ח"כ מיקי זהר מאשים את שר האוצר | צילום: ערוץ הכנסתשר האוצר ישראל כץ עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני | צילום: דוברות הכנסת
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ראשון,  יום  של  המנומנמות  הצהריים  בשעות 
מרגעי  אחד  בירושלים  א-דין  צלאח  ברחוב  נרשם 
זה  וכל  נתניהו,  במשפט  ביותר  החשובים  המפתח 
רק  למעשה,  מהדיון.  נעדר  עצמו  השמחה  כשחתן 
לשתי החלטות של כבוד השופטת רבקה פרידמן-

פלדמן תהיינה השלכות של ממש במגרש הפוליטי, 
מתישהו,  שיינתן  הדין,  פסק  כמובן  היא  האחת 
באשר  השבוע,  שניתנה  ההחלטה  היא  והשנייה 

לקצב התנהלותו של המשפט.
בפרקליטות רצו להתחיל את שלב העדויות בעוד 
המשפט  את  ולקיים  כחודשיים 
ארבעה  לפחות  של  מלא  בקצב 
נתניהו  בסביבת  בשבוע.  דיונים 
במרץ-אפריל  רק  להתחיל  קיוו 
2021 ולקיים לא יותר משני דיונים 
בשבוע. הפשרה של כבודה קבעה 
לדוכן  לעלות  יתחילו  העדים  כי 
הקרוב,  בינואר   – מסכה  עם   –
ובקצב של שלושה דיונים לשבוע.

בהינתן מסגרת הזמן המשפטית, 
ולהסדיר  לפנות  נתניהו  יכול 
כפי  החזיתות.  בשאר  צעדיו  את 
שנכתב כאן בשבוע שעבר, רוה"מ 
הזו.  בעת  בבחירות  מעוניין  לא 
הקורונה  של  הכלכליים  נזקיה 
השני  הגל  מהתגברות  והחשש 
עשויים לפגוע בו דרסטית בקלפי, 
משולש  פרויקטורים  צוות  וגם 
ליטאים,  בין  שוויונית  בחלוקה 
אותו.  יציל  לא  וספרדים  חסידים 
נותרו  מתקתק,  השעון  שני,  מצד 
עוד שלושים וחמישה יום להעברת 
התקציב בשלוש קריאות, שאם לא 

כן, תתפזר הכנסת מאליה.
הדרך היחידה שתאפשר מרווח 
זמן נוסף להעברת התקציב כרוכה 
באופן  שיתיר  יסוד,  חוק  בשינוי 
התקציב  את  להעביר  פעמי  חד 
אלא  לספטמבר-נובמבר.  עד 
תחילה,  פעמיים:  מסתכן  נתניהו  כזה  שבמקרה 
יסוד  חוק  שינוי  כי  ולקבוע  להתערב  עשוי  בג"ץ 
מהותי העוסק בכנסת עצמה אינו נתון בידיה )מאחר 
והחוק מתייחס לפיזורה(, שנית, גנץ יטען בצדק כי 
בשלב כה מאוחר של השנה כבר אין טעם לתקציב 
בפני  יסגור  שנתי  דו  תקציב  וממילא  שנתי,  חד 
נתניהו את חלון ההזדמנויות הצר להליכה לבחירות 

ששמור לו כרגע בסוף מרץ 2021.
אולי בהשפעת פתיחת המשפט ואולי בהשראתה 
של נציגת 'כולנו' בליכוד ויו"ר ועדת הקורונה, ח"כ 
פופוליסטי  באופן  שהתנהלה  ביטון,  שאשא  יפעת 
ראש  חשבון  על  אוהדות  כותרות  כמה  לגרוף  כדי 
הממשלה, נדמה כי מפלגת השלטון נתונה במשבר. 
גדעון  ח"כ  לעבר  מאשימה  אצבע  שמפנים  מי  יש 
אחרים  סביבו.  יציב  מחנה  מחדש  שמגבש  סער, 
יטענו ששר האוצר ישראל כץ נושא באשמה, בשל 
כפיפות הקומה שהוא מגלה בפני הדרג הפקידותי 
והמנכ"לית  התקציבים  אגף  כשראש  במשרד, 

מתקוטטים עם נתניהו ומשפחתו בפומבי.
מחדש  לייצב  השבוע  הצליח  נתניהו  כך,  או  כך 
את הקואליציה ולרשום רגיעה זמנית. כעת הוא יכול 

להתפנות ולשקם את יחסיו עם המפלגות החרדיות 
בית  בשלום  להשקיע  שרטון,  על  לאחרונה  שעלו 
עד   – מחדש  השורות  את  וליישר  הליכוד  בתוככי 

הגל הבא.

פרקלי-שחיתות
בתוך בליל הכותרות, בחרה התקשורת להתעלם 
היה  נתניהו.  במשפט  תקדים  חסרת  משערורייה 
כי  אלוביץ' חשפו  דינו של שאול  עורכי  זה כאשר 
הפרוטוקולים  מתוך  במכוון  מחקה  הפרקליטות 
שיחה בה ניסו החוקרים לשכנע את בנו של אלוביץ' 
להפעיל לחץ על אביו כדי שיחליף עורך דין, מכיוון 
לחתום  ממנו  מונע  הנוכחי  הדין  עורך  שלטענתם, 
על הסכם 'עד מדינה' - כפי שחשף עמית סגל לפני 
רמז  כל  למחוק  דאגה  התביעה  אחדים.  חודשים 
מסגיר בפרוטוקולים, תוך שהיא מחליפה כל אזכור 

לשמו של עורך הדין המדובר בשלוש נקודות.
עוון.  ועל  פשע  על  חטא  של  בתוספת  מדובר 
של  שינוי  לכפות  חוקי  הלא  הניסיון  עצם  תחילה, 
הפרקליטות  של  ההתעלמות  מכן  לאחר  דין.  עורך 
להגן  הניסיון  ולסיום,  הפסול.  מההליך  והמשטרה 

על ההתנהלות גם בפני השופטת ולהשמיט ראיות.
בכנף'  קלות  'מכות  שתי  השבוע  הצטרפו  לזאת 
היה  תחילה  בישראל:  והמשפט  החוק  מערכת  של 
ניגודי העניינים  זה תחקיר של קלמן ליבסקינד על 
של נשיאת בית המשפט העליון, ובהמשך חשיפה 
בן  ליאת  נתניהו,  בתיקי  התובעת  כי  שגילתה 
וניסתה  העין  בראש  הבנייה  חוקי  על  עברה  ארי, 
למפרע להכשיר את העבירה. לא זו אף זו, בן ארי 
בתגובותיה לתקשורת טענה בתחילה כי לא מדובר 
על  רשום  הנכס  כי  שהתברר  עד  שלה,  בנכס  כלל 

שמה.
כמובן  מיעטו  הממסדית  הישראלית  בתקשורת 
זאת  חלף  החמורות,  הפרשות  לשלוש  להתייחס 
העדיפו שם לעסוק במחאת דמה של עצמאים מחוגי 
הערב  בשעות  בלפור  רחוב  את  שגדשו  השמאל, 
על  זעמם  את  פרקו  מכן  ולאחר  האחרון  בשבוע 
שוטרים וחנויות, בהתפרעות בריונית חסרת תקדים. 

כך מהנדסים תודעה.

סיכול משוקד

אחוז,  במאה  היום  בסוף  שנדע  היחיד  "הדבר 
הוא שיש כאן מאה ועשרים שקרנים", במילים אלו 
היותר משופשפים במשכן את  ניתח אחד הח"כים 
הליך בחירת נציגי הכנסת לוועדות למינוי שופטים, 
דיינים וקאדים. למעט ח"כ מלכיאלי וח"כ אייכלר, 
קאדים  למינוי  בוועדות  בחברות  סורי  ברוב  שזכו 

ודיינים )בהתאמה(, כמעט כולם הפסידו.
הדיל  על  שיניה  בעור  שמרה  אמנם  הקואליציה 
בוועדה למינוי שופטים, והצליחה למנות את נציגיה 
ואסנת מארק, לא לפני  – חברי הכנסת צבי האוזר 
שורה של מעשי בוגדנות שנערכו מאחורי הפרגוד. 
חברי   72 מתוך  עצמם:  בעד  מדברים  המספרים 
קואליציה רק 67 טרחו לתמוך בהאוזר ו-56 בלבד 
כי  גילה  נוסף  מפתיע  נתון  מארק.  עבור  הצביעו 
עשרים ושלושה חברי כנסת בחרו לתמוך במועמד 
אחד בלבד. ניתן להעריך בסבירות גבוהה כי מרבית 
לבן  כחול  חברי  של  היו  למארק  החסרים  הקולות 
והעבודה שהסתפקו בהאוזר, ומנגד, חמשת הקולות 

החסרים של האוזר הגיעו משורות הליכוד.
חברת  הייתה  ביותר  הגדולה  המפסידה  אבל 
בוועדה  ההפסד  את  אם  שקד.  איילת  הכנסת 
מלכתחילה,  לצפות  ניתן  היה  עוד  שופטים  למינוי 
כל  על  והמאבק הקואליציוני  הנושא  רגישות  בשל 
קול – כולל התגייסות נדירה של יו"ר הכנסת ח"כ 
השורות  מנציגי  וכמה  כמה  על  שאיים  לוין,  יריב 
תנצח,  לא  מארק  אם  כי  הליכוד  של  האחוריות 
בוועדה  הצורב  שההפסד  הרי   - לבחירות  הולכים 

למינוי דיינים הגיע לה בהפתעה גמורה.
בסך הכל, נרשמו שלושה מתמודדים לוועדה – 
אייכלר, שקד ומיכאלי. לפי הפסיקה, נדרשה הכנסת 
לבחור לפחות אישה אחת, כאשר שתי המתמודדות 
הגיעו הפעם משורות האופוזיציה. בליכוד הודיעו 
הנתונים  כל  פי  ועל  בשקד  תמיכה  על  רשמית 

והסיכויים, הניצחון כבר היה בידיה.
הצליחה שרת המשפטים  זאת  בכל  איך  כך,  אם 
מהעבודה  הבודדת  לח"כית  להפסיד  לשעבר 
כואב  הפסד  ועוד  האופוזיציה,  בשולי  שנותרה 
במיוחד – על חודו של קול? תלוי את מי שואלים. 
לפי גרסה אחת, חלק מחברי הליכוד בחרו לתמוך 
לפחות  השנואה,  שקד  פני  על  האנמית  במיכאלי 
מחברי  מעט  לא  אחרת,  גרסה  לפי  אבל  בבלפור. 
את  נקמו  הספרדי,  באגף  בעיקר  החרדים,  הכנסת 

נקמת שר הדתות בשקד.
דווקא  שלה,  הציבורית  הפופולאריות  "למרות 

זמן קצוב

המתקפה על ימינה – שקד: 
"למרות הפופולאריות הציבורית 
שלה, דווקא בכנסת שקד 
מתקשה ביחסים בין אישיים, 
והמתקפה הפרועה על שר 
הדתות ועל ש"ס לאחרונה הייתה 
הקש ששבר את גב הגמל", 
אומר אחד הח"כים. ח"כ אחר 
מציין לרעה את תקופת כהונתה 
של שקד כשרת המשפטים, אז 
החזיקה גם בתפקיד יו"ר ועדת 
השרים לענייני חקיקה, "מתוך 
צרות עין היא חסמה כמעט כל 
חוק של הנציגים החרדים, ככה 
לא מתנהגים עם שותפים וככה 
לא מטפחים יחסי אמון וחברות"

על סדר היום

בתמיכת רוב 
הקואליציה, נציג 
הכנסת בוועדה 
למינוי שופטים 
ח"כ צבי האוזר 
| צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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בכנסת שקד מתקשה ביחסים בין אישיים, והמתקפה 
הייתה  לאחרונה  ועל ש"ס  הדתות  שר  על  הפרועה 
הקש ששבר את גב הגמל", אומר לנו אחד הח"כים. 
ח"כ אחר מציין לרעה את תקופת כהונתה של שקד 
יו"ר  בתפקיד  גם  החזיקה  אז  המשפטים,  כשרת 
ועדת השרים לענייני חקיקה, "מתוך צרות עין היא 
ככה  החרדים,  הנציגים  של  חוק  כל  כמעט  חסמה 
יחסי  מטפחים  לא  וככה  שותפים  עם  מתנהגים  לא 
לא  מיכאלי  "בנוסף,  מסביר.  הוא  וחברות",  אמון 
באמת תשפיע בוועדה, אבל שקד הייתה עושה לנו 
סרוגים  מועמדים  לקדם  כדי  וקומבינות  סיבובים 

שהיא חפצה ביקרם".
מול  וכאפס  כאין  היא  שקד  על  הביקורת  אבל 
עמיתה  על  החרדיות  במפלגות  המבעבע  הזעם 
את  שמאתגר  סמוטריץ',  בצלאל  ח"כ  לסיעה, 
זו  יום. תחילה הייתה  הנציגות החרדית כמעט מדי 
אצל  עניינים  ניגודי  לבדיקת  ועדה  להקמת  ההצעה 
ביקש  בו  לרוה"מ  מכתבו  הגיע  כך  אחר  שופטים, 
היה  משל  החרדי,  למגזר  קורונה  פרויקטור  להיות 

פרופ' ברבש לעניים, ויש עוד בדרך.
אולי מחמת העיסוק האובססיבי בחרדים, הסתבך 
הבחירה  במהלך  שכן  בהצבעה,  עצמו  סמוטריץ' 
דף  וביקש  נכונות  הלא  המשבצות  את  סימן  הוא 
זעם  מלאי  החרדים  הנציגים  אחרת,  או  כך  חדש... 
ואל תתפלאו אם כבר השבוע תהיה  על התנהלותו 

מתקפה מתוזמרת על כיפתו הסרוגה.
איש  אמנם  הוא  הוגנת,  לא  שלו  "ההתנהגות 
מוכשר וירא שמים, אבל הוא משחק במגרש שלנו 
כי הוא רוצה להיות אופוזיציה... למעשה הוא אמר 
לסכסך  מנסה  הוא  חותר,  הוא  שלזה  מלכתחילה 
מבפנים", מאשים אחד מנציגי יהדות התורה במילים 
קשות. גם בש"ס לא חוסכים משר התחבורה לשעבר 
את שבט לשונם, "סמוטריץ' מחפש חולשה בציבור 
אופוזיציונר חסר אחריות שלא אכפת  הוא  החרדי. 

לו", אומר לנו אחד הח"כים.
עם  אבל  ויפה,  טוב  זה  אופוזיציונית  התנהלות 
וסמוטריץ'  שקד  היו  הולמים,  חברות  יחסי  קצת 
משיגים את החברות הנכספת בוועדה למינוי דיינים 
ומסוגלים להשפיע באשר לזהותם של שליש הדיינים 
שאמורים להיבחר מקרב הציבור הדתי לאומי. כעת, 
בהעדר נציגות למגזר הסרוג, יקבל רפי פרץ במתנה 
את הסמכות להציע את המועמדים המועדפים עליו, 

ולחזק את כוחו המגזרי על חשבונה של ימינה.

יעילות הכסף ה'טיפש'
למשק  כסף  להזרמת  רוה"מ  של  תוכניתו 
באמצעות חלוקת 750 שקל לנפש ועד 3,000 שקל 
בחלקה  ביקורת,  של  לקיתונות  זכתה   – למשפחה 
מתפשרת  הבלתי  דרישתם  למשל,  כך  מוצדקת. 
הכספים  ועדת  יו"ר  בהובלת  החרדים  הנציגים  של 
משפחות  עבור  הסכום  להגדלת  גפני  משה  ח"כ 

'המודיע'  לעשות  הגדיל  ויותר.  ילדים  ארבעה  עם 
מימיו  ילד  הרעבת  על  קריקטורה  בשחזור  החסידי 

של נתניהו כשר אוצר.
כשלים רבים נרשמו בניהול המשבר הכלכלי עד 
כה, כולל למשל ההודעה המוקדמת מדי על סגר סוף 
שבוע – שבוטל לבסוף, אבל הספיק להכות בענף 
בצורתה  הכסף  חלוקת  דווקא  זאת,  עם  המלונאות. 

הנוכחית, נחשבת לצעד כלכלי יעיל.
עקרוניות  דרכים  שתי  ישנם  כי  מקובל  בכלכלה 
להזרמת כסף למשק: הראשונה היא שימוש ב'כסף 
חכם לטווח רחוק' והשנייה היא שימוש ב'כסף טיפש 
קריטריונים  לפי  מחולק  חכם'  'כסף  בעוד  ויעיל'. 
ש'כסף  הרי  זמן,  לאחר  להשפיע  ומיועד  מוגדרים, 
טיפש' מחולק בלי הבחנה ומטרתו אחת – לוודא גל 
ובעיקר  הכלכלה,  מיידית של  וצמיחה  רכישות  של 

של העסקים הקטנים.
בגל הראשון של הקורונה, היה המיקוד הכלכלי 
סיבות:  משתי  חכם'  'כסף  חלוקת  על  בעיקר 
הראשונה, גם אלו שנפגעו כלכלית עדיין שמרו כסף 
בחשבון. השנייה, בעקבות ההבנה שמדובר במשבר 
הצלה  חבל  לתת  המדינה  נדרשה   – ארוך  לטווח 
למעסיקים כדי שיוכלו לעבור את התקופה בשלום.

בגל השני, לצד המשך המענקים במסגרת 'הכסף 
החכם', התברר שישנה שכבה מתרחבת והולכת של 
צורך  נוצר  ובנוסף,  לחם,  לפת  שמגיעות  משפחות 
לכל  תוסיפו  הקטנים.  לעסקים  מיידי  דלק  להזריק 
הגיוני  הסבר  ותקבלו  התקשורתי  הלחץ  את  אלה 

לחלוקת הכסף לפי משפחות.

השופט מאזין
חברי הכנסת נוטים לזלזל באחד הכלים שעומדים 
לרשותם, הגשת הצעה לסדר. לפי הכללים, שר או 
סגן שר משיבים להצעה לסדר ברביעי אחר הצהריים, 
ולעיתים, לבקשת הח"כ המציע – ממשיכה ההצעה 
חבר  גם  כי  מתברר,  אחת  לא  בוועדה.  לדיון  גם 
הכנסת שהגיש את ההצעה בעצמו נעדר מהמליאה 

בשעת הדיון בה, וכדי ביזיון וקצף.
ברביעי האחרון, כשוך סערת הדיינים והשופטים, 
עטיה  אתי  ח"כ  של  לסדר  הצעה  לדיון  עלתה 
על  שנגרם  לסיעוד  זרים  בעובדים  המחסור  בנושא 
וחוסר  התעופה  קווי  סגירת  בעקבות  הקורונה  ידי 
במליאה  כנדרש.  סיעוד  עובדי  לייבא  היכולת 
השר  סגן   – מובהקת  ש"סית  נוכחות  עם  מנומנמת 
משולם נהרי שהשיב להצעה וסגן יו"ר הכנסת משה 
ארבל שניהל את הדיון – התקבלה החלטה פה אחד 

להמשיך את הדיון בוועדת העבודה והרווחה.
המחוזי  המשפט  בבית  התקיים  למחרת,  יום 
בירושלים דיון אצל השופט אלי אברבנאל, בתביעה 
עו"ד  הפנים.  משרד  נגד   90 כבן  מבוגר  יהודי  של 
כי האשרה  סודרי שייצגה את התובע, טענה  מיטל 
ויש  ומאחר  פגה  שלו  הסיעודי  הזר  העובד  של 

משבר – הוא מנוע מלהביא עובד אחר, לפיכך, דרש 
הקשיש להאריך את האשרה של העובד הנוכחי.

כי  בדיון  הפרקליטה שייצגה את המדינה, טענה 
כזו.  להארכה  הצדקה  כל  אין  גם  ולכן  משבר  אין 
במפתיע, התערב כבוד השופט וסיפר לפי תומו כי 
הוא ראה בשידור שהכנסת אישרה פה אחד הצעה 
בעקבות  סיעודיים...  בעובדים  המחסור  על  לסדר 
המשך  את  ולאשר  להתקפל  המדינה  נאלצה  כך, 
העסקתו של אותו עובד זר. ללמדך כוחה של הצעה 

לסדר.

יעקב-שניאור-זלמן-ליצמן
בחמישי האחרון, שבוע שחל בו 'סיום הרמב"ם', 
בצמרת  בירושלים  ג'ראח  שייח  תושבי שכונת  צפו 
הנהלת חסידות חב"ד בישראל, בראשות הרב יוסף 
הבינוי  שר  לשכת  בואכה  עולה  אהרונוב,  יצחק 
והשיכון – שם כבר המתין להם השר ליצמן בחדר 

הישיבות.
נדונה  הפגישה,  בליבת 
האפשרות הריאלית להקמת יישוב 
חב"די חדש באווירה כפרית, מעין 
עבור  להבין,  צריך  ג'.  חב"ד  כפר 
הוא  כיום  ה'כפר'  חב"ד,  חסידי 
עיר הבירה בה"א הידיעה, שם הם 
והאירועים,  השמחות  את  עורכים 
החינוך  מוסדות  נמצאים  שם 
הכינוסים  נערכים  שם  המרכזיים, 
ושם  העיקריות  וההתוועדויות 
של  הראשיים  המשרדים  שוכנים 

חב"ד בישראל.
דירת  או  קרקע  היום  למצוא 
ואף  שקול  חב''ד,  בכפר  מגורים 
נופל במעט מהסיכוי להשיג פיסת 
לכן  הירח,  על  למגורים  קרקע 
בחלום  מדובר  חב''ד  מבחינת 
ותיק,  כאגודאי  ליצמן,  אמיתי. 
הוא  ולפיכך  החלום  לגודל  מודע 
אותו,  ולקדם  לנסות  מתכוון 

במסגרת כובעו העדכני.
בעוד הפגישה נמשכת, הסתודדו 
בחוץ באריכות העוזר בהווה מוטי 
בבצ'יק והעוזר לשעבר ח"כ יעקב 
החליט  מסוים  בשלב  טסלר. 
מדי  ארוכה  הפגישה  כי  בבצ'יק 
לשר  ולהזכיר  עניינים  לזרז  ונכנס 
שמע  ליצמן  לצאת.  צריך  הוא  כי 
והפטיר "לא יוצאים לפני שעושים 

לימוד  במהלך  שנגמר?  חשבתם  הרמב״ם".  סיום 
הרמב"ם, עצר השר וציין כי בגלל 'תקנה של הרבי' 
כנהוג  הכובע  חבישת  לאחר  רק  כובע".  "צריך   –

וסיום הלימוד – הסתיימה גם הפגישה.

השאירו את שקד בחוץ. ח"כ גפני בהצבעה החשאית לוועדה למינוי דיינים | צילום: עדינה וולמן, דוברות הכנסת

המתקפה על ימינה – סמוטריץ': 
"ההתנהגות שלו לא הוגנת, הוא 

אמנם איש מוכשר וירא שמים, 
אבל הוא משחק במגרש שלנו 

כי הוא רוצה להיות אופוזיציה... 
למעשה הוא אמר מלכתחילה 

שלזה הוא חותר, הוא מנסה 
לסכסך מבפנים", מאשים 
אחד מנציגי יהדות התורה 

במילים קשות. גם בש"ס לא 
חוסכים משר התחבורה לשעבר 

את שבט לשונם, "סמוטריץ' 
מחפש חולשה בציבור החרדי. 
הוא אופוזיציונר חסר אחריות 

שלא אכפת לו", אומר לנו אחד 
הח"כים
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כותל המזרח של 
עולם הישיבות

פרויקט מיוחד: הצצה מרתקת אל פריחת עולם התורה הספרדי לקראת זמן אלול 

היכל ישיבת 'באר יהודה'
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ישיבת בית שמעיה

ישיבת נחלת דן בימי הקורונה ישיבת רכסים

ישיבת שערי תבונה
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

רבים באיכות 

המדרש קושר בין המילה "ֵאיָכה" הפותחת את מגילת 
לאחר  לאדם  הקב"ה  שאמר  "ַאֶיָכה"  המילה  לבין  איכה, 
חנינא: מה  רבי  רבי אבהו בשם  "אמר  נאמר:  וכך  חטאו, 
אדם הראשון הכנסתיו לתוך גן עדן וציוויתיו, ועבר על ציוויי, ודנתי אותו 
בשלוחין ובגירושין,  וקוננתי עליו איכה. אף בניו הכנסתים לארץ ישראל 
וקוננתי  ובגרושין  בשלוחין  אותם  דנתי  הציווי,  על  ועברו  וציוויתים, 

עליהם ֵאיָכה" )מד"ר במדבר י"ט, ט'(.
מדרש זה מלמדנו כי אותו מהלך שעבר על אדם הראשון, עבר על עם 
ישראל כולו. משום כך לאחר חטא אדם הראשון מופיעה המילה "איכה", 
וגם לאחר חטא עם ישראל ועונשו פותחת מגילת איכה בתיבת "איכה". 

ויש להבין את הקשר בין המעשים והמילים?
הזוהר הקדוש )ח"א כט, א( כותב שבתיבת "איכה" רמז הקב"ה לאדם 
הראשון על בית המקדש שעתיד להיחרב. וכך נאמר: "ויקרא ה' אלוקים 
מקדשא,  בי  לחרבא  דעתיד  ליה  רמיז  הכא  ַאֵיָכה.  לו  ויאמר  האדם  אל 
ולמבכי בה איכה? )היכן רמוז שעתיד בית המקדש להיחרב?( הדא הוא 
דאמר ֵאיָכה ישבה בדד". וגם כאן צריך להבין מדוע הרמז לחורבן בית 

המקדש נאמר בדברים הללו לאדם הראשון?
מבארים המפרשים עניין זה, שעומק השאלה ַאֵיָכה או ֵאיָכה, מעוררת 
את האדם למחשבות על מצבו. "מה אני עושה פה? כיצד הגעתי לכאן? 

ולאן עליי להמשיך?"
בו  למקום  אותו  שהביא  החטא  את  מבין  מצבו,  את  מבין  כשהאדם 
הוא נמצא, זהו עצמו כבר תחילת התיקון. נמצא, אם כן, שהן אצל אדם 
המסתיים  ועונש,  חטא  של  תהליך  ישנו  ישראל  עם  אצל  והן  הראשון 
מה  אנו?  איה  החטא:  את  מתקנת  עליה  שהתשובה  פתוחה,  בשאלה 

מעשינו? וכיצד אנו מתקנים ומתקדמים?
גם בפרשתנו נראה שהשאלה "איכה" מצפה לתשובה, הניתנת בשלב 
למשה  שיסייעו  הזקנים  שבעים  של  במינוי  הפסוקים  בהמשך  ראשון 
להנהיג את העם. אך שאלה זו מהדהדת והולכת, ובכל דור אנו נתבעים 
להשיב עליה: האם עדיין צריך לשאת את "טרחכם ומשאכם וריבכם"? 
ומצפה  הולכת  והעולם,  האדם  חיי  את  שפתחה  'איכה'  זו,  שאלה 

לתשובתה השלמה דור אחר דור, תקופה אחר תקופה!
כאשר הרבי 'בעל התניא' רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע נלקח בפעם 
פרשת  )עש"ק  בפטרבורג  החשאית  המועצה  במבצר  למאסר  הראשונה 
בראשית, תקנ"ט( הגיע אליו לכלא שר נכבד – כדי לחקור אותו. אותו 
שר היה מלומד ובקי גדול בפסוקי התורה ובראותו את תואר פני הרבי 
הוא ביקש לשאול אותו: "אנא בבקשה ממך אמור לי מהו הפירוש בפסוק 
בפרשתינו שה' קורא לאדם ושואלו: "ויאמר לו אייכה" )בראשית ג',ט'( 
, וכי הקב"ה אינו יודע היכן אדם נמצא? הרי הוא יודע כל מה שנעשה 

בעולם!".
השיב לו הרבי: "האם אתה מאמין כי התורה נצחית, והיא נמצאת בכל 
זמן ובכל דור ובכל אדם? השיב השר: מאמין אני! המשיך בעל התניא 
יום קורא הקב"ה לאדם ושואלו  ואמר לשר: פירוש הפסוק הוא שבכל 
'איכה'? היכן אתה נמצא בעולם? הרי נקצבו לך ימים ושנים, ובכל יום 
עליך לעשות את הטוב והישר בעיני אלוקים ואדם. ועל כך אומר הקב"ה: 
התבונן נא בשנים שאתה חי בעולם, כמה שנים עברו עליך ומה עשית 
ימים ושנים? למשל, פנה הרבי עתה לאותו שר, הרי אתה  טוב באותם 
שנות  במספר  בדיוק  הרבי  נקב  זאת  ובאומרו  שנים,  וכך  כך  בעולם  חי 
היטבת  האם  הללו?  בשנים  עשית  מה  וכי  לו,  אמר  מבלי שהשר  השר, 

למישהו?".
נתפעל השר מדברי הרבי והמליץ בפני הקיסר בטובתו, כי איש קדוש 

הוא ואך שקר וכזב טפלו עליו המלשינים, מבקשי רעתו.
בשבוע זה חובתינו שבעתיים לעשות חשבון נפש, כל אחד לעצמו: 
אייכה? היכן אנחנו? ומה מעשינו? נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל 

ה'. ובזכות זה נזכה לחדש ימינו כקדם בבנין בית תפארתנו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

איכה

 

ועל ידי שנרבה ביננו את האהבה האחווה השלום והרעות נזכה לראות בבניין ירושלים ובית 
קודשנו ותפארתנו יחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן

בשבוע זה חובתינו שבעתיים לעשות חשבון נפש, 
כל אחד לעצמו: אייכה? היכן אנחנו? ומה מעשינו? 

נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל ה'. ובזכות זה נזכה 
לחדש ימינו כקדם בבנין בית תפארתנו
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03-6162228

דירות 
למכירה

א’ באב -ג’ באב תש”פ
22/07-24/07/2020  

בית שמש

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

ומטופחת, אין ביניינים 
צמודים לדירה. בלעדי 

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

וילות ובתים

 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 תיווך 
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(_____________________________________________

באר שבע

 דירה מיוחדת לבעלי 
יכולת, באזור מוהליבר 

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

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

הדירה לאחר שיפוץ
4,000,000 ש"ח תיווך 

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

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ברחוב עזרא דופלקס 
140 מטר, קומה ג' + 

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

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

בני ברק

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבית הילל, 130 
מ"ר, ק"ג + גג בטון, 3 
כ"א מלאים, אפשרות 

למעלית, כולל חניה 
משותפת, 2,750,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)27-27(_____________________________________________

 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 רחוב דסלר, 

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

גג פתוח עם נוף פתוח + 
אופציה להרחבה + חניה, 

2,100,000 ש"ח גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

+5 חדרים 

דופלקסים

 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

 מחולקת ל- 3 יחידות דיור 
מושכרות 6,900 ש"ח, שכונה 
ג', מחיר מציאה משה נדל"ן 

_____________________________________________)30-30(בזמן 050-4545603

 דירה מחולקת ל- 3 
יחידות דיור מושכרות, 8,500 

ש"ח נטו, שכונה א' משה 
נדל"ן בזמן ניהול ואיתור נכסים 

050-4545603)30-30(_____________________________________________

 דירה מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות, 4,800 

ש"ח, דרך מצדה, מחיר מציאה 
משה נדל"ן בזמן ניהול ואיתור 

_____________________________________________)30-30(נכסים 050-4545603

 דירה קרקע מחולקת ל- 2 
יחידות דיור מושכרות, 3,300 

נטו, רק 625 אלף ש"ח, שכונה 
ד' משה נדל"ן בזמן ניהול 

_____________________________________________)30-30(ואיתור נכסים 050-4545603

 מתקשה למצוא שוכרים? 
נדל"ן בזמן איתור וניהול נכסים 

לרשותכם בערים באר שבע 
דימונה ירוחם וערד. משה 

050-4545603)30-30(_____________________________________________

 באברבנאל דופלקס 
7 חד', ק"ד, כ- 160 

מ"ר, משופצת מהיסוד, 
2,250,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 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

 בבלעדיות "שחף נכסים", 
דופלקס 5 חד', כ- 140 מ"ר, 
קומה ראשונה ואחרונה, נוף 

_____________________________________________)30-30(מדהים 052-5752500

 דוד רזיאל, 4 חדרים, 
שיפוץ יסודי, בנוי 94 מ"ר, 

קומה 4, אזור מתחרד, 
1,225,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)30-30(_____________________________________________

 הנרקיס, 4 חדרים, בנוי 
75 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 

4, 890,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)30-30(_____________________________________________

 הרצל, 3 חדרים, בנוי 55 
מ"ר, קומה 4, אזור מתחרד, 
925,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)30-30(_____________________________________________

 קרן היסוד, 3 חדרים, 
בנוי 65 מ"ר, קומה 2, אזור 
מתחרד, 1,080,000 ש"ח 

_____________________________________________)30-30(רויאל נכסים 054-3191310

פנטהאוזים ודירות גן

 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 

_____________________________________________)30-30(בועז 050-4156080

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

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

 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 
_____________________________________________)30-30(נדל"ן בועז 050-4156080

 בזבוטינסקי-השומר!! 
מחולקת ל- 2, משופצת 

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

מ.כהן-נכסים
052-7684074)30-30(_____________________________________________

 רוצה למכור דירה ללא 
תיווך, מחפש דירה ללא תיווך 

 dira4me.co.il כנסו חינם
_____________________________________________)30-30(אלפי כניסות ביום

 למכירה בית פרטי, אזור 
הר שלום, 4,600,000 למבינים 

_____________________________________________)30-30(תיווך 054-3979575

 בלעדי למבינים, 
בפדרמן מול גינת הזית 

בבנין חדש, פנטהאוס 5 
חדרים + יחידת הורים + 
2 מרפסות שמש, חזית, 

נוף פתוח, קומה 7 + 
מעלית + חניה מקורה 

2,120,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)30-30(_____________________________________________

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

ענקית + גג פתוח, 
מושקעת, ק"ד + מעלית, 
חזית + 2 חניות צמודות, 
3,350,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

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

מ.שמש 28 מ"ר, סוכה, 
מ.מהיסוד, 1,880,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 ח' 
במרכז קרית הרצוג, מפואר, 

200 מטר + מעלית, 
1,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)30-30(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור סוקולוב ס. 
אזר, דופלקס 5 חד' + יחידה, 
משופצת, חדשה, ק"ג, חזית, 

2,450,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)30-30(_____________________________________________

 לחטוף! בעזרא פרויקט 
חדש, 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה 3 שנים, 2,000,000 
_____________________________________________)30-30(ש"ח תיווך 054-3050561

 בבניין מס' 5 הכי 
טוב ברח' 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 

_____________________________________________)30-30(נדל"ן בועז 050-4156080

 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(_____________________________________________

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

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

054-4290600)30-30(_____________________________________________

 בלעדי בבן פתחיה, 
ענקית, 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 
_____________________________________________)30-30(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! בגבעת רוקח 
5 חד' במפלס אחד, 210 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
3 כ"א + מ. שמש + 6 

מחסנים מושכרים )אפשר ללא 
מחסנים(, משופצת, חדשה א. 

_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

 ברח' טבריה, מרווחת 
ומשופצת, 4 חד' ענקיים, 

110 מ"ר, אופ' לבניה בגג, 
2,300,000 ש"ח

_____________________________________________)30-33ל(052-7606909

 למכירה 4.5 חדרים ליד 
העיריה, מהממת, מחסן וחניה, 

מעלית, יפיפיה, 2,650,000 
_____________________________________________)30-30(תיווך 054-3979575

 דירה כ- 4 חדרים, ק"ק עם 
חצר, כניסה פרטית, חולדה 

הנביאה, 2,200,000 ללא תיווך 
054-3979575)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות פנטהאוז 4 
חד', משופץ, בדב גרונר, 

3 כיווני אוויר + חניה, 
גג, וסוכה מוצמד בטאבו, 

מעלית "פנחס נכסים" 
055-6789653)30-30(_____________________________________________

 מציאה!!! בבלעדיות 
בברוט המכבים, 4 חד', 
קומת קרקע + חצר 20 

מטר משופץ, 1,390,000 
"פנחס נכסים"
055-6789653)30-30(_____________________________________________

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

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

מ.כהן-נכסים
052-7684074)30-30(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)30-30(בועז 050-4156080

 בנויפלד 31, ק"ג, 
חזית, 4 חד', כ- 90 
מ"ר, דירה מרווחת, 

מיידי, מחיר לחטוף, רק 
ב- 1,500,000 גמיש! 

מטופל ע"י אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)30-30(בועז 050-4156080

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

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

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)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(_____________________________________________

 באזור יהודה הנשיא 4 
חד', 100 מ"ר, ק"ב, משופצת 

+ יחידת הורים + סוכה גדולה, 
חניה, א. להרחבה, 2,100,000 

_____________________________________________)30-30(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4.5 חד', 
113 מ"ר, ק"ג + מעלית + 
חניה + מחסן, מושקעת א. 

_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
1001 מ"ר, מחולקת ל-  4
2 דירות, 50 ו- 50, מושכרות 

ב- 6,600 ש"ח, משופצות, 
ק"א, 1,850,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)30-30(א. פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ג, א. בגג, חזית, 

2,100,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות במכבים 
3.5 חד', מרפסת גדולה 
+ יח"ד + הכנה ליחידה 
נוספת "פנחס נכסים" 

055-6789653)30-30(_____________________________________________

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

סלון ענק! משופצת 
ברמה בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)30-30(נדל"ן בועז 050-4156080

 א.השניים 3.5 חד', 
כ- 78 מ"ר, משופצת 

+ סוכה, ק"א, מעלית, 
ח.בטאבו, 1,520,000 
גמיש בלעדי "משגב 
_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

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

1,320,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)30-30(לדיור" 052-5222690

 זבוטינסקי 3 חד', 
70 מ"ר, מ.מהיסוד, 

מרפסת.ש, ק"א + חניה, 
א.להרחבה, 1,210,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)30-30(_____________________________________________

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

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

052-5222690)30-30(_____________________________________________

 לרציניים!! א.חרל"פ 
3.5 חד', ק"א, כ- 93 

מ"ר, שמורה + מ.סוכה, 
1,660,000 גמיש בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)30-30(_____________________________________________

 בלעדי בקלישר 3 ח' 
+ יחידה, כ- 120 מ', ק"ק, 

1,900,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)30-30(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', 70 מטר, 
קומה א', בחידא, 1,390,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)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(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברבי 
עקיבא קרוב לרחוב 

ירושלים, 3 חדרים גדולה, 
75 מ"ר, עורפית, ק"ב, 
מטופחת, 1,410,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)30-30(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! ברח' יונתן 3 חד' 
+ מרפסת גדולה 24 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, מושקעת, 
ק"א )בתכנון פינוי בינוי(, 

1,550,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)30-30(_____________________________________________

 בלעדי! בר' עקיבא אזור 
רשי 3 חד' + מרפסות, 70 

מ"ר, ק"א, חזית, 1,590,000 
_____________________________________________)30-30(ש"ח א.פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 73 מ"ר, ק"ג + היתרים 
על הגג, 1,520,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 3 חד', 70 
מ"ר, ק"2.5 אחרונה, א. בגג, 

חזית, מצב מעולה, 1,550,000 
_____________________________________________)30-30(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)30-30(_____________________________________________



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

א’ באב - ג’ באב תש”פ  22/07-24/07/2020

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

בני ברק 

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

מרוהטת, מחיר 3,600 
_____________________________________________)17-32(ש"ח. 052-2224730

3-3.5 חדרים

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף יח' דיור של 2 

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

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

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

2-2.5 חדרים

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

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

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

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

פתח תקווה

דופלקסים

ירושלים

4-4.5 חדרים

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

 חדר לבודד, כניסה 
משותפת, ברח' חברון, כניסה 

_____________________________________________)27-30ל(מיידית. 054-4400074

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

טבריה
+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

 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(_____________________________________________

 3 חד' מרווחים, משופצת 
כחדשה + מעלית, בהרב שך, 

1,900,000 ש"ח
_____________________________________________)27-30ש(052-7251940

 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(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 בטרומפלדור בילו, 
מרווחת, משופצת, ממוזגת, 
ש"כ, חניה, מעלית, מרפסות 

_____________________________________________)27-30ל(054-4625296

 מחפשים דחוף דירה 
3.5 או 4 חדרים להשכרה עד 
4,500 או 5,000 באיזור שיכון 
ג' או קרית משה או נדבורנה 
_____________________________________________)27-28ח(למיידי פלאפון 052-7113508

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

_____________________________________________)27-28ח(055-6778347

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

 3 חדרים, מרוהטת, מי"ב 
אב, לכחצי שנה
_____________________________________________)28-29ח(058-3245442

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

_____________________________________________)28-29ח(055-6778347

 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(_____________________________________________

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

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

קוטגים

 למכירה/השכרה, בבית 
וגן, 1 חד', 2 חד', 3 חד', 4 
חד', ק"א, מרוהט, 5 חד' + 
מעלית, חצי מדו משפחתי 

_____________________________________________)29-30ל(תיווך 053-3196069

3-3.5 חדרים

אלעד

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

יחידות דיור

 4 חד', ק"ב, מיידי, 3 
כ"א, נוף פתוח ליער, מאחורי 
_____________________________________________)29-30ל(ספינקא, לל"ת 058-3287089

 יחידת דיור 2 חד', 
כניסה נפרדת, ק"ק, ממוזגת 

ומרוהטת, 2,400 ש"ח
_____________________________________________)29-30ל(054-8187856

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

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

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

 מציאה בהרצל, לזו"צ, 
2 חד', גדולה ומרווחת, 

משופצת, מרוהטת קומפלט, 
_____________________________________________)29-32ל(מיידי 052-7614249

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

_____________________________________________)29-32ל(054-6926163

 בהרב שר 7, חדר וחצי, 
מרוהט, ממוזג, ומאובזר, ק"א, 

_____________________________________________)29-30ש(1,600 ש"ח 050-9734807

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

_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-8420610

להשכרה

אברהם
054-8413427

דירת 4 חדרים ברחוב נורוק
קומה 4 ללא מעלית. ממוזגת.

אפשרי גם מרוהטת.

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינברג 3 חד' + מרפסות, 

70 מ"ר + א. להרחבה, ק"א, 
חזית, משופצת, 1,620,000 
_____________________________________________)30-30(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 במרכז אזור רח' ירושלים, 
3 חד', 83 מ"ר, ק"ב אחרונה, 

א. בגג )5 דיירים(, חזית, 
משופצת חלקית, 3 כ"א, 
2,230,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)30-30(פנחסי 03-5799308

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברחוב ירושלים, 5 חד', 
פינתית, משופצת + נוף 

לכינרת + מחסן, 3 כיווני אויר, 
רק 735,000 ש"ח לוינגר תיווך 

_____________________________________________)30-30(לאנ"ש 04-9991211

 בבלעדיות בשח"ר-הכוכב, 
4 חד', ק"ג, 110 מ"ר, נוף 
פנורמי לכינרת, 3.5 כיווני 
אוויר, משופץ, 795,000 
ש"ח לוינגר תיווך לאנ"ש 

04-9991211)30-30(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים, 3 
חד', משופצת, נוף לכינרת, 

ק"ג, פינתית + אופציה, 
בנין מטופח, רק 445,000 
ש"ח לוינגר תיווך לאנ"ש 

04-9991211)30-30(_____________________________________________

 במגדלי המלכים, 2 
חדרים, מרוהטת קומפלט, 

מרפסת שמש לכנרת ולגולן, 
058-7663012 420,000)30-30(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)30-30(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 

_____________________________________________)30-30(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)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

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

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

רק 2,050,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)30-30(הכוכבים: 02-5713375

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

מואר, רק 2,100,000 ש"ח 
מציאה! תיווך הכוכבים:

02-5713375)30-30(_____________________________________________

 רמות ד': 4 חד' )83 מ"ר 
נטו!(, חדש מקבלן בולינשטין, 
מרפסת )6 מ"ר(, ק"ב, מעלית, 

נוף! 2,220,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)30-30(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 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)30-30(_____________________________________________

וילות ובתים
 "רימקס עוצמה", שכונת 
יוספטל בבת שבע 27, שטח 
בנוי מיועד להריסה של 700 

מ"ר, אופציה לבניה 2 דו 
משפחתי וחניה תת קרקעית 

או יחידת דיור אבל מלסה 
054-3299509)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
בשכונת יוספטל בבת שבע 3, 
שטח שמיועד לבנייה של 350 

מ"ר, אופציה לבניה חצי דו 
משפחתי אבל מלסה

054-3299509)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בנחלת 
צבי 16, דירת גג 4 חד', 100 
מ"ר, 25 מ"ר גג, משופצת 
מהיסוד, קומה 6, מעלית, 

_____________________________________________)30-30(חניה צפי ימין 054-7723386

+5 חדרים

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, מעלית, 2 

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

_____________________________________________)30-30(050-6610501 סתיו

 "רימקס עוצמה", שכונת 
קריית חזני באגרון 14, דירת 4 
חד' שהוסבה ל- 5 ח"ד, קומה 

1, יחידת הורים, משופצת, 
120 מ"ר אבל מלסה

054-3299509)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", במרכז 
השקט, בלפור 29, 4 חד', 90 
מ"ר, קומה 2, מעלית, חניה, 
_____________________________________________)30-30(ממ"ד צפי ימין 054-7723386

 "רימקס עוצמה", במרכז 
השקט בנחלת צבי 32, דירת 

4.5 חדרים, קומה 4, חניה 
משותפת, שמורה, מרווחת, 

100 מ"ר אבל מלסה
054-3299509)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", במרכז 
השקט בסלנט 48, דירת 4.5 

חדרים, קומה 4, חניה בטאבו, 
משופצת, 100 מ"ר אבל 

_____________________________________________)30-30(מלסה 054-3299509

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

מ"ר, בהזדמנות 1,430,000 ש' 
_____________________________________________)30-30(בלבד!! 050-4811122

 בנורדאו 4 ח' ענקית, 
מעולה להשקעה ל- 6 

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

050-4811122)30-30(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 
חפץ חיים 33, המרכז 

השקט, משופצת, קומה 
ראשונה, חניתה ילין

054-4723518
054-4723517)30-30(_____________________________________________

 בחפץ חיים ליד זכר-חיים! 
דירת 3.5 חדרים ענקית!! + 

יחידה מושכרת, חנייה בטאבו 
054-5566145)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
באחים שטרייט 4, 3 חד', 78 
מ"ר, קומה 2, שמורה ויפה, 

למגורים ולהשקעה! צפי ימין 
054-7723386)30-30(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
באחדות בשפרינצק 9, דירת 
3 חדרים, קומה 4, משופצת 

מהיסוד, מרווחת, 70 מ"ר אבל 
_____________________________________________)30-30(מלסה 054-3299509

 "רימקס עוצמה", 
במרכז השקט ברמבם 33, 

דירת 3 חדרים, קומה 4, חניה 
משותפת, 80 מ"ר אבל מלסה 

054-3299509)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-30(ש"ח!!! 050-6610501 סתיו

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

משופצת, ממוזגת, 910,000 
_____________________________________________)30-30(ש"ח 050-4811122

 מבחר דירות להשכרה 
בבלעדיות, 3 ו- 4 חדרים 
בטרפון/ירושלים/אהרון 

דב/טבריה/ירמיהו/אחיה 
השילוני/מהרש"ל ועוד, 

מפתחות במשרד סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)30-30(_____________________________________________

 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)30-30(_____________________________________________

 באי גאון 5 חד' ענקית + 
מרפסת גדולה, ק"ק, 5,000 

_____________________________________________)30-30(ש"ח 054-3976211

 גניחובסקי, 4 חד', 
95 מ"ר, חזית, ק"א + 

מעלית, חזית, משופצת, 
מטופלת ע"י אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)30-30(בועז 050-4156080

 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

 ברבי חייא היוקרתי, ק"ב, 
4 חד' משופצת, חדשה, ברמה 

_____________________________________________)29-30(גבוהה, לל"ת 054-6108092

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

ומקלחת, משופץ, לכניסה 
מיידית תיווך דורון

054-4980159)30-30(_____________________________________________

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

ומושקעת, חזית תיווך דורון 
054-4980159)30-30(_____________________________________________

 בלעדי באחיה השילוני, 
3.5 חדרים גדולה + 

מרפסות, ק"ב ואחרונה, 
עורפית, משופצת 

כחדשה, כניסה מיידית 
+ חניה משותפת בבנין, 

4,500 ש"ח גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)30-30(_____________________________________________

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

_____________________________________________)30-33ל(054-3000164

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

רק ב- 3,000 לחודש, 
בטיפול בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)30-30(נדל"ן בועז 050-4156080

 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

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

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

_____________________________________________)30-30(הכוכבים: 02-5713375

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

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

השקעות

אולמות

נדל”ן 
מסחרי

 מניב 20,000 ש"ח 
לחודש! בנין בצפת, 600 
מ"ר, מרפסות 200 מ"ר, 

נוף לכנרת ולחרמון, מחיר 
4.2 מליון ש"ח תיווך 

_____________________________________________)27-30ל(סופר רועי 052-2909191

חנויות

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

_____________________________________________)30-33ל(054-5634160

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

גדולה + גלריה, לכל מטרה 
_____________________________________________)27-30ל(052-2518617

מחסנים

משרדים

 ברח' רבי עקיבא באזור 
בית כנסת הגדול בפסז' 17 

_____________________________________________)27-30(מ"ר טל': 052-8900573

 להשכרה לכל מטרה, 
מחסן/משרד, הושע-אוסם 

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

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

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? אנחנו כאן 

בשבילך לכל שאלה תיווך 
_____________________________________________)30-30(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)30-30(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)30-30(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)30-30(תיווך דורון 054-4980159

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)30-30(_____________________________________________

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

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

 מחסן עם גישה לרכב, 90 
מטר, אפשרי לקחת חצי תיווך 

_____________________________________________)30-30(דורון 054-4980159

 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, 4,500 ש"ח
_____________________________________________)30-31ל(054-8597985

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)30-30(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)30-30(והשקעות 054-4290600

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

מרכזי, גישה לרכב
_____________________________________________)28-31ל(052-7140101

■ 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
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הסעות

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

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

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

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

 הצימר שלך בצפון 
 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 

_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי _____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257
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(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

_____________________________________________)28-28/20(סוכה מהדרין 055-6678585

ירושלים והסביבה

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

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

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

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

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

יבניאל

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

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

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

_____________________________________________)25-36ש(הורים 053-7173048

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

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

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

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

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

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

 5 חד' גדולה ומרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

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

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

 "זריחת הירדן" סוויטות 
יוקרתיות + בריכה וג'קוזי, 
בפוריה, 10 דקות מהכנרת 

_____________________________________________)23-34ש(050-6480390

 "בקתות תאיר לכנרת" 
2 בקתות עץ יפיפיות + ג'קוזי, 

נוף מדהים, גינה, מרפסות, 
_____________________________________________)23-36ש(פרטיות. 050-6927465

 "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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

 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 נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

 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

 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

 "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

סוזוקי

רנו

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

 למכירה בהזדמנות, בלנו 
2002, אוטומטית, 1,600 

סמ"ק, מנוע ייבוא
055-6883937)30-30(_____________________________________________

 למכירה רנו סמוביל 2011, 
אוטומטית, 1,600 סמ"ק, 
_____________________________________________)30-30(6,000 שקל 055-6775411

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, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)30-29/21(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

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

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה, 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)19-30ש(055-6755279

 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

ייעוץ משפטי

 ליאור פרץ- עו"ד פלילי 
*חקירות *ערעורים 

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

 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
 שידוכים לשם שמיים, 

לגילאים 57-67, טובי לב 
ואיכותיים, לכל העדות

_____________________________________________)28-30ל(052-2944168

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

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

_____________________________________________)23-24ח(052-7685949

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

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

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

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

 נמצא פראק באריזה 
לפני כמה חודשים בבני ברק 

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

 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 

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)30-31ח(ילדים 050-6651365

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)30-31ח(052-7396092

 למסירה מיטת תינוק 
כחדשה - ללא מזרון אריה 

_____________________________________________)30-31ח(050-9049663

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

_____________________________________________)30-31ח(מחשב 058-3230569

 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



א’ באב - ג’ באב תש”פ  422/07-24/07/2020 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.
_____________________________________________)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 פינת אוכל + 
2 כסאות + מזנון + שולחן 

קפה, סה"כ על הכל 500 ש"ח 
054-3344768)28-31(_____________________________________________

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)28-29ח(סימלי 052-3595314

 דרוש בדחיפות מקרר יד 
שניה במצב מצויין

_____________________________________________)28-29ח(050-4158211

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)28-29ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר במצב חדש 

_____________________________________________)28-29ח(בקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין לרכוש אופניים 
חשמליות ג. מגנזיום מהירות 

48/15 כחדשות עד 1,700 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8597846

 דרושים מכונת כביסה 
ותנור למסירה, במצב מצויין, 

למשפחת אברך.
_____________________________________________24-25ח(050-4158211

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה משלימה ושחרור 

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

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)27-28ח(סמלי 052-3595314

 מחפשת ספרונים לילדים 
_____________________________________________)27-28ח(055-6780057

 דרושים בדחיפות מדפים 
ועמודים ממתכת מחוררים 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 הסחלב סיים את פריחתו? 
אתן לו בית חדש! בב"ב/פ"ת 

_____________________________________________)27-28ח(054-9574001

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)27-28ח(ב"ב 054-8468850

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 תנור ומקרר למכירה, 
נמכרים עקב מעבר דירה, 

כחדשים, לפרטים בטי
_____________________________________________)27-30(052-8241849 אסוף מרמת גן

 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

 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

 ,ibm מחשב נייד 
מעולה, סוס עבודה, 500 

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

 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

 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

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

053-3120620)29-32(_____________________________________________

 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

 פלאפון שיאומי מקורי 180 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-8487627

 סמסונג B-110 במצב 
_____________________________________________)29-30ח(חדש 110 ש"ח 053-4190416

 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

 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

 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

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 

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)29-30ח(052-7396092

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

 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

 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

 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

 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

 אוזניות בלוטוס חדשות, 
צליל מעולה, לסלולרי, סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)30-31ח(050-2897977

 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

 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

 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

 למכירה ארנבות בגדלים 
שונים ב- 70 ש"ח לארנבת 

_____________________________________________)30-31ח(טל': 03-6184819

 כיור מונח כחדש גודל 50 
צבע שמנת 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)30-31ח(052-7679123

 סט ספרי רפואות תימן 
ג' חלקים 160 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)30-31ח(054-8562463

 2 זוגות אופנים במצב 
מעולה מידה 26 כ"א 450 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח פלא': 054-8517859

 אופנים מידה 26 במחיר 
400 ש"ח במצב מעולה

_____________________________________________)30-31ח(054-8517859

 אופנים BMX מידה 26 
במצב מצוין 170 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-8517859

 אופנים מעצורי דיסק 
מידה 24 כחדש 450 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-8517859

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(40 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(120 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 זקט' עור בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 2 זוגות מגפי גשם 
לילדות מידות 11 ו- 13 )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(200 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן לייבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה במחיר נוח )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות( 100/200 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 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

 ריטלין טבעי אקטיב בראון 
100 ש"ח שמן ד"ר לנדו 80 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-7630089

 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



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה א’ באב - ג’ באב תש”פ  22/07-24/07/2020

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
■ משטרה 100 שלמים" 

■ מגן דוד אדום 101
■ הצלה 1221

■ מכבי אש 102
■ המוקד העירוני 106

■ חברת חשמל 103
02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 

04-8381704
■ האגודה למלחמה בסרטן- 

טלמידע: 1-800-599995
טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

התפקידים. גלאט ג'ובס. אתר 
הדרושים הדתי-חרדי מס' 1. 

כנסו לאתר החדש:
,www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(טלפון: 073-70-55-666

 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

 למעון חרדי בת"א 
)קרוב לב"ב( דרושה 

מטפלת לשנה הבאה,
_____________________________________________)25-30ש(38 ש"ח 052-7690437

 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

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)27-30(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 לנקי 10 דרושות עובדות 
לשעות אחה"צ לפרטים: 

053-5251290)28-30(_____________________________________________

 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

ֹלעמותה�ארצית�ִדרושה

שיחות�יוצאות,
ֹליִדים�חמים�ומתענינים,
שעות�עבוִדה�בבוֱקר�במשרִד 3
+שעתיים�נוספות�מהבית�בערב

המשרִד�בגבוֹל�ר"ג�–�ב"ב

ad5429298@gmail.com

מתאמת
אירועים

ֱקורות�חיים:

ִדרישות:
אורנטציה�מכירתית

אנרגטית�ובעֹלת�מוטיבציה

יִדע�מֱקיף�ביישומי�המחשב
,זריזה, גבוהה�ֹלהצֹלחה

 לפרוייקט שיווק דרושות 
מועמדות רציניות + גישה 

לזום לעבודה מהבית
052-7103760)29-40(_____________________________________________

 למעון בקרית הרצוג 
מטפלת לכיתת תינוקות, 
תנאים טובים למתאימה, 

_____________________________________________)29-30(לפרטים רבקה- 054-8538487

 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

 סימילאק מהדרין חלבית 
חדשה 900 גר' 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4199566

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות( 100-200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח נייד 052-2437292

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

_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
מצב מצויין בני ברק

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 מסרגה עגולה וחוטי צמר 
_____________________________________________)28-29ח(30 ש"ח 053-3155415

 עיתונים של מרווה לצמא 
_____________________________________________)28-29ח(25 ש"ח 053-3155415

 מתקן לדיסקים 30 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 שולחן לילדים 35 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 כספת 450 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(052-7126106

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)28-29ח(חדש 150 ש"ח 053-3155415

 סיפורי צדיקים 10 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 זוג פינקים כולל מתקן 
מים ואוכל ותא הטלה 180 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 03-5740868

 מייק אפ לנקום כחדש 
_____________________________________________)28-29ח(בהיר 50 ש"ח 052-7157077

 צג דיגיטלי לאופניים 
חשמליות חודש בשימוש 50 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 058-3287846

 תיק לאופניים 35*25 ס"מ 
_____________________________________________)28-29ח(30 ש"ח 058-3287846

 למכירה אופניים לילדים 
לגילאים 3,4,5 כל זוג 130 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-2819921

 חוברות מרווה לצמא, 
זרקור )יש גם כרכים( 1 ש"ח 

חוברות אור תורה 3 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(פלא': 052-9509825

 משקפי שמש חדשות 
לנשים )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

_____________________________________________)28-29ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב מידה 17 )בני ברק( 50 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(40 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(120 ש"ח 054-7216671

 שמשיה חדשה לים או 
לחצר )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

_____________________________________________)28-29ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 למכירה קסדת אופניים 
חדשה לגמרי 90 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-6431567

 בהזדמנות דיסק קשיח 
_____________________________________________)28-29ח(200 ש"ח 053-8338711

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)28-29ח(054-8483305

 תוכי דררה מאולף יכול 
לדבר במחיר מציאה 290 

_____________________________________________)28-29ח(054-8483305

 גלגל קידמי 24 אינץ 20 
שקל גלגל אחורי 30 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 5 מנועי 12 וולט 50 שקל 
_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 גלגל קידמי ראלי פעלולים 
ציר עבה 20 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 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

 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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