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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

שבוע הזעם 
של המפלגות 

החרדיות

אבי גרינצייג

בוחרים לסחוב

הניצב החרדי שיהיה איש הקשר 
בין המשטרה לציבור החרדי

על רקע האכיפה הבררנית והסגרים על השכונות החרדיות, יצאו אלפים למחות נגד האפליה

המסר הכפול הובן היטב: נתניהו הפנים את הזעם החרדי, שהצטרף לתחושת האפליה 
הקשה גם כך בשבועות האחרונים, בעקבות סגרים חוזרים ונשנים על ריכוזים חרדיים 
כיפה  בחובשי  משטרתית  התעללות  שונים שחשפו  תיעוד  קטעי  של  ופרסומם  בלבד, 

שהמסכה גלשה להם מעט מתחת לאף...
 )הטור המלא בעמ' 14-15(

הזעם הגיע מהשטח. ההפגנות בירושלים בעקבות הסגר הבררני רק נגד השכונות החרדיות | צילומים: שלומי טריכטר 

ראש הממשלה בפגישותיו השבוע עם המפלגות החרדיות | צילומים: לע"מ

יש זוכים: חצי מיליארד שקל תמורת מתחם שערי צדק

 ניצב בדימוס אריה יקואל | צילום: דוברות המשטרה

עו"ד בוגר הישיבות הקדושות
ייצג אותך בכל עסקה

מוכר או קונה דירה?
בס"ד

מחיר ושעות קבלה
-במיוחד לבינ"ש-

052-832-9900



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!



 פשוט
מעדן

דנונה פרו עם 10 גרם חלבון
יוגורט חלומי במרקם עשיר וקטיפתי
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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

יש זוכים: חצי מיליארד שקל תמורת מתחם שערי צדק

מאת: אלי כהן

ישראל  מקרקעי  רשות  של  המכרזים  ועדת 
הכריזה על חברת ג.ז. מדף 21 בע"מ" )בהחזקת 
יח"ד   240 להקמת  במכרז  כזוכה  ישראל(  קנדה 
למגורים בשילוב של מסחר, משרדים ומלונאות 
בית החולים שערי צדק  במתחם המיתולוגי של 

הישן בירושלים.
החברה  תשלם   ₪ מיליון  מ-512  למעלה 
שווקה  אותו  צדק  שערי  מתחם  קרקע  עבור 
רשות מקרקעי ישראל לפני מספר חודשים ערב 
הסמוכה  בקרקע  מדובר  הקורונה.  מגיפת  פרוץ 
לרובע  שיהפוך  לעיר  הכניסה  רובע  לפרויקט 
עסקים מהבולטים בישראל, בהשקעת מיליארדי 
כ-300  פני שטח של  על  יתפרס  הרובע  שקלים. 
דונם והוא צפוי להוסיף עוד כ-60,000 מקומות 

עבודה חדשים לבירת ישראל.
הרובע החדש יכלול בינוי של 20 מגדלים בני 
18-24 קומות לשימושי תעסוקה, מסחר, מגורים, 
שטחי  לצד  ותרבות  פנאי  מלונאות,  תיירות, 

ציבור, ירוקים וחכמים.

הקרובות,  בשנים  להפוך  צפוי  כולו  האזור 
למרכז תחבורתי מוביל, מתקדם והגדול בישראל 
ארבעה  הארץ,  למרכז  מהירה  רכבת  תחנת  ובו 

מרכזית,  אוטובוסים  תחנת  קלה,  רכבת  קווי 
שבילי אופניים ועוד.

 21 מדף  ג.ז.  חברת   זכתה  בו  הקרקע  מתחם 

זכויות  הציע  ישראל(,  קנדה  )בהחזקת  בע"מ" 
יחידות   240 לבניית  מגרשים  לחמישה  חכירה 
דיור למגורים, בשילוב מסחר, מלונאות ומשרדים 
במתחם בית החולים שערי צדק הישן בירושלים.

המכרז  נשואי  מהמגרשים  חלק  כי  יצוין 
נמצאים על ציר הרכבת הקלה. על פי "מדיניות 
הבניה לאורך ציר הרכבת הקלה" שהתקבלה על 
ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים, ניתן 
יהיה לאשר זכויות בניה נוספות למגרש/מגרשים 
מפורטת  תכנית  באמצעות  התכנית  בתחום 

שתובא לאישור ועדות התכנון המוסמכות.
"ריבוי  ליאון:  משה  ירושלים,  עיריית  ראש 
של  האמון  את  מביע  במכרז  ההצעות  מגישי 
ההולכת  הירושלמית  בכלכלה  הנדל"ן  חברות 
ומתפתחת. תוספת מאות יחידות הדיור, בתוספת 
ציר  על  ותעסוקה  מלונאות  מסחר,  מתחמי  של 
לעיר  משמעותית  תוספת  היא  הקלה  הרכבת 
בשנים  כלכלתה.  את  ותפתח  אותה  שתחזק 
העיר  חלקי  בכל  בניה  ונקדם  נמשיך  הקרובות 

ונמשיך לצמצם את פערי הביקוש".

הנגיף מזנק, השכונות החרדיות תחת סגר

מאת: אלי כהן

לילות סוערים עברו על השכונות החרדיות 
יצאו  רבים  שתושבים  לאחר  בירושלים, 
בכמה  עליהם.  שהוטל  הסגר  נגד  להפגין 
משטרתית,  אלימות  נרשמה  מהמקרים 
באיחור,  הרוחות.  את  יותר  עוד  ששילהבה 
התושבים  לצד  נעמדו  החרדיים  הנציגים 
הממשלה,  מדיניות  נגד  הטון  את  והחריפו 
ואילו שר הבריאות הגיע לכיכר ספרא לעמוד 

אחר הטיפול העירוני בקורונה.
על פי המלצת המל"ל ובשל נתוני תחלואה 
קריית  של  האזורים  הוכרזו  ביותר,  גבוהים 
 ,80 וגוש  בעלזא  קריית  מטרסדורף,  צאנז, 
כאזורים מוגבלים. אל הקושי הגדול ממילא 
הקורונה,  תחלואת  בצל  חיים  שגרת  בניהול 

הצטרפו הגבלות תנועה ותחושת מצור.
במוצאי שבת, החלה התקהלות ספונטנית 
ברוממה,  הסגר  הגדרות  מול  תושבים  של 
למפגינים  במקום  המוצבים  השוטרים  ובין 
התפתחו מהלומות. יד תקיפה כלפי המפגינים 
והסעירו  שתועדו  אלימות  למקרי  הביאה 
וככל  במח"ש  נחקר  אחד  שוטר  הרשת.  את 

הנראה יועבר מתפקידו.
אליה  וניקזה  החריפה  המחאה  למחרת 
נוער מכל רחבי העיר, כאשר חלק מהתושבים 

התנערו ממראות הוונדליזם.
ח"כ  האזור,  ותושב  המחאה  מוביל 
למרות  שוטר,  ידי  על  עוכב  אייכלר,  ישראל 
תפקידו.  מתוקף  זכאי  שהוא  התנועה  חופש 
כלפי  ולתיוג  לאפליה  הוכחה  זו  לדבריו, 
הציבורי  הזעם  חרדית.  חזות  בעל  אדם  כל 

את  גם  אילצו  ירושלים  מרחובות  והמראות 
בכירי המפלגות החרדיות להגיב, אלו מיהרו 
ראש  עם  נפגשו  זעקה,  הודעות  להוציא 
הממשלה והשר לביטחון פנים, ודרשו להקל 

את הסגרים.
חמ"ל  מחדש  נפתח  בבוקר,  ראשון  ביום 
בגל  בהצלחה  שפעל  העירוני,  הקורונה 
הראשון, זאת לאור העלייה הדרמטית במספר 
בצמרת  הנתונים,  פי  על  בעיר.  החולים 
הנדבקים מככבות  רשימת השכונות עמוסות 
הצורך  על  שמעיד  מה  החרדיות,  השכונות 
חשוב  פחות  ולא  במשבר,  ביסודיות  לטפל 
מכל  הנדרשות  וההקפדה  הזהירות  על  מכך: 

אחד ואחת מהתושבים.
לסיור  הגיע  יולי אדלשטיין  שר הבריאות, 

הפעולה  תכנית  בפניו  הוצגה  שם  בעירייה, 
למלחמת הקורונה. בביקור השתתפו גם ראש 

המל"ל ואלוף פיקוד העורף.
אדלשטיין נפגש עם ראש העיר ליאון, יחדיו 
שמעניקה  הסיוע  ובדרכי  הנוכחי  במצב  דנו 
העירייה לתושבים הנמצאים בשכונות עליהן 
החשיבות  את  הדגיש  ליאון  סגר.  הוטל 
החולים  ובפינוי  תושבים  לאותם  שבסיוע 
בתי מלון מחוץ לשכונות הללו, במטרה  אל 
להציל חיים ולמנוע את המשך ההדבקה. כמו 
ולדאוג  ההגבלות  את  לצמצם  קרא  הוא  כן 
למוסדות החינוך, בדגש על החינוך המיוחד. 
עלינו  אבל  המציאות,  כורח  הם  "הסגרים 
לוודא שהתושבים מקבלים את כל צרכיהם", 

הדגיש מצדו שר הבריאות.

מאת: אלי כהן

של  מסילות  להנחת  נרחבות  תשתית  עבודות  החלו 
הרכבת הקלה באזור שכונת מעלות דפנה ורמת אשכול. 
יינטעו  ישודרגו המדרכות,  במסגרת העבודות התשתית 

עצים וייבנו שני חניונים לטובת תושבי ובאי העיר.
משרד התחבורה ועיריית ירושלים באמצעות תוכנית 
אב לתחבורה וחברת מוריה, מקדמים את מערכת הסעת 
בבירה.  הציבורית  התחבורה  את  שתשדרג  ההמונים 
במסגרתה נבנה הקו הירוק של הרכבת הקלה, שיצטרף 

לקו האדום הקיים.
אזור  תושבי  יוכלו  הקלות  הרכבות  רשת  באמצעות 
ובמהירות  בנוחות  להגיע  אשכול,  ורמת  דפנה  מעלות 
התחבורה  ממערך  כחלק  בעיר.  המרכזיים  ליעדים 
בצפון ירושלים, גם נבנים מסופי אוטובוסים לתחבורה 
בינעירונית, מסלולי העדפה לתח"צ מהכניסה לעיר עד 

לשכונות הצפון, וחניוני חנה וסע.
 07:00-19:00 השעות  בין  תתבצענה  העבודות 
עבודות  ותתבצענה  במידה  העבודה.  לנהלי  ובהתאם 

לילה מיוחדות, תימסר הודעה מראש.
יתבצעו  התשתית  עבודות  כי  מוסרים  בעירייה 
מארץ  במקטע  אשכול,  לוי  שדרות  הבאים:  ברחובות 
ובחלק  שרגאי  ברחוב  הימים,  ששת  לרחוב  ועד  חפץ 

מרחוב קרל נטר.
במסגרת העבודות ישודרגו תשתיות חשמל ותקשורת, 
המדרכות  ישופצו  האורבני,  המרחב  יפותח  וביוב,  מים 

ויינטעו עצים  לטובת הולכי הרגל.
כמאה  שיוסיפו  חניונים  שני  הקמת  יכללו  העבודות 
חניה  מקומות   90 בעל  חניון   - חדשים  חנייה  מקומות 
ולצדו  לגבעת התחמושת  וחניון בסמוך  ברחוב שרגאי, 

מתחם תנועה והתארגנות לאוטובוסים.
נתיבי  יישמרו  העבודות  תקופת  כל  לאורך  כי  יצוין, 
הקיימים  התנועה  הסדרי  הרגל;  להולכי  נגישים  הליכה 
הציבורית  והתחבורה  העבודות  תקופת  במהלך  יישמרו 
תחנות  במיקום  קלים  שינויים  ייתכנו  כסדרה.  תמשיך 

האוטובוסים ושינויים זמניים אחרים.

 כך זה יראה. הדמיה: רשות מקרקעי ישראל 

 אדלשטיין בעירייה 

עבודות 
הרכבת הקלה 
במעלות דפנה 
וברמת אשכול

שיבושים בהווה, 
שדרוגים בעתיד:



ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש. 

ניתן להשיג: בצבע שחור מט בשילוב מראה, בצבע לבן מט
tornado top inverter  רק שקל ללילה של מיזוג בסדרת*

המזגן השקט והחכם ביותר שיצרנו, לאוויר נקי בבית!
7 שנות אחריות מלאה

טורנדו, מזגן חכם לקיץ החם! 

SMART SQ סדרת טורנדו
רק שקל אחד ללילה שלם של מיזוג 

 טכנולוגיית SC SMART CLEAN לטיהור אוויר
 טכנולוגיית MULTI  SWING לפיזור אוויר אחיד בכל חדר  

להשיג אצל המתקינים המורשים, ברשתות 
המובחרות החשמל  ובחנויות  החשמל 
לייעוץ והזמנות התקשרו: 2095*

רפאלי, עמוס 6, 02-5383465  | ענק המזגנים, 054-5363977   | אלרם, הסדנה 7, 02-6403010   | שיא חשמל, כנפי נשרים 15, 03-5045000  ירושלים:   להשיג בסניפים: 
עולם המיזוג, יד חרוצים 5, 02-6711234 | ישראל חץ, ירמיהו 58, 054-9197770   | בני ברק: שיא חשמל, יהודה הלוי 25, 03-5045000 | מרכז החשמל והגיהוץ, אלישע 5, -058
בירינבוים 21, רבי עקיבא 55, 073-7217217 | אורגד סולטאן,  ירושלים 30,  074-7576625  | טרקלין כהלכה,  הרב קוק 3, 03-6163828 | חשמל חסד,   3279997 | א.ב אדר, 
רפאלי, נחל ניצנים 12, בית שמש:  עזרא 38, 03-6052942 | א. ספראי, רבי יצחק נפחא 5, 03-5792346 |  רבי עקיבא 115, 03-5705941 | רפאלי,   054-8440229 | רפאלי, 
מודיעין עילית: שיא חשמל, יהודה הנשיא 21,  | ביתר: שיא חשמל, המגיד ממעזריטש 94, 03-5045000   02-5793841 | שיא חשמל, רח' מנחם פורוש 12, 03-5045000 
הנס 26, 03-5045000 בעל  חשמל:  שיא  אשדוד:   | הנשיא 94, 03-6030234  יהודה  רפאלי,   |  03-5045000 ,32 עוזיאל  בן  יונתן  חשמל,  שיא  אלעד:   |  03-5045000 
ענק המזגנים: 053-6464198 | עולם המיזוג: 052-2759519 | חיפה: קניון החשמל, בר כוכבא 5 | עפולה: קניון החשמל, שד' ארלוזורוב 16 | צפת: רפאלי, ירושלים 91 | חצור: הקוטב הצפוני, המסגר 30

 מזגן טורנדו
MASTER 30A

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 24,491

ב-3948 ₪ בלבד! 
או 36 חודשים    115 ₪

מזגן טורנדו
MASTER- 12AQ 

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 9,366

ב-1390 ₪ בלבד! 
או 36 חודשים    41 ₪

 מזגן טורנדו
MASTER 10AQ 

B :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 8,851

ב-1190 ₪ בלבד! 
או 36 חודשים    35 ₪

מזגן טורנדו
MASTER 22A

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 19,342

ב-2918 ₪ בלבד!  
Xאו 36 חודשים    85 ₪ X XX
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הניצב החרדי שיהיה 
איש הקשר בין המשטרה 

לציבור החרדי

מאת: חיים רייך

לאחר שורה של אירועים חריגים במפגש בין 
ולאור  החרדי,  לציבור  ישראל  משטרת  שוטרי 
חברי  קיימו  בנושא,  שעלתה  הציבורית  הזעקה 
הכנסת של המפלגות החרדיות פגישה בהולה עם 

השר לביטחון פנים אמיר אוחנה.
קשר  איש  למנות  השר  הבטיח  בפגישה, 
הנוגע  בכל  לשר  המייעץ  הצוות  בראש  שיעמוד 
לציבור החרדי. ואכן, כעבור ימים אחדים, הודיע 
יקואל,  )אריק(  אריה  ניצב  של  מינויו  על  השר 
כמי  המשטרה,  בשורות  הראשון  החרדי  הניצב 

שיעמוד בראש הצוות.
נכתב:  בהודעה שהוציאה לשכת השר אוחנה 
מיום שישי עם ראשי הסיעות  לסיכום  "בהמשך 
הפנים  לביטחון  השר  אתמול  מינה  החרדיות, 
יקואל  אריק  )בדימוס(  ניצב  את  אוחנה  אמיר 
לחברה  בנוגע  לשר  המייעץ  הצוות  לראש 

החרדית".
תפקידו של יקואל יהיה לבחון תלונות שיגיעו 
המשטרה,  התנהלות  כנגד  החרדים  מהריכוזים 
רבת  היכרותו  בשל  למשטרה  יסייע  בבד  בד  אך 
השנים עם משטרת ישראל ועם הקצינים הבכירים 

בשורותיה.
יקואל, שהחל את תהליך החזרה בתשובה עוד 
להגר"י  למקורב  נחשב  הצבאי,  שירותו  במהלך 
אפרתי ואף לומד עימו בחברותא בכל יום חמישי 

יחד עם העיתונאי יעקב ריבלין.
בציבור החרדי קיבלו בברכה את המינוי החדש 
בעד  שמדבר  שלו  המקצועי  שהרקורד  ומקווים 
עצמו, יסייע למיגור התמונות הקשות והסרטונים 

שפורסמו בשבועות האחרונים.
התיכוניים  לימודיו  את  סיים  יקואל  ניצב 
בתיכון עירוני א' בתל אביב ושירת כקצין בדרגת 
שירותו  במהלך   .1979 עד  קרבית  בהנדסה  סגן 

הצבאי החל בתהליך חזרה בתשובה.
עם שחרורו מצה"ל, הצטרף למשטרת ישראל 
של  החבלה  במערך  שירת  שנים.   27 בה  ושירת 
המשטרה, וקודם עד לתפקיד קצין חבלה ראשי, 
בו כיהן בשנות האינתיפאדה הראשונה ובמהלך 
הסכמי  בעקבות  לאחריה,  שבאו  הטרור  פיגועי 
משא  בצוותי  השתתף  שירותו  בשנות  אוסלו. 
ועם  ירדן  ממלכת  עם  השלום  בתהליך  ומתן 
ובעולם  בארץ  והרצה  הפלסטינית  הרשות  נציגי 
ִמנהל  את  הקים  בהמשך  בטרור.  לוחמה  על 
ניצב  לדרגת  קודם   2000 ובשנת  הטכנולוגיות, 
והיה ראש אגף תמיכה לוגיסטית. בשנה שלאחר 
במסגרתו  וארגון,  תכנון  אגף  לראש  מונה  מכן 
מחלקת  ואת  אסטרטגיה  מחלקת  את  הקים 
ובמנהל  בכלכלה  תארים  בוגר  יקואל,  משאבים. 
הוא  בירושלים,  העברית  עסקים מהאוניברסיטה 
במשטרת  ניצב  לדרגת  שהגיע  הראשון  החרדי 

ישראל.
בדיון  יקואל  השתתף  המינוי  למחרת  כבר 
רשויות  ראשי  עם  פנים  לביטחון  השר  שקיים 
לפגישה  נוספים,  חרדים  ציבור  ונציגי  חרדים 
מיוחדת בה נטלו חלק גם מנכ"ל משרד הבט"פ 
ניצב )בדימוס( משה )צ'יקו( אדרי, מ"מ מפכ"ל 
המשטרה ניצב מוטי כהן ורב המשטרה הרב רמי 

ברכיהו.

 ניצב בדימוס אריה יקואל | צילום: דוברות המשטרה

2.5 כ"ס2 כ"ס1 כ"ס 1.25 כ"ס
החל מ-החל מ-החל מ-החל מ-

₪990₪1,190₪2,190₪2,890

מחסלים בשיא החשמל 
מלאים!

מקרר סמסונג גדול
יבואן מקורי סמליין

מקרר שארפ
כ-500 ליטר

450 ליטר
התקן משמרת השבת

עובר אוטומטי

איכותיים 
איכותיים וחזקיםוחזקים

דלת דופן כפולה 
קל לניקוי

מקרר הפוך
כולל התקן 

משמרת השבת
עובר אוטומטי

מגוון מכונות כביסה
בוש / סימנס / קונסטרוקטה

מגוון 
מכונות 
כביסה

מקפיא
6 מגירות

מדיח כלים נירוסטה

מייבשי 
כביסה

מייבשי 
 כביסה 

ללא צינור

 תנור משולב
תנור בנוי 

סטואר

 כיריים 
נירוסטה

 כיריים 
קרמיות

מקרר נו פרוסט
NO - PROST 463

מקרר 
ליחידת

דיור

החל מ-

החל מ-

₪30X 36

₪290

₪590

סה"כ: ₪1,080

₪28X 36

סה"כ: ₪990

אפשרות 
ל- 5 שנים 

אחריות 
ב- ₪199

מתנה בלנדר מקצועי
בשווי ₪790

מתנה

מתנה

מתנה מגהץ 
אלקטולוס מקצועי

מתנה ₪94 X 36

סה"כ: ₪3,384

החל מ-

₪100X 36

סה"כ: ₪3,600

החל מ-

₪80X 36

סה"כ: ₪2,990

החל מ-

₪41X 36

סה"כ: ₪1,490

החל מ-

₪28X 36

סה"כ: ₪1,008

החל מ-

₪28X 36

סה"כ: ₪1,008

החל מ-

החל מ-

₪47X 36

סה"כ: ₪1,692

החל מ-

₪22X 36

סה"כ: ₪792

החל מ-
₪25X 36

סה"כ: ₪900

החל מ-החל מ-

₪61X 36

סה"כ: ₪2,196

החל מ-

₪22X 36

סה"כ: ₪792

החל מ-

דו תאיחד תאי

מתנה מגהץ 
קיטור טפאל

₪42X 36

סה"כ: ₪1,512

החל מ-

ניתן לקבל 
עם התקן 

ניתן לקבל 
עם התקן 

אפשרות להתקנה מקצועית ע"י מתקיני שיא החשמל והמיזוג

מבחר עצום של מזגנים חסכוניים מכל החברות
שיא החום שיא החסכון!

ליעוץ וקניה חייגו: 
03-5045000

עד

36תשלומים

תרהתחייבות
ביו

המחיר הזול 

המחיר הזול ביותר

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

ירושלים: כנפי נשרים 15 גבעת שאול טל: 0773-510710 | בני ברק: יהודה הלוי 25 פינת ר' 
עקיבא טל: 03-6097905 | מודיעין עילית: יהודה הנשיא 19  טל: 08-6384242 | ביתר עילית: 
המגיד ממעזריטש 94 טל: 02-6521114 | אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 טל: 08-9200688  
אלעד: יונתן בן עוזיאל 32 טל: 03-5356555 | בית שמש: מנחם פרוש 12 טל: 02-9924100



הרצאות און ליין וייעוץ עסקי ניתנים ע"י קרן שכ"ל. שירות הקמת חנות אינטרנטית ניתן ע"י ישראכרט ו/או איי.די.די.אס שירותים בע"מ. הפעילויות 
הנ"ל. שירות לעסקים קטנים באפליקציית  ו/או באתרי החברות  הינן בכפוף לתנאי כל פעילות או הטבה, כמפורט באתר לאומי  ו/או ההטבות 
PAY מיועד ללקוחות כל הבנקים וכרוך בהצטרפות לשירות "PAY עסקים" באפליקציית PAY, בכפוף לתנאי השירות ותנאי השימוש באפליקציה.

לפרטים היכנסו לאתר לאומי | זה שירות. זה לאומי

פגישה אישית לייעוץ עסקי ללא עלות בנושאי שיווק, 
מכירות ופיתוח עסקי - ללקוחות לאומי בלבד

אפליקציית PAY לעסקים מאפשרת ללקוחותיכם 
חלוקה לתשלומים ולכם את קבלת הסכום בתשלום 

אחד וללא עמלה

הרצאות און ליין במגוון נושאים לקידום העסק
במיוחד בתקופה זו - פתוח לכל בעלי העסקים

באים עד אליכם - פגישת עבודה בבית העסק
עם כל המידע והפתרונות שאתם צריכים

הטבות ייחודיות ללקוחות לאומי עסקים
הקמת חנות און ליין לעסק

ועוד מגוון שירותים רחב לקידום העסק:
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דואגים לנפגעי הנפש בעקבות הקורונה

מאת: חיים רייך

ישראל  משטרת  שוטרי  את  להוציא  במטרה 
כללי  על  להקפיד  עדיין  אך  החרדים  מהריכוזים 
בסניף  הבוקר  יצא  הבריאות  משרד  של  הזהירות 
בשכונת  ראשוני  בפיילוט  בירושלים  התורה  דגל 
מקלב  אורי  השר  סגן  ביוזמת  בירושלים  וגן  בית 
ומשטרת ישראל למניעת אכיפה סלקטיבית כנגד 

הציבור החרדי.
כנגד התושבים,  נוקשה  ואכיפה  במקום קנסות 
מסכות  יחלקו  החרדי  מהציבור  קורנה  ממוני 
ולצד  מועד  במעוד  ישראל  משטרת  תספק  אותם 
לתושבים, ממוני  הקמת מערך הסברתי אפקטיבי 
ישראל  משטרת  ממפקדי  הדרכה  יעבור  הקורונה 

כך  השוטרים,  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  ויפעלו 
סוכם בלשכת סגן השר מקלב מול משטרת ישראל. 
- אם יצליח הפיילוט צפוי להתרחב לכל הריכוזים 

החרדים בארץ.
"כיום אנו במצב של שיטור יתר אך אם נצליח 
להביא למצב בו כל תושבי השכונה מקפידים על 
ונוכל  תתייתר,  השיטור  עבודת  הזהירות,  כללי 
תתבצע  ולא  מהשכונה  השוטרים  את  להוציא 
לצערינו  החרדי,  הציבור  כלפי  נוקשה  אכיפה 
נוצר מצב בו שוטרים מנצלים את המצב לאכיפה 
מיותרת ואת זה אנו נמנע בהסברה ובמאור פנים" 

אמרו המארגנים.
יתקשרו  להתנדב  המעוניינים  ירושלים  תושבי 

לטלפון: 02-6774500.

מאת: חיים רייך

במסגרת ההתמודדות עם המצב החדש, מערכת 
עבור  מהירים  פתרונות  למתן  נדרשת  הבריאות 
מכלול התחומים איתם מתמודדים נפגעי הקורונה 
מצב  תמונת  מצטיירת  האחרונה  בתקופה  כאשר 
דווקא  שלאו  אנשים  אלפי  עשרות  של  מדאיגה 
עם  מתמודדים  הם  אולם  מהנגיף  פיזית  נפגעו 

חרדות, דאגות ופחד רב מפני העתיד הלא נודע.
מכבי היא הקופה הראשונה שמעניקה לחבריה 
מתוך  עלות  ללא  מקצועי  פסיכולוגי  ייעוץ 
אמונה שישנו קשר מוכח בין גוף לנפש ובריאות 
במעלה  הראשונה  היא  המישורים  בכל  החברים- 

ובסדר העדיפויות. 
מכבי מספקת מעטפת שירותים מושלמת עבור 
מרחוק  רפואה  שירותי  זו-  בתקופה  החברים 
מערך  צורך,  בעת  הרפואיים  במרכזים  ורפואה 

ומעבדות  בדיקות  עמדות  הצבת  מהיר,  בדיקות 
וכעת עם השירות החדש,  ניידות בפריסה ארצית 

מעניקה הקופה מענה גם לנפגעי הנפש מהנגיף.
עם  טלפוניות  שיחות  שלוש  שכולל  הטיפול 
האגף  של  מהתוכנית  כחלק  הוקם  פסיכולוג 
לבריאות הנפש  במשרד הבריאות שגובשה לנוכח 
העלייה בביקוש לסיוע נפשי שנצפית מאז תחילת 

המשבר.  
למספר  בחיוג  מכבי  חברי  לכל  יינתן  השירות 

כוכבית 3028.
יעל נרדי, עובדת סוציאלית, ס. מנהלת המחלקה 
ומקצועות  הרפואה  באגף  הנפש  לבריאות 
נמצאת  "מכבי  בריאות:  הבריאות במכבי שירותי 
ובהשלכותיו  בנגיף  למלחמה  הקשור  בכל  בחזית 
מכל ההיבטים ומעניקה לחבריה טיפול מקיף של 
במצוקה  לחברים החשים  קוראים  אנו  ונפש.  גוף 
להיעזר בשירות החדש ולא להישאר להתמודד עם 

המצוקה לבד, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן".

מאת: חיים רייך

הקורונה,  של  המחודשת  ההתפרצות  אף  על 
בארגון 'חיים לילד' שבראשות הרב ראובן סקלר, 
אפילו  מסוימים,  ובמובנים  בפעילות,  ממשיכים 

ביתר שאת. 
אורך  לכל 
הקורונה  ימי 
בארגון  מלווים 
מחלות  חולי  את 
בתמיכה  הריאה 
רציפה,  טלפונית 
של  סיוע  ובמתן 
בשינוע  ממש 
ואביזרים  תרופות 

רפואיים. 
בין היתר שונעו 
תרופות  לאחרונה 
ויקרות  נדירות 
דרכם  את  שעשו 

אלפי ק"מ על מנת להגיע לחולה שהיה זקוק להם 
בדחיפות. 

טיפולי  מתן  על  שמקשה  המצב  לאור  כן  כמו 
הפיזיותרפיה הנחוצים לחולי סי אף, שינע ארגון 
בפעולת  המסייעים  ווסט  מכשירי  לילד'  'חיים 
הארגון  הינו  לילד  חיים  לחולים.  הפיזיותרפיה 
ווסט  מכשירי  לחולים  המעניק  בארץ  היחיד 
מכשירים  להשגת  האגודה  מתנדבי  נרתמו  וכאן 

יקרות המוגדרות  במהירות שיא, כמו גם תרופות 
הבריאות  בסל  מוכרות  אינם  אשר  חיים  כמצילי 
הסגר  אף  על  חודש.  לכל  כ-140,000₪  ועלותן 
וביטולי הטיסות, התרופות עשו את דרכן הארוכה 
במטוסים הפרטיים שהגיעו לישראל וניתנו מיידית 
לכך  לחולים שחיכו 

בכיליון עיניים.
לאורך  במקביל, 
התקופה  כל 
מלונית  ממשיכה 
קסומים'  'רגעים 
לפעול  המלח  בים 
החולים  עבור 
משפחותיהם  ובני 
להם  ולאפשר 
מהיתרונות  ליהנות 
ים  של  הבריאותיים 
פשרות  ללא  המלח 

הלכתיות. 
השנה, לאור העובדה שעולם התעופה והתיירות 
המחנה  קיום  על  לוותר  הארגון  נאלץ  מושבת, 
המחנה  ביטול  בעקבות  בשוויץ.  השנתי  הרפואי 
בים  במלונית  להתארח  והולך  גובר  ביקוש  ישנו 
המלח שהאקלים שם ידוע בסגולות המרפא לחולי 
פסוראזיס  לחולי  ובמיוחד  זו  בתקופה  הריאה 

ואטופיק דרמטיטיס.

במסגרת התוכנית של משרד הבריאות עבור נפגעי הנפש ממשבר הקורונה - מכבי הקופה 
הראשונה שמעניקה לחבריה ייעוץ פסיכולוגי חינם ⋅ במסגרת התוכנית זכאים חברי מכבי 

לייעוץ פסיכולוגי במסגרת שלושה טיפולים טלפוניים 

פיילוט ראשוני: במקום קנסות 
ומעצרים - חלוקת מסכות 

סגן השר אורי מקלב: "לצערנו נוצר מצב בו קיים שיטור יתר, שוטרים מנצלים את המצב 
לאכיפה מיותרת ואת זה אנו נמנע בהסברה ובמאור פנים"

CF-ממשיכים בפעילות למען חולי ה
ארגון  שינע  אף,  סי  לחולי  הנחוצים  הפיזיותרפיה  טיפולי  מתן  על  שמקשה  המצב  לאור 
'חיים לילד' מכשירי ווסט המסייעים בפעולת הפיזיותרפיה לחולים, כמו גם תרופות יקרות 

המוגדרות כמצילי חיים אשר אינם מוכרות בסל הבריאות ועלותן כ-140,000₪ לחודש

ובהדר  בהוד  התקיימה  שעבר  בשבוע 
המכינה  לילדי  במיוחד  מרגשת  סידור  מסיבת 
בת"ת "חזון אברהם". זהו תלמוד תורה הזוכה 
להמלצתם ולברכתם של גדולי ישראל שליט"א  
ובסיעתא דשמיא מצמיח תלמידי חכמים, יראי 
שמים ומכבדי הבריות. בת"ת פועל צוות גננות 

אשר  ומסורות  מקצועיות 
מידות  הגן  לילדי  מקנות 
עם  למידה  והרגלי  טובות 
מציב  הת"ת  אהבה.  המון 
גבוהה  לימודית  רמה 
והחול  הקודש  בלימודי 
כאחד. לימוד הקריאה בת"ת 
יחודית,  בשיטה  מתבצע 
מקצועית ומוצלחת. שיעורי 
הפרונטליים  הקריאה 
מתקנת  ההוראה  ושיעורי 
יוצרים  האינדיבידואליים 
הקנית  של  מושלם  מארג 
הקריאה. וכך, כאמור לאחר 
שסיימו ילדי המכינה בשעה 
לרכוש  ומוצלחת  טובה 
לקבל  זכו  הקריאה  את 
סידור.  דשמיא  בסיעתא 
לא  המצב  שלאור  כמובן, 
משפחה  ובני  הורים  הוזמנו 

יקיריהם  האוהבות והם השתתפו מכל הלב עם 
מהבית.

ומקצועית כבכל  גבוהה  רמת המסיבה היתה 
שנה והיא נערכה באולם הת"ת הגדול והמרווח, 
ממתקים  בר  מושקעת,  תפאורה  הוצבה  שם 
התלמידים  מיוחדות.  מזכרות  ומבחר  עשיר 
ירושלים",  "יקירי  בישיבת  המסיבה  את  פתחו 
יהודה  הרה"ג  של  ברכתו  את  לקבל  זכו  שם 
כהן שליט"א ראש הישיבה. הם חזרו מרוגשים 

וחגיגים עלו על הבמה ופתחו בשירה.

משרד  הנחיות  לפי  לו  שאושר  הת"ת,  צוות 
הבריאות לצפות בילדים הטהורים החוגגים את 
שירי  בהופעה.  בהתרגשות  צפו  הגדול,  יומם 
מרגשים,  וכיסופין  תפילה  שירי  היו  המקהלה 
והמחזמר היה עוצמתי עם בימוי מרשים ומסר 

חד שחדר לליבותיהם הרכים.
כיבד  המסיבה  את 
שמואל  הרה"ג  בהשתתפות 
פנחסי שליט"א ראש כוללים 
וממנו  בירושלים  חשובים 
את  לקבל  המכינה  ילדי  זכו 
לכל  העניק  הרב  הסידור. 
הסידור  את  ותלמיד  תלמיד 
אחזו  הילדים  בחום.  וברכו 
ליטפו  בהתרגשות,  בסידור 
בו  ודפדפו  בחיבה  אותו 
למראה  היה  מרגש  בערגה. 
רבן  בית  של  התינוקות 
בקבלת  השמחים  הטהורים 

הסידור.
כל תלמיד ותלמיד הקריא 
משאלה מלבו ביומו הגדול. 
יבוא,  שהמשיח  כדוגמת: 
שסבא  תעבור,  שהקורונה 
תפילות  ועוד  בריא  יהיה 
לכיסא  ישר  העולות  זכות 

הכבוד.
ועברה  וצולמה  הוסרטה  כולה  המסיבה 
דיסק  להורים  לתת  ע"מ  מקצועית  לעריכה 
האהובים.  מילדיהם  ולהנות  לטעום  שיוכלו 
כשמזכרת הנצח היא הקדושה שחדרה ללבבות 

הרכים.
שליט"א  שריקי  אברהם  הרב  הת"ת  מנהל 
הציפיות  הפעם,  גם  שאכן,  לעצמו  סיכם 
והמסיבה  הצדיקו,  החשש,  למרות  הגבוהות, 

היתה מעל המצופה...

מסיבת סידור בת"ת " חזון אברהם"
מסיבת סידור מרגשת במיוחד התקיימה בהוד ובהדר לילדי המכינה בת"ת "חזון אברהם"

מבנים  להשכרת  הצעות  להגיש  נכסים  בעלי  בזאת  מזמינה  ירושלים  עיריית 
בשכונות הבאות: רוממה, מרכז העיר, מקור ברוך, גאולה, גוש שמונים, גילה, 

רמות, בית וגן, קטמון ורחביה על מנת שישמשו כמוסדות חינוכיים וגני ילדים.

את פרטי ההליך ניתן להוריד באתר העירייה:
.http://www.jerusalem.muni.il

slshalom@jerusalem.muni.il למידע נוסף ניתן לפנות לשלום שילה בדוא"ל
 או בטל': 6296226 - 02.

כולל טופס בקשה חתום לתיבת המכרזים בכיכר  יש להגיש,  את ההצעות 
ספרא 3, קומה 4, עמדה 1, עד ליום ראשון י"ב באב תש"ף 2.8.20, בשעה 10:00.

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

הצעות להשכרת נכס
לטובת מוסדות חינוך 

 קול קורא להצטרפות למאגר 
מפעילי צהרונים בתלמודי תורה

ירושלים, האגף לחינוך חרדי מזמין בזאת מנהלים בתלמודי תורה  עיריית 
נוסף  לימודים  חודש  הפעלת  לרבות  צהרונים  מפעילי  למאגר  להצטרף 
בתכנית ניצנים וכן קייטנות בחגי ישראל בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

.8/2016
 את פרטי ההליך ניתן להוריד באתר העירייה: 

.WWW.JERUSALEM.MUNI.IL
דוא"ל באמצעות  שטיינברגר  תמי  לגב'  לפנות  ניתן  הבהרות  או  לשאלות 

.ShTami@jerusalem.muni.il
את ההצעות יש להגיש בצירוף כל הטפסים והמסמכים הנלווים במעטפה 
לתיבת  ההליך(,  ושם  העמותה  שמו/שם  את  המציע  יכתוב  גבה  )על 
המכרזים בכיכר ספרא 3, קומה 4 אגף חינוך חרדי לגב' שרה אלגריאני עד 

יום שלישי ז' אב תש"ף 28.7.20, בשעה 12:00.





כ"ג תמוז תש"פ 101015/7/20 בירושלים

"נתקלתי במאות זיופים של מסמכי יהדות"

באור יום: מוסלמים תקפו את רב העיר

מאת: מנדי קליין

סיור  קיים  פרץ   רפי  ומורשת,  ירושלים  שר 
לסיור  בירושלים.  הזיתים  בהר  ראשון  עבודה 
מועצת  מנכ"ל  קריספל  צוריאל  הרב  התלוו  
מנהלת  ראש  הורוביץ  הלל  הרב  העלמין,  בתי 
חברון,  אייל חיימובסקי מנכ״ל הרשות לפיתוח 

ירושלים והדרג המקצועי במשרדו. 
במהלך הסיור שמעו הנוכחים, סקירה נרחבת 
בהר  הביטחון  במרכיבי  העצומה  ההשקעה  על 
הזיתים, השקעה שנותנת את פירותיה ומאפשר 
של  בימים  גם  הזיתים  להר  יהודים  של  עלייה 

מתיחות ביטחונית. 
אחרי  המשתתפים  עקבו  הסיור  במהלך 
ההשקעה בתשתית ובשיקום הדרכים והמצבות 
בהר הזיתים, עבודה שנעשתה בשנים האחרונות 
העלמין,  בתי  מועצת  של  עצומה  בהשקעה 
דת  למבני  האגף  באמצעות  ירושלים  עיריית 

והמשרד לשירותי דת.
״כחלק  השר:  אמר  הזיתים  בהר  בתצפית 
אנחנו  המשרד,  את  שהנחתי  העבודה  מתכנית 
על  כאן  בארץ.  מקום  בכל  מורשת  אתרי  נפתח 
הר הזיתים, מקום בו התהלכו אבותינו, מקום בו 
הנביאים שלנו התנבאו על ירושלים, אני אומר 

נשקיע ונפתח עוד ועוד'
על  שלחה  שירדן  לגינוי  התייחס  השר 
העבודות בכותל המערבי ואמר, ״האחיזה שלנו 
בירושלים באה לידי ביטוי גם בהשקעה בתחום 
התיירותי באזורים האלו. כל פיתוח באזור הוא 
התשובה הראויה לכל מי שמערער על הנוכחות 

היהודית בהר הזיתים. אנו נשקיע משאבים רבים 
ונהפוך את האזור לנגיש מבחינה תיירותית לכל 
אדם  שכל  ומורשת  היסטוריה  כאן  יש  אדם. 

בישראל ובעולם צריכים להתחבר אליהם".
צוריאל  הרב  העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל 
נאמן  שותף  בשר  רואים  'אנחנו  קריספל: 
נוכל  הסיוע  בעזרת  הזיתים.  הר  של  לפיתוח 
יחד עם כל השותפים  של מועצת בתי העלמין 
את  ולהגביר  הזיתים  בהר  להרחיב את הפיתוח 
העלייה להר. בכוונתנו לנצל את הימים הללו על 
מנת להמשיך את מגמת הפיתוח השקיע בשיפור 
והגברת תחושת הביטחון של העולים  הדרכים 

להר הזיתים'.

מאת: מנדי קליין

מולדובה  של  רבה  זלצמן,  פנחס  הרב 
'ישראל  לחברי  קורא  בועדה  בדיון  שהשתתף 
שהם  מהטעות  בהם  לחזור  עתיד'  ו'יש  ביתנו' 
סבל  ולחסוך  היהדות  בבדיקות  ולתמוך  עושים 
והתמשכות אין סופית של הטענות נגד יהדותם 

של עולי ברית המועצות.
לדברי הרב זלצמן: "במהלך השנים נתקלתי 
עולים  של  זיוף  בניסיונות  או  זיופים  במאות 
מגיעים לפתחם של  הזיופים  מברית המועצות. 
רבני  המקרים,  ובמרבית  בישראל  הדין  בתי 
בהם  נתקלים  אירופה  מזרח  במדינות  הקהילות 

עוד לפני הרבנות בישראל.
ביתנו'  'ישראל  חברי  של  מצדם  טעות  "זו 

לא  בצורה  להילחם  שמנסים  עתיד'  ו'יש 
עניינית וגורמים לסבל, לעינוי דין ולהתמשכות 
יסתיימו  שלא  האלה  הדיונים  של  אינסופית 

לעולם.
יש קונצנזוס על כך שלאחוזים נכבדים מעולי 
המחלוקת  ליהדות.  קשר  כל  אין  העמים  חבר 
היחידה  הדרך  שלהם.  הכמות  על  היא  היחידה 
הברוכה  העלייה  כלפי  הסטיגמה  את  למגר 
יהודים  שגם  לכך  הגורמת  המועצות  מברית 
באמצעות  היא  קלון,  מאות  סובלים  כשרים 
צריך  זה  הבדיקות שמבצעת רשות האוכלוסין. 
יש עתיד לסגור  גם של  אינטרס משותף  להיות 
שנוכל  מנת  על  האפשרי  בהקדם  הפרצות  את 
באוכלוסייה  שדבקה  התדמית  את  לשנות 

איכותית זו".

מאת: חיים רייך

מנוח,  יודעת  שלא  מגיפה  הינה  אנטישמיות 
היא תוקפת בגלים לאורך השנים פעם אחר פעם.
ועידת  חבר  מינכן,  של  רבה  זה  היה  הערב 
גברתנים  לשלושה  קורבן  שנפל  אירופה  רבני 
וקראו  העיר  ברחוב  אותו  שתקפו  מוסלמים 

לעברו קריאות גנאי.
הסיטואציה  בשל  רק  לא  ברב  אחזה  בהלה 
גם בשל החשש  כי אם  עיניו,  לנגד  שהתפתחה 
לעצור  יהיה  קשה  ואז  לתופעה  יהפוך  שהדבר 

ולמנוע נפגעים בנפש חלילה.

הרב ניצל רגע בו פנו הגברתנים אל בית עסק 
ופתחו  והזעיק את השוטרים שהגיעו   – מקומי 
מצלמות  בתיעוד  משתמשים  כשהם  בחקירה 

אבטחה הפרושות באזור.

ועדת הפנים של הכנסת התכנסה לדיון על הבדיקות שעורכת רשות האוכלוסין וההגירה, לבחינת יהדות 
עולי ברית המועצות. חברי הכנסת של ישראל ביתנו תקפו את התנהלות הרבנות הראשית ורשות 

האוכלוסין וההגירה

רבה של מינכן הרב שמואל אהרון ברודמן, חבר 'ועידת רבני אירופה' – הותקף הערב על ידי שלושה 
מוסלמים שקראו לעברו קריאות גנאי • הגברתנים נכנסו לחנות והרב ניצל את ההזדמנות והזעיק שוטרים 

שפתחו בחקירה

"כל פיתוח של הר הזיתים הוא ניצחון - 
הנוכחות היהודית בהר חזקה מתמיד"

מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל קריספל: "נמשיך ונרחיב את תנופת הפיתוח של הר הזיתים"

הרב ברודמן עם השוטרים 

השר לענייני ירושלים והמורשת רפי פרץ:

השר פרץ בסיור בהר הזיתים

אוהבים את
ירושלים
יפה
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שד׳ גולדה מאיר

כביש 9 - דרך יצחק שמיר

רח׳ יגאל ידין

סנהדריה

רמות

צומת
יגאל ידין 

דרום

צומת 
אצ"ג

צומת 
מירסקי

 הודעה על הסדרי תנועה
חדשים בשדרות גולדה מאיר

 מנהל הפרויקט: נח בורשטין
 אפשטיין ניהול פרויקטים

058-7310384 
מנהל עבודה: חיים בראשי

אלי ברזאני בע"מ, 052-4313112

מועדי העבודות: 
ז, תש"פ( 19.7.20 )כ"ז בתמו העבודות יבוצעו החל מיום א' 
24.7.20 )ג' באב, תש"פ(, בשעות היום והלילה. ועד יום ו' 

הסדרי תנועה במהלך העבודות:
התחבורה הציבורית תמשיך לפעול כסדרה.

כלי רכב פרטיים: 
#  תתאפשר תנועה סדירה לאורך שד' גולדה מאיר.

#  ברוב שעות העבודה הפניות ימינה בצמתים יפעלו כסדרן.
#   פניות שמאלה וחציות הצמתים מהרחובות הסמוכים לשד' גולדה 

יסגרו לסירוגין.

הסדר תנועה סופי:
לאחר סיום העבודות, יתווסף נתיב תנועה בצומת אצ"ג, אשר ישמש 

כנתיב תחבורה ציבורית בשעות הבוקר. 

משרד התחבורה, עיריית ירושלים וצוות תכנית 
אב לתחבורה ממשיכים בעבודות להקמת נתיב 
מאיר  גולדה  בשדרות  )נת"צ(  ציבורית  תחבורה 
לכיוון הר חוצבים )מצומת אצ״ג עד מחלף בגין(. 

ביום ראשון, בתאריך 19.7.20 )כ"ז בתמוז, תש"פ( יחלו עבודות להחלפה 
ושדרוג של מערכת הרמזורים בצמתים מירסקי ואצ"ג. במהלך העבודות 

הרמזורים בצמתים יהבהבו והתנועה תוכוון ע"י פקחים.



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: אלי כהן

קשה  החולף  הפוליטי  השבוע  השלכות  את 
לנבא, אך את ההתרחשויות הדרמטיות שלו לא 
המחריף,  הקורונה  משבר  ברקע  לעמעם.  ניתן 
לבין  נתניהו  הממשלה  ראש  בין  תהום  נפערה 
נמצא  הקדמי  בקו  החרדיות.  המפלגות  ח”כי 
הטלת  נגד  החרדי  מהרחוב  פוסק  הבלתי  הלחץ 
הקלעים  מאחורי  משטרתית,  ואלימות  סגרים 

מרחף לחץ מתקציב המדינה.
המפלגות החרדיות, חלק אינטגרלי מהממשלה, 
נושאות באחריות להחלטות המלחמה בקורונה, 
החרדי.  הציבור  על  המשליכות  ההחלטות  כולל 
את  הסיעות  ראשי  גיבו  ספורים,  ימים  לפני  עד 
ברחוב  במשבר  מעשי  מעיסוק  חמקו  נתניהו, 
לא  פנימה:  הנפש  חשבון  את  הפנו  ואף  החרדי 

הייתם זהירים מספיק.
כלפי  וחלחלו  הלכו  והזעם  שהמצוקה  אלא 
מעלה. הראשון שזיהה היה ח”כ ישראל אייכלר. 
אפילו   – ממחויבות  יחסית  משוחרר  כשהוא 
החל   – בידיו  ניתנה  לא  ציבור  לפניות  הוועדה 
על  הממשלה  ראש  את  חזיתית  לתקוף  אייכלר 
אייכלר  הוציא  שבת  בערב  החרדי.  למגזר  יחסו 
זמנית  “לפרוש  לחבריו  קורא  הוא  בה  הודעה 
הסלקטיביים  הסגרים  שיוסרו  עד  מהממשלה 
על שכונות החרדים. רק כך נתניהו יבין שזכויות 

האדם החרדי אינן הפקר”.
המפלגות  ראשי  נאלצו  הימים,  שנקפו  ככל 
דפק  ראשון,  ביום  הממשלה  בישיבת  להצטרף. 
מדיניות.  לשינוי  וקרא  השולחן  על  ש”ס  יו”ר 
ביותר  מהמחמירים  היה  הזמן  שלאורך  דרעי, 
הממשלה  מהלכי  בכל  וצידד  קורונה  בהלכות 
מתוך הבנה שהם מצילי חיים, הראה לפתע פנים 

זועפות.
השווה  הפגנות”,  שתי  בערב  אתמול  “ראינו 
דרעי בין ההפגנת החרדים ברוממה לבין הפגנת 
בת”א  רבין  בכיכר  אחת  “הפגנה  העצמאים. 
בהשתתפות עשרת אלפים איש והפגנה בשכונת 
חרדים.  עשרות  בהשתתפות  בירושלים  רוממה 
לא  ריחוק,  נשמר  תמיד  לא  בת”א  בהפגנה 
אלימות  ראינו  ולא  ההנחיות  על  הקפדה  הייתה 
סרטון  ראינו  רוממה,  בשכונת  המפגינים.  כלפי 
שבו חרדי שואל שוטר מדוע אינו עוטה מסכה. 
בתגובה היכה השוטר באגרוף בפניו של החרדי 
ומנע אפשרות להעניק לו עזרה. יש כאן אלימות 
זה  חרדיים.  מפגינים  נגד  שוטרים  של  מכוונת 
בממשלה,  חרדית  מפלגה  כנציג  להיפסק.  חייב 
של  הקשה  האלימות  עם  להשלים  אוכל  לא 

השוטרים נגד החרדים. זה חייב להיפסק ומיד”.

ראש  בהולה.  פגישות  סדרת  החלה  מכאן 
אליו  וזימן  הסיטואציה  את  הבין  הממשלה 
לפגישות נפרדות את ראשי המפלגות ולפגישות 
נכנסו  זה  אחר  בזה  חבריהן.  כל  את  משותפות 
הח”כים ודרשו מנתניהו מדיניות סגרים שקופה, 
באלימות  וטיפול  הציבור,  למצוקת  הקשבה 

משטרתית.
נעדר  התורה’  ‘יהדות  של  מהפגישה 
בהפגנתיות יו”ר ‘דגל התורה’ משה גפני. רשמית 
הוא היה עסוק בדיוני ועדת הכספים. בפועל, הוא 
מחזיק בטן מלאה על נתניהו. לאחר מסכת לחצים 
אישית  לפגישה  גפני  הגיע  נתניהו,  לשכת  מצד 

בערבו של יום.
היא  החרדיות  בשכונות  הקורונה  מצוקת 
הממשלה,  הקמת  מאז  בסיפור.  אחד  חלק  רק 
מפשילים  מותניים,  משנסים  החרדים  הח”כים 
משרדי  להם  יש  לעבוד.  ומתחילים  שרוולים 
יותר  אותם  המעסיק  הדבר  אך  לנהל,  ממשלה 
מכל הוא תקציב המדינה. לא רבים יודעים, אבל 
מצבם של הישיבות בכי רע. הכסף בקופה אזל. 
תלויים  בתקציב  רבים שטמונים  מגזריים  צרכים 
תקציב  חוק  פי  על  מתקתק,  השעון  בלימה.  על 
לא  ואם  הקרוב,  בחודש  לעבור  חייב  המדינה 

הכנסת מפוזרת.
ההכנה  עבודות  ובעיקר  הממשלה  עבודת 
בין  חשוב  פוליטי  ציר  ופיתחו  הלכו  לתקציב, 
הח”כים החרדים לבין ‘כחול לבן’, ובעיקר מול 

הדומיננטי  האיש  ניסנקורן,  אבי  המשפטים  שר 
במפלגה. בין הצדדים הולכים ונרקמים הסכמים, 
אמון  יחסי  בניית  תוך  פעולה,  שיתופי  הבנות, 
החרדים,  הח”כים  מגלים  שאז  אלא  טובים, 
בקואליציה  משטה  נתניהו  הממשלה  שראש 
השברירית, תוקע טריז חדשות לבקרים, ומשפיל 
על  שמאיים  במה  גנץ,  שותפו  את  לעת  מעת 

יציבות הקואליציה.
נקודת שבר משמעותית נראתה בשבוע שעבר, 
ועדת  להקמת  סמוטריץ’  של  הצעתו  סביב 
חקירה לשופטים. ביום הדרמטי הזה, נדמה היה 
החליט  נתניהו  להתפרק.  עומדת  שהממשלה 
מההסכמה  התעלמות  תוך   – בהצעה  לתמוך 
הקואליציוני  ההסכם  פי  על  משותפיו,  הנדרשת 
האחוריות  הרגליים  על  נעמדו  לבן’  ‘כחול   -
החליטו  החרדים  הח”כים  נחרצות.  והתנגדו 
לתמוך בהצעה לאחר סיכום עם נתניהו, רק כדי 
ניסנקורן,  של  באמונו  בגדו  שהם  שבזמן  לגלות 
שחברי  ודאג  מההצבעה  הבריז  עצמו  נתניהו 

‘הליכוד’ ייעדרו.
הם  לשמים.  עלה  זעמם  מרומים.  חשו  הם 
הממשלה  מבחינתם,  אדום.  קו  לשרטט  החליטו 
צריכה לתפקד, לנהל את משבר הקורונה, להעביר 
תקציב. אם נתניהו רוצה להתעלל ב’כחול לבן’, 

שיסתדר לבד. הם לא בתמונה.

יצוקה מביטון

לאחד  האחרונות  בשנים  הפך  זוהר  מיקי 
האנשים החזקים בליכוד. האיש שהחל את דרכו 
לכנסת  והשתחל  גת,  קריית  בעיריית  הציבורית 
כנציג מחוז הנגב בליכוד, קנה את מעמדו בזכות 
נהיה לאיש  נתניהו. הוא  נאמנות עיוורת למנהיג 
אמונו ותמיד היה שם כדי להגן עליו באולפנים, 

במסדרונות ובראיונות.
מורכב  תפקיד  הקואליציה,  כיו”ר  מכהן  זוהר 
ביותר, בטח בממשלה הטרוגנית וסבוכה המכונה 
ממשלת חירום עם ראש ממשלה בפועל וחליפי. 
צריך  הקואליציה  יו”ר  הצדדים,  בין  לתמרן  כדי 
לשבת  שיודע  כזה  להתרועע,  רעים  איש  להיות 
נאות.  תמרון  יכולות  עם  פינות  ולעגל  בחדר 
השיטה של זוהר שונה. הוא לרוב כוחני, מנחית 

הוראות, מצפה למשמעת מיידית.
לא  השיטה  ה-23  הכנסת  של  הקצרים  בימיה 
מהלומות,  כמה  לספוג  הספיק  נתניהו  עובדת. 
השבוע,  הגיעה  מהן  אחת  השפלות.  לומר  שלא 

בדיון פעוט לכאורה על חדרי כושר ובריכות.
שאשא  יפעת  ח”כ  בראשות  הקורונה  ועדת 
בשל  הציבור  על  ההגבלות  באישור  דנה  ביטון 
את  לאשר  הועדה  נדרשה  היתר  בין  הקורונה. 
המשך סגירת חדרי כושר ובריכות, שעל פי דעת 
להדבקה.  מסוכנים  מקומות  מהווים  אינם  רבים 
נתניהו דרש לאשר את ההגבלות, הוועדה ניהלה 
להתנגד,  והחליטה  דעת  חוות  שמעה  דיון, 

בהובלת שאשא ביטון.
עשתה  ממפלגתו,  יחסית  זוטרה  ח”כית  וכך, 
גומי  חותמת  לא  היא  הכנסת  ספר.  בית  לנתניהו 
המחוקקת  הרשות  מסר.  העבירה  של הממשלה, 

עומדת בזכות עצמה, לשם כך היא נועדה.
ח”כ  משעשע.  היה  בוועדה  ההצבעה  רגע 
להתנגד,  הקואליציה  לחברי  צועק  זוהר  מיקי 
קולות,  סופרת   – מפלגתו  חברת   – הועדה  יו”ר 
אבוטבול התנגד, ברוכי נמנע, ההצעה שביקשה 

הממשלה להעביר נדחתה.
נשלח  דקות  תוך  איומים.  לפזר  מיהר  זוהר 
כדי  להתכנס  בדרישה  מכתב  הכנסת  לוועדת 
לבן’  ‘כחול  תחילה  ביטון.  שאשא  את  להדיח 
לאחר  ההדחה,  עם  יזרמו  שהם  מסר  העבירו 
‘הליכוד’  מבקר  מהדיון.  ייעדרו  כי  הודיעו  מכן 
וערכי  לחוקי  תואמת  אינה  ההדחה  כי  הודיע 
המפלגה, ולאחר מספר שעות נאלץ זוהר להודיע 
יסתפק  והוא  הפרק  על  עומדת  אינה  הדחתה  כי 

בנקיטת סנקציות.

שבוע הזעם של 
המפלגות החרדיות

על רקע האכיפה הבררנית והסגרים על השכונות החרדיות, יצאו אלפים למחות נגד האפליה

 הזעם הגיע מהשטח. ההפגנות בירושלים בעקבות הסגר הבררני רק נגד השכונות החרדיות | צילומים: שלומי טריכטר



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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ישיבת  בשנית  נדחתה  השבוע,  שני  ביום 
הממשלה המיועדת לאישור תקציב המדינה לשנת 
אחרי  וזאת  למחרת,  להתקיים  נועדה  ואשר   2020
אם  לזכור,  נא  שעבר.  השבוע  בסוף  נדחתה  שכבר 
תסיים  לא  הכנסת  באוגוסט  ושישה  העשרים  עד 
 – שלישית  בקריאה  המדינה  תקציב  את  להעביר 

נהיה בדרך למערכת בחירות רביעית.
בעימותים  איננו  הזה  במקרה  הבעיה  מקור 
המשרדים  תקציבי  של  גודלם  על  המסורתיים 
בוויכוח  לא  ואפילו  השונים 
התקציב  תומכי  בין  המתוקשר 
)ומרבית  נתניהו  של  שנתי  החד 
כולל  באוצר,  המקצועי  הצוות 
הכללי(  והחשב  ישראל  בנק  נגיד 
שנתי  הדו  התקציב  תומכי  ובין 
שדורש גנץ )בהתבסס על ההסכם 
הקואליציוני(, הבעיה נעוצה בכך 
הם  אם  החליטו  טרם  שהצדדים 
להיפרד  או  יחד  להמשיך  רוצים 

כידידים.
יותר,  מובן  הספק  נתניהו  אצל 
רואה  הממשלה  ראש  אחד,  מצד 
כל  לו  מטרפדת  לבן  כחול  את 
את  עתה  לעת  ומעכבת  יוזמה 
מבין  הוא  הריבונות,  החלת 
ההליכים  לבלימת  שהסיכוי 
מוצק  רוב  באמצעות  המשפטיים 
ליום,  מיום  מתמסמס  בכנסת 
לפיד  בו  ממצב  חושש  ובעיקר, 
גנץ  תומכי  אחרוני  את  ישאב 
מחדש  לייצב  ויצליח  לשורותיו 
כזו  לליכוד,  קונטרה  מפלגת 
שתהיה חזקה דיה לקרוא תיגר על 

השלטון.
לבחירות  הליכה  גם  שני,  מצד 
הניסיונות  בטוח.  תרחיש  אינה 
לעורר  השמאל  של  העילגים 
בחובם  טומנים  חברתית,  מחאה 
פוטנציאל נפיץ של עשרות אלפי עצמאים ושכירים 
מלצעוד  נמנעו  אמנם  הם  בבית.  כל  חסרי  שנותרו 
לצד האנרכיסטים בתל אביב ולנפץ שמשות – אבל 
פקודה  ביום  לקלפי  מלצעוד  להימנע  גם  עשויים 
ולייצר מפץ פוליטי. ג'יימס קארוויל, יועץ הקמפיין 
‘זו  האלמותי  המשפט  את  טבע  קלינטון,  ביל  של 
שלו  שהמועמד  לזכור  כדאי  טמבל'.  הכלכלה, 
הצליח לנצח את הנשיא המכהן בוש )היחיד שעשה 

זאת בארבעת העשורים האחרונים(.
למשנהו,  מרגע  מתנדנדים  עצמם  הסקרים 
חדש  גל  לייצר  עשויה  נשלטת  הבלתי  הקורונה 
הבחירות,  יום  בו  שחל  בשבוע  בדיוק  ואימתני 
לפחות  לקחת,  חוששים  בבלפור  שגם  סיכון  וזה 
הקואליציה  עגלת  את  לסחוב  אפשר  עוד  כל 
ימינה,  עם  המתרחב  הקרע  בנוסף,  המקרטעת. 
במקביל להתחזקותה בסקרים – מחדד את ההנחה 
שתמיכתם האוטומטית של בנט ושקד בבוס לשעבר 
כבר אינה מובטחת במה שמהווה דגל שחור נוסף. 
מהסיבות הללו, נתניהו, ככל שהדבר תלוי בו – לא 
בתקופה  לא  לפחות  בקלפי,  נוסף  ביקור  על  יהמר 

הקרובה.

וכשבוחנים  שניים,  צריך  הטנגו  להמשך  אבל 
לו  ואין  שכמעט  מבינים  גנץ,  של  האינטרסים  את 
ברירה. אם הרמטכ"ל בדימוס היה בטוח לחלוטין 
בכך שישלים את מחצית הקדנציה כראש ממשלה 
שאינו חלופי, ניחא. כל עוד הוא משוכנע שתימצא 
לבחירות  וללכת  הכהונה  את  ממנו  לשמוט  הדרך 
מהתרסקות  חושש  הוא   – לנתניהו  שיתאים  ברגע 
במודל קדימה של הכנסת ה-19, כשקרסה מעשרים 
זה  היה  אז  גם  בלבד.  לשניים  מנדטים  ושמונה 
את  שהוביל  מופז,  שאול  במספר,  ה-16  רמטכ"ל, 

הכישלון המפואר.
גנץ מבין היטב שאסור לו להצטייר כמי שהוביל 
חצי  כך.  כל  רגישה  בתקופה  לבחירות  ישראל  את 
לו התקשורת, שתמיד תשנא את  מהעבודה תעשה 
את  האשמה,  את  עליו  ותטיל  ממנו  יותר  נתניהו 
משחקי  באמצעות  להשיג  מנסה  הוא  השני  החצי 
את  לשבור  בתקווה  רוה"מ,  עם  ועכבר  חתול 
האחרון ולגרום לו להוביל לבחירות כבר עכשיו, או 
שנתניהו  האפשרות  את  למנוע  להצליח  לחילופין, 
לעבור  מבלי   - בהמשך  הכנסת  את  לפזר  יוכל 

להתגורר בקיסריה, לפחות לשלושה חודשים.
לכופף  יצליח  נתניהו  כי  מסתמן  זה,  לשלב  נכון 
רק   - שנתי  חד  לתקציב  הסכמה  ולהשיג  גנץ  את 
בתקציב  הבחירות  מניעת  את  להבטיח  יצליח  אם 
2021. לביש מזלו של רוה"מ, בניגוד לקרבות עבר, 
על  מחיר  ממנו  לגבות  עשויה  החרדית  הנציגות 
‘כחול  ולהצטרף לדרישת  תעלולי השבוע האחרון 
לבן' לספק בטוחה להעברת תקציב גם בשנה הבאה.

עליונים עלזו
בעוד האופוזיציה משמאל מתגלית כאיום סרק, 
מדגרות  שהן  בהפגנות  הכדורים  את  ומבזבזת 
קורונה בכיכר מלכי ישראל בתל אביב )לתשומת לב 
הפגין  ארגון שבעבר  הסלולרי של השב"כ,  מאכני 
האופוזיציה  דווקא  הזו...(,  בכיכר  יעילות  חוסר 
האחדות  בממשלת  שמות  לעשות  מאיימת  מימין 
האופוזיציונר  שתעודת  ספק  אין  הפריטטית. 
בצלאל  לח"כ  שייכת  השבוע  של  המצטיין 
ועדה  הקמת  של  המבריקה  היוזמה  עם  סמוטריץ', 

לבדיקת ניגודי עניינים אצל שופטים.

מבקר  כולו  הימין  שגוש  אף  על  נורמלי,  באופן 
לתמוך  מקובל  לא  המשפט,  מערכת  את  בחריפות 
לקנטר  מלכתחילה  שבאה  אופוזיציונית  ביוזמה 
תוטל  בקואליציה. במקרה הטוב,  הימין  רכיבי  את 
משמעת קואליציונית להצביע נגד ההצעה, ולאחר 
משלה.  משופצת  הצעה  הקואליציה  תביא  מכן 

למרבה הצער, איננו במצב נורמטיבי.
‘נגד  הצעה  להעלות  יכולה  אינה  הקואליציה 
מערכת המשפט' בחסות מטריית ההגנה שמספק לה 
שר המשפטים אבי ניסנקורן, אף שקשה להעלות על 
הדעת מדוע דרישה לגיטימית להעדר ניגוד עניינים 
המשפט".  במערכת  "פגיעה  היא  שופטים  אצל 
משכך, האופציה היחידה להטריל את כבוד יושבי 
ביוזמות  תמיכה  באמצעות  קיימת  השן,  מגדל 

המשעשעות של סמוטריץ' וחבריו.
הממשלה  ראש  לנתניהו.  שייך  הראשון  המשגה 
וכחול  החרדים  בין  המתחזק  בציר  בדאגה  צפה 
טריז  לתקוע  והחליט  האחרונים,  בשבועות  לבן 
בבוקר  שיצאה  הראשונה  ההדלפה  ביניהם.  קטן 
חופש  על  ובישרה  הליכוד  משורות  ההצבעה  יום 
נתפס  בלתי  לחצים  פתחה מסע   - לח"כים  הצבעה 

על הנציגות החרדית להצטרף ליוזמה.
שום  להם  שאין  הבינו  ובש"ס  התורה  ביהדות 
על  וחצי  שנה  במשך  להתלונן  אפשר  אי  ברירה, 
ואז  לנו  והיקר  הקדוש  לכל  בג"ץ  של  התנכלות 
של  כוחם  צמצום  שתכליתה  יוזמה  נגד  להצביע 
שבעצם  הממוצע  לבוחר  תסביר  לך  ‘העליונים'. 
הועדה לעולם לא הייתה קמה, וההפסד היחיד הוא 
בחרדים...  נקמה  לעמדת  לבן  כחול  של  דחיקתה 
מצד שני, לשחק לידיים של נתניהו, להצביע בעד, 
להסתכסך עם גנץ וגם לא לקבל שום ועדה בפועל - 

זה יותר מדי עבור הנציגים המפולפלים שלנו.
ראשי הסיעות החרדיות קיבלו הבטחה מפורשת 
מרוה"מ כי הוא יטיל את כל כובד משקלו להעברת 
החוק, ובכירי הליכוד יתייצבו כולם להצביע – מה 
שלא קרה בפועל, בלשון המעטה. למזלם, בישיבת 
הצהריים,  בשעות  שהתגבשה  מאולתרת  סיעה 
אבל  נגד  מצהירים   – המקורי  הפתרון  נמצא 
מוחות  החרדיות  הסיעות  כלומר,  בעד.  מצביעים 
לבן  בכחול  הקואליציונית שפוגעת  ההתנהלות  על 
ומודיעות על חופש הצבעה )ולא על תמיכה רשמית 
עשר  ארבעה  כל  בפועל,  אבל  הועדה(,  בהקמת 

בוחרים לסחוב

המסר הכפול הובן היטב: 
נתניהו הפנים את הזעם 
החרדי, שהצטרף לתחושת 
האפליה הקשה גם כך בשבועות 
האחרונים, בעקבות סגרים 
חוזרים ונשנים על ריכוזים 
חרדיים בלבד, ופרסום קטעי 
תיעוד שחשפו התעללות 
משטרתית בחובשי כיפה 
שהמסכה גלשה להם מעט 
מתחת לאף... גנץ הבין 
שהחרדים אמנם הצביעו בעד 
הועדה, אך עשו זאת תוך הגנה 
על כבודו. הטריז שייעד נתניהו 
ליחסי החרדים וכחול לבן, נתקע 
לבסוף על ידי סמוטריץ' דווקא 
ביחסי נתניהו והמגזר

על סדר היום

ילך בדרכו של 
מופז? שר 
הביטחון ורה"מ 
החלופי בני גנץ 
| צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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הרימו   – להגיע למליאה  הח"כים החרדים שטרחו 
את אצבעם בעד.

שר  סגן  ש"ס,  מנציגי  שניים  של  היעדרם  את 
ארבל  משה  הכנסת  יו"ר  וסגן  כהן  איציק  האוצר 
שינוי  לחולל  ש"כדי  בכך  במפלגה  בכיר  מסביר   –
אמיתי במערכת צריך ‘סוכני שינוי' שיאמינו בצורך 
לעשות זאת. המחשבה שריאלי להקים ועדת חקירה 
פרלמנטרית שתזמין שופטים לשימוע היא חלומות 
שר  הוא  בזירה  כעת  המרכזי  השחקן  באספמיא. 
נוכל לבנות  ורק מתוך שיח ואמון אתו  המשפטים, 

שינוי כזה".
המסר הכפול הובן היטב: נתניהו הפנים את הזעם 
כך  גם  הקשה  האפליה  לתחושת  שהצטרף  החרדי, 
בשבועות האחרונים, בעקבות סגרים חוזרים ונשנים 
על ריכוזים חרדיים בלבד, ופרסומם של קטעי תיעוד 
שונים שחשפו התעללות משטרתית בחובשי כיפה 
שהמסכה גלשה להם מעט מתחת לאף... גנץ הבין 
שהחרדים אמנם הצביעו בעד הועדה, אך עשו זאת 
ליחסי  נתניהו  שייעד  הטריז  כבודו.  על  הגנה  תוך 
החרדים וכחול לבן, נתקע לבסוף על ידי סמוטריץ' 

דווקא ביחסי נתניהו והמגזר.
בהם,  שיחק  שרוה"מ  הפנימו  החרדיות  בסיעות 
בסוגיית  כבר  אולי   – חשבון  אתו  יבואו  עוד  והם 
המצב  את  מסכם  התורה'  ב'יהדות  בכיר  התקציב. 
בתמצית: "התחושה היא שמעמדו של נתניהו נחלש 
גם בקרב הבייס, כולל בציבור שלנו. אפילו בליכוד 
עצמה אפשר לראות את חברת הכנסת שאשא ביטון 
הקורונה  בוועדת  והעבירה  לעצמה  שבת  שעשתה 
לעשות  יצטרך  רוה"מ  הממשלה.  נגד  החלטה 

חושבים ולבחון איך הוא מתקן את הנזק ביחסים".
ההצבעה,  של  הגדול  השוטה  שיצא  מי  לסיום, 
אצבעותיו  ששבע  ליברמן,  איווט  דווקא  הוא 
והותירו  סמוטריץ'  של  להצעתו  התנגדו  בכנסת 
לתקופה  רלוונטיות  חסר  ביתנו'  ‘ישראל  יו"ר  את 
תמיכה  על  מודיע  שהיה  בכך  די  ידועה.  בלתי 
לייצר  כדי  החקיקה,  במשוכת  היוזמה  את  ומעביר 
קרע קואליציוני של ממש בין ראשי הממשלה וגם 
לסייע לו להתרחק מעט מתדמית ‘החבר של טיבי' 
שהודבקה לו בחודשים האחרונים. דווקא ליברמן, 
שמיתג את סמוטריץ' בקמפיין הבחירות כ'משיחי', 

החמיץ הזדמנות פז לגאולה מיוחלת.

שיקולים חשאיים
בשעה שאתם קוראים את השורות הבאות, סביר 
על  החשאית  ההצבעה  הסתיימה  שכבר  להניח 
נזכיר,  שופטים.  למינוי  הועדה  חברי  של  זהותם 
מתוך תשעת החברים בועדה, חמישה באים משורות 
שופטים  )שלושה  וגרורותיה  המשפט  מערכת 
מהמישור  וארבעה  הדין(  עורכי  לשכת  נציגי  ושני 
הפוליטי – שר המשפטים המכהן גם כיו"ר הועדה 
ושר נוסף על פי בחירת הממשלה ושני חברי כנסת 

הנבחרים בהצבעה במליאה.
מספר המפתח של הימין הוא השגת שלושה נציגים 
בועדה )על יותר מזה אפילו לא מעזים לחלום(, זאת 
רוב של שבעה חברים.  דורש  לעליון  ומינוי  מאחר 
מימין,  חברים  שלושה  של  בלוק  שמתגבש  ברגע 
נאלצים נציגי מערכת המשפט להתחשב בצד השני 
ולהגיע להבנות על מינויים מוסכמים, או לחלופין, 
נציגים  שני  ארוכות.  לתקופות  המערכת  את  לשתק 
כבר מובטחים לימין – השר הנוסף שיגיע משורות 
ניסנקורן(  של  לחברותו  פריטטי  )כאיזון  הליכוד 
שצפויה  מארק,  אוסנת  הטריה  הכנסת  וחברת 

להיבחר על ידי כלל הקואליציה.
לפי  השלישית,  במשבצת  מסתמן  האתגר 
לתמוך  החברים  נדרשים  הקואליציוני  הסיכום 
‘דרך  מסיעת  האוזר  צבי  ח"כ  של  במועמדותו 
את  מציעה  מולו,  בוועדה.  השני  כנציג  ארץ' 
שקד.  איילת  לשעבר  המשפטים  שרת  מועמדותה 
הפרגוד  ומאחורי  חשאית  בהצבעה  עבר,  מניסיון 
את  קט  לרגע  לשכוח  עשויים  חלקם  או  הח"כים 
ההבנות הקואליציוניות ולהעלות שיקולים אחרים, 
על  סומכים  הם  האם   – התוצאה  מבחן  למשל, 
האוזר הממלכתי והאנמי שיהווה מתרס בפני הרוב 
המשפטי בוועדה, או שעדיף ללכת על בטוח, על מי 
שגם מכירה את הליכי בחירת השופטים לעומק וגם 
לא תסתכן בהרס התדמית שבנתה לה כנציגת הימין 

במאבקו בממסד המשפטי.
על  ולהיבחר  להפתיע  שקד  הצליחה  אכן  אם 
מאוד  קלוש  כסיכוי  שנראה  במה  האוזר,  חשבון 
פשוטה  לא  מכה  מהווה  שהדבר  הרי   - עתה  לעת 
בהרבה  מכה חשובה  גם  אבל  הקואליציוני,  לאמון 
לתאבונם הבלתי נדלה של שופטי בג"ץ. מצד שני, 
בג"ץ היה זה שהתקשה להשלים עם הרעיון של שני 
נציגי קואליציה בוועדה, קשה לראות את השופטים 
יוצאים מגדרם כדי להכריח את החלפתו של האוזר 

בשקד...
לשעבר  המשפטים  שרת  של  סיכוייה  במקביל, 
דיינים,  למינוי  לוועדה  להיבחר  דווקא  גבוהים 
מטעם  יחיד  מועמד  המהווה  אייכלר  ח"כ  עם  יחד 
השני  הנציג  משפטית,  החלטה  פי  על  הקואליציה. 
 - הזה  ובמרוץ  אישה  להיות  חייבת  הכנסת  של 

האיילה מובילה.

מבעד למסכה
"אני מסתכל על מנהיגים מכל הדורות, המאפיין 
המשותף הוא שהם היו מנהיגים ולא מונהגים", כך 
התורה  יהדות  ח"כי  עם  פגישתו  את  נתניהו  פתח 
בסוגיית  הציבורי  הזעם  בעקבות  שני,  בבוקר 
הקורונה והיחס המפלה לרעה כלפי הציבור החרדי, 
"אתם גם מנהיגים, לא צריך להיבהל ממה שאנשים 
כללי  את  ציטט  שגם  רוה"מ,  המשיך  אומרים", 
רעק"א.  מתוך  מגיפה  בתקופת  והזהירות  ההיגיינה 

השר אדלשטיין, שהשתתף גם הוא, ירה אש וגופרית 
על אחד הח"כים, שעל פי הרינונים - בקהילה שהוא 

מייצג, אפעס, נוהגים בקורונה כמנהג פרופ' לס.
של  השני  הגל  יסתיים  ומתי  כיצד  לדעת  קשה 
לא  הוא  כי  נראה  עתה  כבר  אבל  הקורונה,  מגפת 
אין  זה,  רקע  על  הראשון.  מהגל  בעוצמתו  יפחת 
המוטלת  הכפולה  האחריות  את  לחדד  אלא  ברירה 
עלינו, כציבור האמון ביותר על ‘ונשמרתם', לעמוד 

בקפידה בכללי משרד הבריאות.
לרעה  אפליה  על  מוצדקות  טענות  יש  נכון, 
טענות  יש  סגר,  מוטל  עליהם  האזורים  בבחירת 
מוגזמת  סלקטיבית  אכיפה  על  יותר  אף  מוצדקות 
ומוקצנת מול הציבור החרדי, ואף על פי כן, כל בר 
דעת יודע להבחין בין הטענות לגופו של עניין. חיי 
אדם קודמים לכל. וכי מישהו מוכן חלילה לקחת על 
כתפיו מצב בו לצורך שיפור איכות חייו הוא גורם 

למותו של יהודי אחר? 
מישורים:  בשלושה  הן  הקיימות  הטענות 
ולא  יעילים  לא  היו  שהוטלו  הסגרים  הראשון, 

משרד  למעשה,  פרקטיים, 
הסבר  להציג  מתקשה  הבריאות 
לתועלת ישירה שלהם, ובמשתמע, 
כי  מבינה  החרדית  הנציגות 
שנועד  לחץ  באמצעי  רק  מדובר 
הציבורית  התודעה  את  להגביר 
מול  האפליה  השני,  לקורונה. 
הכללי,  הציבור  של  מגורים  אזורי 
מסגר  ש'נחלצו'  ערים  כולל 
בעקבות קשרים כאלו ואחרים של 
התנהלותם  והשלישי,  ראשיהן, 
של  והאנושיות  הרגישות  חסרת 
נושא  באכיפת  מהשוטרים  חלק 

המסכות.
פחות,  לא  מורכבת  בעיה 
של  לפתחם  היא  אף  המוטלת 
הקורונה  היא  החרדים,  הח"כים 
הכלכלית, כשהציבור החרדי נפגע 
כך  השאר.  מכל  יותר  משמעותית 
לחל"ת  שיציאה  העובדה  למשל 
28 מזכה רק ב-40%,  לגיל  מתחת 
רבים  מעסיקים  של  דרישתם  או 
להגיע  שלא  החרדים  מעובדיהם 
מסע  בשל  העבודה,  למקום 

ההשחרה התקשורתי.
הסוגיות  לכל  קסם  פתרון  אין 
מאות  נפגע,  כולו  העולם  הללו, 
אלפים מתו, כלכלות רבות בקריסה 
אי   - והרספקט  ההערכה  כל  ועם 
ח"כים  שקומץ  לצפות  אפשר 

חרדים יצליחו לסדר את הכל... האחריות, בסופו של 
דבר, מוטלת לפתחנו. המספרים לא משקרים, קיימת 
החרדיים,  בריכוזים  חריפה  מודעות  בעיית  עדיין 

וככל שנקדים להפנים זאת – ייטב לכולם.

"תהיו מנהיגים", נתניהו ונציגי יהדות התורה השבוע | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

"אני מסתכל על מנהיגים מכל 
הדורות, המאפיין המשותף הוא 

שהם היו מנהיגים ולא מונהגים", 
כך פתח נתניהו את פגישתו עם 
ח"כי יהדות התורה בבוקר שני, 

בעקבות הזעם הציבורי בסוגיית 
הקורונה והיחס המפלה לרעה 

כלפי הציבור החרדי, "אתם 
גם מנהיגים, לא צריך להיבהל 

ממה שאנשים אומרים", 
המשיך רוה"מ, שגם ציטט 

את כללי ההיגיינה והזהירות 
בתקופת מגיפה מתוך רעק"א. 
השר אדלשטיין, שהשתתף גם 
הוא, ירה אש וגופרית על אחד 

הח"כים, שעל פי הרינונים - 
בקהילה שהוא מייצג, אפעס, 

נוהגים בקורונה כמנהג פרופ' לס
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מאת: משה טולידנו

יתקיימו בשבוע הבא החל מיום שני כמתוכנן  מבחני הרבנות 
השר  פניית  לאחר  זאת  הבריאות,  משרד  להנחיות  ובהתאם 
בבקשה  יוסף  הגר"י  הראש"ל  לרה"ר  אביטן  יעקב  דת  לשירותי 
לדאוג לקיום המבחנים תוך שמירה על הגבלות משרד הבריאות. 
בעקבות פנייתו של השר, הורה הרב הראשי הראשל"צ הגר"י יוסף 
למנכ"ל הרבנות הראשית ר' משה דגן, לפעול ככל האפשר לקיום 
הבחינות בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בכך יתאפשרו מבחני 
ההסמכה של הרבנות לאחר שהמבחן הקודם נדחה בעקבות נגיף 

הקורונה והסגר שהוטל.
יפעלו  הראשית  ברבנות  כי  לשר,  הרה"ר  בין  סוכם  בנוסף 
המועד  ביטול  בעקבות  זאת  בחינות,  של  נוסף  מחזור  לפתיחת 
הקודם, תוך זאת שהשר הנחה את כלל הגורמים במשרד לשירותי 

דת וברבנות הראשית לפתיחת מחזור נוסף בהתאם להנחיות.
ובמשך  שני  מיום  החל  הבא  שבוע  יתקיימו  הרבנות  מבחני 
נבחנים.   3,500 כ-  חלק  ייטלו  בה  המתוכנן  כפי  ימים  כשמונה 
לרה"ר  אביטן  יעקב  הרב  דת  לשירותי  פנייתו של השר  בעקבות 
הראש"ל הגר"י יוסף סוכם כי נדרש לקיים את המבחנים במועד 
ובהתאם להנחיות, בהתאם לסיכום פעל מנכ"ל הרבנות הראשית 
הרב משה דגן  לקיום הבחינות בהתאם להנחיות משרד הבריאות 
ע"מ שאלפי הנבחנים יוכלו לגשת לבחינה במועדה, ללא דחייה 

נוספת.

בעקבות כך, פנה מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן במכתב 
הבחינות  מתכונת  את  שיאשרו  בכדי  הבריאות,  למשרד  מפורט 
סגן  בחינות,  לקיום  הבריאות  משרד  להנחיות  בהתאם  שנבנתה 
ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ד"ר אודי קליינר 
השיב, "כי בשלב זה אין מניעה לקיים את בחינות הרבנות על פי 

נהלי משרד הבריאות וההגבלות החברתיות".
הרבנות,  של  תש"פ  אב  מועד  בחינות  ולקראת  כך,  בעקבות 
האמורות להתקיים במתחם "בית הארחה בית וגן", פירסמה ביום 
מרמנת,  מנהלת  עם  יחד  לישראל  הראשית  הרבנות  השבוע  שני 
נכתבו  ההנחיות  כלל  הנבחנים.  לציבור  ונהלים  הנחיות  רשימת 
בהתאם להנחיות משרד הבריאות לקיום בחינות, זאת מתוך רצון 
הסיכון  את  ולהקטין  ביותר,  הבטוח  באופן  הבחינות  את  לקיים 

בהידבקות ח"ו.
חום  למדוד  למבחן,  יציאתם  בטרם  עוד  נדרש  הנבחנים  "על 
מחלת  מתסמיני  סובל  ונבחן  במידה  בריאות.  הצהרת  ולמלא 
נאסר  הבריאות,  משרד  הנחיות  ע"פ  לבידוד  נדרש  או  הקורונה 
לנבחנים.  הרבנות  בהנחיות  נכתב  להגיע למתחם הבחינה"  עליו 
זו  הוראה  של  "הפרה  כי  לנבחנים  מדגישים  הראשית  ברבנות 

מהווה עבירה פלילית בגין סיכון הציבור".
בנוסף לכך, הרבנות הראשית תקים בכניסה למתחם הבחינות 
בבית וגן, מספר מוקדי כניסה ורישום כדי למנוע תורים והתקהלות 
"שרוול"  באמצעות  רק  תתאפשר  למתחם  הכניסה  מיותרת. 
בדיקה, זאת במסגרת חלון זמנים שתתואם עבור כל נבחן ונבחן. 

כאשר  מסיכה,  ללא  להיכנס  ניתן  יהיה  לא  הבדיקה  ל"שרוול" 
ימסור  חום,  בדיקת  נבחן  כל  יעבור  בשרוול,  המעבר  במהלך 
הצהרת בריאות ולאחר מכן יקבל צמיד המאשר בקרה. את הצמיד 
כאשר  במתחם,  שהותם  זמן  כל  במשך  לענוד  הנבחנים  יצטרכו 
נבחן שיימצא ללא צמיד יתבקש לגשת לעמדת הכניסה לבדיקה 

מחדש.
להקפיד  יש  הבחינה,  ובזמן  למתחם  לכניסה  ההמתנה  "בעת 
על שמירת מרחק של שני מטר בין אדם לאדם והימנעות ממגע 
פיזי כדוגמת חיבוק או לחיצת יד. על הנבחנים לעטות מסכה בכל 
זמן הבחינה. בעת סיום הבחינה, יש לצאת באופן מידי מהכיתה 

ומשטח מתחם הבחינות", מדגישים ברבנות לנבחנים.
מוקד  הבחינה  ימי  במהלך  תפעיל  הראשית  הרבנות  בנוסף, 
לאפשר  במטרה   ,09:30-12:00 השעות  בין  מיוחד  טלפוני 
לנבחנים לבצע בירורים מקדימים בטרם הגעתם למתחם בית וגן.

את  לבטל  הרבנות  נאלצה  הקורונה,  משבר  בעקבות  כזכור, 
מועד הבחינות שהיה אמור להתקיים בחודש ניסן תש"ף, הרבנות 
הראשית עורכת בחינות הסמכה בשלושה מועדים בשנה וביטול 
ופגע  לנבחנים  מאוד  גדולה  נפש  עוגמת  הסב  הקודם  המועד 
בהספקי הלימוד המתוכננים. בעקבות כך סוכם בין השר לשירותי 
יש לדאוג  כי  יוסף  יעקב אביטן לראש"ל הרה"ר הגר"י  דת הרב 
לקיום המבחנים תחת הגבלות במשרד הבריאות ולא לבטלן וכן 
מועד  במקום  אלול  חודש  לקראת  נוסף  בחינות  מחזור  לפתיחת 

הבחינות שבוטל.

ברבנות הראשית יפעלו
 לפתיחת מחזור מבחנים נוסף 

הראשל"צ הגר"י יוסף והשר לשירותי דת הרב יעקב אביטן סיכמו כי מבחני הרבנות יתקיימו 
כמתוכנן בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בהתאם להוראת הראשל"צ הגר"י יוסף 

שר הדתות בלשכת הראשל"צ הגר"י יוסף

מאת: חיים רייך

התרגשות בשכונת רמת שלמה החדשה עם הקמת בית ההוראה 
"אוהל  קהילת  ע"י  רושם  רב  במעמד  הוקם  אשר  יושר"  "שערי 
ראובן" בראשות הגאון הרב יעקב חנניה, לרגל היארצייט של מרן 

הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל,
בכנס פתיחת בית ההוראה התאספו גדולי תלמידיו, הגאון רבי 
אלחנן פרץ שליט"א, הגאון רבי מנשה אביעזרי טופיק שליט"א 
ראש ישיבת "באר יצחק" הגאון רבי רחמים יזדי שליט"א הגאון 
רבי אהרון כהן שליט"א הגאון רבי יוסף מורי שליט"א אשר העלו 

על נס את דרך פסיקותיו והוראותיו של מרן הגרב"צ זצוק"ל
הגאון רבי שלמה חנניה ריתק את הציבור בהנהגות מחכם בן 
ציון, בדבריו סיפר כי בכל שבת היה אוכל חמין בבית מרן הגרב"צ 
שלישית  לסעודה  החמין  את  לקחת  להם  נותנת  הייתה  והרבנית 
והיה שואל את הגרב"צ הנה החמין יבש האם מותר לחמם אותו 
בשבת והגרב"צ היה משיב שוב ושוב "זה טעים גם כך, בשביל 

מה לחמם".
בדבריו אמר "חכם בן ציון היה מיראי הוראה ונמנע מהכרעה 
כאשר לא הייתה נצרכת ודחופה". ועל כך סיפר "הגאון רבי אשר 
מרן  הגיע  ובברית  שנים  כמה  לאחר  ילדים  נולדו  זצוק"ל  חנניה 

הקבוע  בשיעור  עסקו  הזמן  ובאותו  בשמחה  להשתתף  הגרב"צ 
באוהל רחל בהלכות לש וחכם בן ציון פסק כי מותר לעשות טחינה 
את  שאשאל  וביקש  אדם  אלי  ניגש  בברית  והנה  שינויים,  בשתי 
הגרב"צ האם מותר לעשות טחינה בשבת כי רוצה לשמוע מפיו 
של החכם הוראה ברורה בזה והנה ניגשתי לשאול ביחד עם אחי 
והשיב הגרב"צ למה להכין טחינה בשבת וכי א"א להסתדר בלי 
טחינה ? למה לא להכין בערב שבת וכך התחמק מהכרעה. לאחר 
שהלך השואל שאלתח  את חכם בן ציון, חכם הרי אתמול אמרת 
בשיעור כי מותר בשני שינויים והשיב לי הגרב"צ "לא כל היתר 

נהיה לכתחילה. נכון זוהי ההלכה אבל למה להיכנס להיתרים".
הגאון רבי אלחנן פרץ העלה על נס על כי קיבוץ של אברכים 
הוא המתכון הבטוח להגדיל תורה והוראה ושיבח את הגר"י חנניה 
התפתחותה  על  ושוקד  הקהילה  כל  בן  ומאחד  המאגד  שליט"א 

הרוחנית והגשמית כאחד.
הגאון רבי יעקב תופיק שליט"א רב העיר ביתר אשר נבצר ממנו 
להשתתף מחמת הסגר המוטל בביתר בעקבות התפרצות הקורונה 
העלה  אשר  שליט"א  אביעזרי  מנשה  רבי  הגאון  בנו  את  שלח 
המדויקות  בהוראותיו  הגרב"צ  ממרן  אביו  של  התפעלותו  את 
והברורות לפי רוחו של כל אחד מחד  ועמידה על משמר ההלכה 
הצרופה מאידך  ונתן את הסכמתו לעמוד בנשיאות בית ההוראה 

להשיב  שליט"א  מרי  יוסף  רבי  המובהק  תלמידו  את  והעמיד 
לשואלים דבר ה' זוהי הלכה.

כמו כן השתתפו במעמד רבני שכונת רמת שלמה הגאונים רבי 
מתיתיהו דייטש ורבי אברהם ליווי אשר הפליגו בחשיבות הקמת 
השכונה  אכלוס  בעקבות  ובפרט  הספרדי  לציבור  הוראה  בית 

החדשה אשר רבים מתוכה נמנים על הציבור הספרדי
בקריאה  הפתיחה  מעמד  את  סיים  חנניה  יעקב  רבי  הגאון 
בית  לבניית  ההקצאה  הליך  את  לסיים  לסייע  ירושלים  לעירית 
הכנסת מפואר למען הציבור הספרדי ברמת שלמה והודה  לראש 
העיר וחברי עיריית ירושלים הרב אליעזר ראוכברגר והרב ישראל 
קלרמן הרב חיים כהן והרב אברהם בצלאל המסורים למען קהילת 

"אוהל ראובן" יומם ולילה מזמן הקמתה ועד היום.
ובשנה  ענק  בצעדי  מתפתחת  שלמה  רמת  שכונת  כי  יצוין 
האחרונה התאכלסו כ400 משפחות מסלתה ומשמנה של הציבור 
החרדי בירושלים, לפני שלוש שנים הוקם לתפארת בית הכנסת 
המרכזי "אוהל ראובן" ובית ההוראה אשר הוקם השבוע לעילוי 

נשמת הגאון רבי אשר חנניה דומ"צ בישיבת "אהבת שלום"
בתוך כך, השנה בעקבות נגיף הקורונה נערכה עלייה מצומצמת 
הגר"א אבא שאול  בנו  לציונו של הגרב"צ אבא שאול בראשות 

שנשא תפילה לישועת הכלל והפרט.

בית הוראה לזכרו
 של הגרב"צ 

אבא שאול זצוק"ל
במלאות 22 שנה להסתלקותו של מרן חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, תלמידיו העלו את זכרו בהקמת בית הוראה בשכונת רמת שלמה החדשה ⋅ פסקיו של חכם בן 

ציון על החמין של סעודה שלישית והאם מותר להכין טחינה בשבת

בחנוכת בית ההוראה )צילום אלי קובין(
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חילול בית העלמין העתיק בוורמס

האם אל-על תעבור לידיים חרדיות?

מאת: מנדי קליין

מפקד יחידת הקומנדו הימי של ארגון הטרור 
ברצועת עזה, נחשד בשיתוף פעולה עם ישראל, 
סירת  של  סיפונה  על  הרצועה  משטח  ונמלט 

צה"ל.
החדשות  לאתר  סיפרו  בעזה  מקורות 
לקח  בכיר  מפקד  אותו  כי  'עמאד'  הפלסטיני 
מסווגים  "חומרים  ובו  נייד  מחשב  הספינה  אל 

מסוכנים", יחד עם סכום כסף ומכשירי ציתות.
השני  הבכיר  המפקד  זהו  הדיווח,  פי  על 
עם  פעולה  בשיתוף  באחרונה  שנחשד  בחמאס 

ישראל.
החשוד הקודם, "מחמוד" – היה אחראי על 
בשכונת  הטרור  ארגוני  של  התקשורת  רשתות 
סג’עייה בעזה, ואף הכשיר מחבלים של ארגון 

איסוף  של  שונות  בפרקטיקות  חמאס  הטרור 
מידע.

"מחמוד", כך לפי אותם מקורות, החל לשתף 
הדיווח  ולפי  ב-2009,  עוד  ישראל  עם  פעולה 
קשריו לכאורה עם ישראל נחשפו רק לאחרונה, 
ולהשאירו  כסף  עבורו  לאסוף  מאחיו  כשביקש 
כוחות  על-ידי  נתפס  אח  אותו  אשפה.  פח  ליד 

גדודי עז א-דין אל-קסאם.
המקורות סיפרו שבחמאס "נתקפו היסטריה" 
בעקבותיו  פתח  הטרור  וארגון  הגילוי,  לאור 
בגל מעצרים במסגרתו נעצרו עשרות חשודים. 
דולר  מיליון  כחצי  תפסו  בחמאס  כי  דווח  עוד 
במזומן, וכן ציוד טכנולוגי רב שמיועד לריגול 

ולציתות.
"החקירות נמשכות בסתר מחשש שמפקדים 
עשויים  חמאס  של  הצבאית  בזרוע  בכירים 

להיות מעורבים )גם כן( ברשת הריגול".

מאת: חיים רייך

מתפללים שעלו אתמול להתפלל על ציוניהם 
הקבורים  תבל  וגדולי  מרוטנברג  המהר"ם  של 
על  כי  להפתעתם  גילו  בוורמס  העלמין  בבית 

הקברים הותז צבע כחול. 
יו"ר הועדה המתמדת  יו"ר רבני גרמניה סגן 
פרנקפורט  של  רבה  אירופה׳  רבני  ׳ועידת  של 
אומר  בחילול  לטפל  שהוזעק  אפל  אביחי  הרב 
כי "מבירור שערכתי עולה כי מדובר בתימהונית 
וצבעה  מאישפוז  שנמלטה  שפיות  אי  גבול  על 

בכחול כל מה שנקרה בדרכה".
על  הממונה  ריינפאלץ  ממשטרת  בכיר  קצין 
כריסטוף  יויכים  היהודים  המוסדות  אבטחת 
הודיע להרב מנחם ברומר העושה ימים ולילות 
למען בתי העלמין כי התימהונית נתפסה על חם 
עם ספריי הצבע בידה והיא נמצאת כעת במעצר 

בית מפוקח.
הקרוב.  חמישי  ליום  עד  נסגר  העלמין  בית 
החברה  של  צוות  ייצא  הללו  הימים  במהלך 
לשימור אתרים היסטוריים בגרמניה כדי להסיר 
שלא  בצורה  העתיקות  מהמצבות  הצבע  את 

תהרוס את האותנטיות.
גב׳ סטלה שינדלר לשעבר ראש הקהילה של 
חבל ריינפאלץ אמרה כי בכוונת הרשויות לסגור 

את ביה"ע כפי שנעשה במקומות נוספים ברחבי 
גרמניה. אפשר יהי׳ לתאם את הביקור ולהיכנס 

רק באמצעות הממונים על המקום.
הרב אפל הוסיף כי "לצערי מקרי האנטישמיות 
אמנם רבים בגרמניה וכוחות הביטחון וביטחון 
בטחון  למען  שביכולתם  כל  עושים  הקהילות 
במעשה  מדובר  זה  במקרה  אולם  היהודים 
במעשה  מדובר  ואין  תימהונית  אשה  של  בודד 

אנטישמיות". 
משה  ודוברה  הועידה  של  התקשורת  יועץ 
פרידמן אמר: "אני ממליץ להבא לכל מי שחפץ 
לברר  לתקשורת  דרמטיות  הודעות  לשלוח 
לפחות קודם את הפרטים ואם בידו לעשות אכן 
הוא  הרי  דקלרטיביות,  הצהרות  מלבד  בעניין, 

מבורך".

מאת: יחיאל חן

משקיע שמנהל משא ומתן בניסיון לקבל את 
האפשרות לרכוש מניות שליטה בחברת אל על 

הוא אלי רוזנברג.
בעל  אמריקני  הוא  ישיבה,  תלמיד  רוזנברג, 
בשם  מנהל  המגעים  את  ישראלית.  אזרחות 
מי  החברות.  רשות  עם  עמינח  ראם  משפחתו 
שעומד מאחורי העסקה הוא אביו של רוזנברג, 
נפתלי, איש עסקים החולש על נדל"ן רב ברחבי 

ארה"ב, כולל כמה מלונות.
אינו  שהאב  הרי  ב'כלכליסט'  הדיווח  פי  על 
מחזיק  שאינו  משום  על  אל  את  לרכוש  יכול 
באזרחות ישראלית, שהיא תנאי בסיס לכך. על 
כן הוא משתמש בבנו ואם תתבצע הרכישה, היא 

תירשם על שם הבן.
לפי שעה העסקה עוד רחוקה מסיכום. בשלב 
במתווה  עוסקים  עוד  האוצר  במשרד  הראשון 
השליטה  בעלת  מול  החברה  של  ההצלה 

הנוכחית, חברת 'כנפיים'.
אל על אמורה לקבל הלוואה בסך 250 מיליון 
75%, במקביל  דולרים בערבות מדינה בשיעור 
לגיוס הון בהנפקת מניות בהיקף של 150 מיליון 

דולרים.
את  לקנות  התחייבה  המדינה  זו  במסגרת 
להפוך  ועשויה  יקנה  לא  שהציבור  המניות 

לבעלת השליטה בחברה.

תימהונית התיזה צבע כחול על קברים בבית העלמין העתיק בוורמס

מצבה הכלכלי של אל-על מצריך התערבות חיצונית עם תוכנית הבראה מקיפה, מי 
שמבקש לרכוש אותה הוא דווקא בחור ישיבה – בכספי אביו

בכיר חמאס ערק לשטח ישראל
על פי דיווח באתרי תקשורת פלסטינים, מפקד בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, נחשד 

בשיתוף פעולה עם ישראל – ונמלט משטח הרצועה על סיפונה של סירת צה"ל

 מטוס הדרימליינר ה-11 של אל על | צילום: יוחאי מוסי

בית העלמין בוורמס

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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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

כפי תהיה
ה )ל, ג( יו ַיֲעשֶׂ ָכל ַהּיֵֹצא ִמפִּ ָברוֹ כְּ לֹא ַיֵחל דְּ

הגאון הקדוש המקובל, רבי חיים ויטאל זצ"ל, 
היה דורש פסוק זה כך:  "לא יחל דברו" - אדם 
השומר את פיו ולא מחלל את דברו ומזלזל בו, זוכה ש"ככל 
היוצא מפיו יעשה" - הקב"ה נותן כח בפיו ומקיים ועושה 

את דבריו. 
כח הדיבור שניתן לאדם הוא קדוש ויקר ביותר. פיו הוא 
מתקיים,  העולם  הדיבור  בכח  יתברך!  לבורא  שרת  כלי 
כמאמר הכתוב )תהלים סח, יב(: "ה' יתן אומר המבשרות 
צבא רב". עיקרו של האדם הוא כח הדיבור. בבריאת האדם 
ז(,  ב,  )בראשית  חיה"  לנפש  "ויהי האדם  אומרת התורה: 
ומתרגם אונקלוס: "לרוח ממללא". נשמת החיים שהקב"ה 

נפח באדם בבריאתו היא כח הדיבור שניתן בו.
יקר  דבר  זהו  הדיבור.  על  ביותר  לשמור  יש  כך,  משום 

שמוכרח להיות שמור באופן מיוחד!

דיבור או שתיקה - מה עדיף?

יש הטוענים, שהטוב ביותר לא לדבר בכלל, אבל ישנם 
מצבים שבהם אי אפשר לשתוק. או אז, צריך האדם לדעת 
מה לדבר ואיך לדבר. שני שרים בכירים, מיועציו הבכירים 
של המלך, נהגו להתווכח ביניהם בעניין הדיבור. אחד סבר 
וזהו  שהשתיקה היא הדבר העיקרי שצריך האדם לעשות, 
קיום העולם. יפה שתיקה לחכמים )פסחים צט ע"א(. ואילו 

השני טען שהדיבור הוא כח משמעותי יותר. 
להם  והודיע  הארוכים  בוויכוחים  המלך  קץ  לבסוף 
אחד  וכל  דעות,  והוגי  שופטים  צוות  להעמיד  בכוונתו  כי 
מי  יוכרע  סוף  וסוף  היטב,  ויסבירה  את עמדתו  יציג  מהם 
משניהם צודק. בשעה היעודה נעמדו השניים לפני המלך 
הדיבור  כח  כי  שטען  השר  פתח  ראשון  השופטים.  וצוות 
הדיבור מתקיים העולם  בכוח  כי  הוא הסביר  יותר.  חשוב 
כולו. כל משא ומתן בין בני אדם נעשה על ידי דיבור, כל 
נעשה באמצעות הדיבור. אדם  לימוד שצריך אדם ללמוד 
נושא אשה על ידי הדיבור, ונמצא שזהו קיומו של העולם. 
כשסיים נעמד חברו והחל להסביר כי השתיקה חשובה 
אותו  עצר   – המלך"  "אדוני  העולם.  לקיום  ונחוצה  יותר 
לו  כשניתן  שאלה?",  לשאול  אוכל  "האם   – הראשון 
מבוקשו טען: "אני הבאתי בכוח הדיבור ראייה כי הדיבור 
הוא החשוב ביותר, ואיך הוא מביא ראייה משלי על שלו? 
להביא  עליו  שלו!  הדיבור  בכוח  להשתמש  רשות  לו  אין 

ראיות על ידי שתיקה!"...
נהנה המלך מן הדברים והכריע כי הצדק עמו...

כח הבניין וההרס שבדיבור

הדיבור הוא הדבר החשוב ביותר הנחוץ לקיום העולם. 
אלא, שיש להיזהר בו ולשמור עליו ביותר, ובמיוחד להיזהר 
והתפארות  שקרים  רכילות,  הרע,  לשון  לידי  לבוא  שלא 

עצמית המביאה לגאווה. 
"אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" אמר שלמה המלך 
)קהלת ה, ה(. ועוד אמר: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות 
נפשו" )משלי כא, כג(. העבירות החמורות ביותר מגיעות 
בעקבות  בעולם  אירעו  חורבנות  והרבה  הדיבור,  מכח 
מילה מיותרת שנזרקה מבלי משים ופגיעתה הקשה נותרה 

לדורות. 

שמירת הפה מוסיפה לכוחו

האדמו"ר מקוצק היה קדוש עליון. היו לו אלפי חסידים 
ששתו בצמא את דבריו, אבל הוא שמר על פיו מכל משמר 
וקימץ במילותיו. הוא נהג להסתגר בחדרו, ולפעמים היה 
שותק במשך שבוע שלם. אחר כך היה יוצא ואומר דיבור 
קהל  לכל  שהספיקה  וחריפה,  שנונה  אחת  אמרה  או  אחד 

החסידים למשך שבוע שלם. 
ככל שאדם שומר על דיבורו, יש בו כח ועוצמה גדולה 

יותר!
זיע"א היה מביא על כך את דברי המשנה  הבבא סאלי 
בדברו"  נהיה  מברך שהכל  לצמאו  מים  "השותה  בברכות 
)ברכות פ"ו מ"ח(, וביאר: אין מים אלא תורה, שנאמר "הוי 
כל צמא לכו למים" )ישעיה נה, א(. אדם הלומד תורה מתוך 

לך  "צמאה  של  במצב  ובשמחה,  בחשק  כלומר  צימאון, 
נפשי כמה לך בשרי" )תהלים סג, ב(, זוכה לקדש את עצמו 
ומקדש את כח הדיבור שלו, ומכח זה יזכה לברך "שהכל 
נהיה בדברו", כלומר, יזכה לברך, והקב"ה יעשה את דברו! 
שכן  ובטהרה,  בקדושה  הנעשה  הדיבור  מכח  זאת  כל 
הקב"ה אוהב את הדיבור הקדוש והאמיתי. "לא יחל דברו" 
– אל תחלל את הדיבור שלך, שמור עליו! כשצריך לדבר - 
תשתמש בו באופן מושכל, וחלילה אל תבזה ותחלל אותו. 

אם תעשה כן - מובטח לך כי "ככל היוצא מפיו יעשה".
הם  זו,  הנהגה  מצינו  הדורות  בכל  ישראל  גדולי  בכל 
שמרו ביותר על דיבורם, ולפיכך זכו שברכותיהם התקיימו 
לפני  ע"ב(.  טז  קטן  )מועד  מקיים  והקב"ה  גוזר  צדיק   -
לגיל תשעים שנה.  נפטר אדם צדיק שזכה להגיע  זמן מה 
ב'שבעה' ספרו ילדיו סיפור מדהים שאירע לו לפני כשבעים 
זה לפני הולדת בנו הבכור. במהלך ההריון חל  שנה. היה 
ויש  לנתחה,  יש  כי  אמרו  והרופאים  אשתו,  אצל  סיבוך 
בזה עניין של פיקוח נפש, אך ניתוח זה ככל הנראה יגרום 

שהאשה לא תוכל ללדת לעולם.
ההכרעה הקשה ניתנה בידם, והבעל הצעיר נבוך. כדרכם 
של יהודים פנה להיוועץ בגדול הדור. הוא נסע לבני ברק, 
אל מרן ה"חזון איש" זצ"ל. נכנס אליו לפני תפילת מנחה 

והציע את השאלה – האם לנתח או לא. 
"מה רוצה אתה שאומר לך?" ענה ה"חזון איש", "הרי 
הרופאים קבעו שמדובר בעניין של פיקוח נפש. מה נעשה 
נגד פיקוח נפש? אבל, עומדים אנו כעת לפני תפילת מנחה. 

הבה נתפלל, ונחשוב על כך שוב אחרי התפילה". 
האברך  אל  איש"  ה"חזון  פנה  התפילה,  כשהסתיימה 
אל  לניתוח.  תסכים  ואל  לרופאים  תשמע  "אל  לו:  ואמר 

דאגה! הכל יסתדר ויוולד לך ילד בריא ושלם". 
כעל  בו  שהביט  הפרופסור,  אל  התשובה  עם  חזר  הוא 
אדם שנשתבשה דעתו. איך מסרב אדם לניתוח ומסכן את 
למד  לא  שמעולם  רב  עם  התייעצות  בעקבות  אשתו  חיי 
רפואה?! הוא הפעיל את כל כח השכנוע שלו כדי להסביר 
לאברך את משמעות ההחלטה המסוכנת הזו, אולם היהודי 
שהיה חדור באמונת חכמים נותר דבוק בעמדתו וחתם על 

סירוב לניתוח. 
של  וולד  ניסים  בנסי  ילדה  והאשה  רב  זמן  חלף  לא 
בנים,  לעוד אחד עשר  שניהם  זכו  ובשנים הבאות  קיימא, 

בסך הכל שנים-עשר ילדים כנגד שנים עשר שבטי י-ה!...

תפילתו התמימה של בן השלוש

לא רק בצדיקים גדולים רואים זאת, אלא גם בתינוקות 
של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, ופיהם טהור וקדוש – 
משפחה מבני ברק בת תשעה נפשות רצתה לנסוע למירון 
קטן, חמשה מקומות בלבד. מה  היה  בעומר. הרכב  בל"ג 
עושים? שכן שנסע גם הוא הסכים לצרף את אחד הילדים, 
הנסיעה  בכל  גדולה  בצפיפות  וישבו  נדחסו  השאר  אבל 

הארוכה. 
בדרך הכין אותם האב לקראת התפילה על הציון, ואמר: 
תפילה  כל  יוחאי.  בר  שמעון  לרבי  כעת  נוסעים  "אנחנו 

שתבקשו מעומק הלב – תתקבל". 
את  שומע  השלוש  בן  הקטן  הילד  שגם  חשב  לא  הוא 

דבריו ומפנים את המסר... 
כשיצאו מן הקבר שאל האב את הילד הקטן: "על מה 
מה'  "בקשתי  בתמימות:  השיב  והילד  צדיק?"  התפללת, 
ולא  לכולם  מקום  שיהיה  גדול,  אוטו  שלי  לאבא  שיביא 

נצטרך להצטופף כל כך"...
חשבתי  ואני  נו.  "נו,   – התחייך   – התפללת?"  זה  "על 

שתתפלל שתגדל בתורה וביראת שמים"...
משם הלכה המשפחה לשבות בביתם של הסבא והסבתא 
המתגוררים בצפון הארץ. בערב שבת נתן האב לחמיו את 
מפתחות הרכב שלו, לשמירה, ובמוצאי שבת, כאשר בקש 

לקבלם בחזרה, הושיט לו חמיו מפתחות אחרים. 
"מה זה?" – התפלא. 

"לי   – לו  השיב   – שלך"  החדש  הרכב  מפתחות  "אלו 
יש רכב שקטן על  ולך  לו,  זקוק  איני  גדול שכבר  יש רכב 

מידותיך. החלטתי שנחליף רכבים"...

)"משכני אחריך" במדבר(. 

בפרשתנו נאמר: "ויכתוב משה את מסעיהם למוצאיהם על פי ה'". וכבר 
היתה  המטרה  הרי  המסעות,  את  רבינו  משה  כתב  מה  לשם  רבים,  שאלו 
ערך  איזה  ישראל!  לארץ  להיכנס  כדי  ממצרים  יצאו  ישראל  בני  היעד? 
לתכלית  ביניים  חניית  רק  אלא  המטרה  לא  הם  כאשר  המסעות  בפירוט  יש  ולימוד 

שהיא ארץ הקודש?
אלא שהתורה מלמדת אותנו כי גם לתחנה בעולם יש יעד קדוש עד מאוד. ואף אם 
נראה לנו כי צפון הדבר, הרי שבאוצרות גנוזים יש למסעות אלו מטרה. וחובתו של 
האדם להתבונן מה הסיבה שהגיע ל'תחנה' הזו? ומה תפקידו שם? כי "על פי ה'" 

היא.
הגברת מרים סברדלוב היא פעילה ידועה בארגון נשי חב"ד בארצות הברית. פעם 
הוזמנה להשתתף בכנס נשי חב"ד בדטרויט, מישיגן, ביחד עם עשרים נשים נוספות 
מברוקלין. האירוע התקיים באמצע החורף בחצי השני של השבוע והן היו אמורות 
עזה  שלגים  סופת  פרצה  פתאום  לפתע  אך  בבוקר.  שישי  ביום  הביתה  חזרה  לצאת 

ושדה התעופה בדטרויט נסגר לתנועת מטוסים. אין ממריא ואין נוחת.
הגברת מרים פופאק, שהייתה אחראית על ארגון הכנס, עשתה מה שחסידים עושים 
במקרה הזה. היא הרימה טלפון למשרדו של הרבי מליובאוויטש והתלוננה בהיסטריה 
פופאק  הגברת  בדטרויט.  "תקועות"  הן  כי  ז"ל,  קליין  בנימין  הרב  המזכיר,  באזני 
השתמשה בביטוי ,"stuck" – "תקוע". אחרי דקה שב הרב קליין אל הטלפון ואמר 
כי הרבי מבקש לדעת "מה זאת אומרת "?'stuck' היא חזרה והסבירה שהן "תקועות" 
בדטרויט כמה שעות לפני שבת והבעלים שלהם אינם מסוגלים לבשל מהרגע להרגע 
לכל המשפחה. הרב קליין אמר כי הרבי דובר אנגלית רהוטה והוא מכיר את משמעות 
הביטוי, אך הרבי התכוון לומר כי "יהודי לעולם אינו תקוע ואם אתן בשדה התעופה 

בדטרויט – עליכן להיות שם.
מספסלי  זינקו  הן  הזה.  מהמסר  ליותר  זקוקות  היו  לא  הנמרצות  הנשים  עשרים 
שדה התעופה, פתחו את התיקים והוציאו מהן את כל ערכות נרות השבת שהיו להן. 
הן עברו מאישה לאישה בטרמינל, התעניינו אם היא יהודייה והעניקו לה ערכה של 
נרות שבת להדלקה בעוד שעות ספורות. השנים חלפו, מסיימת הגברת סברדלוב את 
סיפורה, וכיום ישנן נשים רבות בכל רחבי ארצות הברית שמדליקות נרות שבת כבר 

עשרות שנים בגלל קבוצת הנשים שלא נתקעה בדטרויט.
"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'". יש מוצא לכל מסע. יש משהו 
שקודם לכל פעולה של יהודי ולכל מקום שיהודי מגיע שמה. ומוצא הדבר שלנו היא 
שיהודי נוסע על פי ה'. ואם הוא גם זוכה להרגיש ככה ולדעת את זה, הרי שהוא זוכה 

לקדש שם שמים ולקיים את סיבת הנסיעה המופלאה שלו בכל מקום. 
לפעמים נראה לנו שקרו פה דברים 'מחוץ לפרוטוקול' אבל זה לא נכון. אין משהו 

שהוא לא בהשגחה פרטית. 
שבת מסעי חלה תמיד בין צום י"ז בתמוז לצום תשעה באב שהם נמנים על ארבעת 
עשרה  הוא  העשירי"  "צום  המקדש.  בית  חורבן  על  בהם  מתאבלים  שאנו  הצומות 
בטבת נחשב לאחד הצומות החמורים. וידועים דבריו של האבודרהם כי הצום הזה 
לעולם לא יחול בשבת, משום שאם היה חל בשבת, היה דוחה את יום המנוחה והיינו 
השבת,  קדושת  את  שדוחה  הכיפורים  יום  תענית  כמו  ממש  בשבת,  לצום  חייבים 

לעומת תשעה באב וי"ז בתמוז שנדחים מפני השבת.
הסיבה לכך היא שהיום הזה היה הפתיח ונקודת המפנה לכל הצרות הבאות שבאו 
אחר כך. כמו שהרמב"ם כותב )הלכות תעניות ה,ב( כי "ביום זה סמך מלך בבל על 
ירושלים והביאה במצור ובמצוק". זה היום בו החלו הבבלים את המצור הקשה על 
ירושלים, המצור נמשך שלוש שנים ארוכות עד שנגמר המזון בתוך ירושלים ולוחמי 
התחלת  את  מסמל  זה  שיום  וכיוון  האכזר.  הבבלי  הצבא  בידי  שדודים  נפלו  העיר 
הפורענות שהרי המצור החל את ההתמוטטות של ירושלים שלא שבה לעוצמתה עד 

היום, הוא דוחה גם את השבת.
הרבי מליובאוויטש דקדק בלשונו האמורה של הרמב"ם: "ביום זה סמך מלך בבל 
על ירושלים והביאה במצור ובמצוק". ויסוד הדברים הוא בלשונו של הנביא יחזקאל 
)כד,ב(: "סמך מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה". מדוע בחר הנביא לתאר את 
ותמיכה  עזרה  שמסמלת  ביותר  חיובית  במילה  מדובר  הרי  "סמך"?  במילה  המצור 
כמו בתפילת אשרי: "סומך ה' לכל הנופלים", ובברכות השחר: "סומך נופלים", הרי 
מלך בבל לא התכוון לתמוך ולהעניק משען לירושלים, אלא ההיפך – להחריבה עד 

היסוד?
הביאור הוא שאפילו המצור הנורא לא היה צרה אלא הזדמנות. מלך בבל היה כלי 
בידי ההשגחה העליונה כדי לעזור ולתמוך בירושלים. להעניק לה ברגע האחרון את 
שכל  כיון  חינם,  שנאת  בגלל  חרב  המקדש  בית  החורבן.  גזירת  את  לדחות  היכולת 
אדם התרכז בעצמו והתעלם מקיומו של זולתו, והמצור היה אמור לקרב את הלבבות 
ולחזק את המשותף והמאחד. אך דרכו של עולם כי כאשר נוצר איום מפחיד מבחוץ, 
יוזמים  ואנשים  המחלוקות  על  גוברת  המאיימת  הצרה  מבפנים.  הלבבות  מתקרבים 
שיתופי פעולה כדי להתגבר על הצרה ביחד. גזירת המצור על ירושלים הייתה אמורה 
ולהעניק  לזה  זה  להתקרב  בפתח,  ניצבת  איומה  להבין שצרה  העיר  לתושבי  לגרום 

אהבת חינם. כך שאפילו הצרה הנוראה – הייתה בעיקרה מסר של אהבה מלמעלה.
ודבקו  המצור  מאחורי  החיובי  מהמסר  התעלמו  ירושלים  תושבי  הצער,  למרבה 
בחילוקי הדעות ביניהם. הם התעלמו מה'מצור' שהיה אז כעין 'מסע' עם יכולת לעכב 

את הגלות, ומשום כך עד היום אנו בגלות המר.
את  ולהסיק  להתבונן  עלינו  הבאים.  ולדורות  לנו  ייעוד  בהם  יש  ומסע  חניה  כל 

המסקנה הנכונה מהמסר שנשלח לנו מפי ה'.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

על פי ה'
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ם
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קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

כג’ בתמוז -כה’ בתמוז תש”פ
15/07-17/07/2020  

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(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

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

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

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

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

ומטופחת, אין ביניינים 
צמודים לדירה. בלעדי 

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

פנטהאוזים ודירות גן

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בבירנבויים, 4 חד' + 
סוכה + מעלית + חניה 

פרטית בטאבו + אופציה 
להרחבה, מרווחת, עורפית, 

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

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

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

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 

4-4.5 חדרים
 4 חדרים, קומת כניסה, 2 
מרפסות ומחסן, מרווחת, נוף 

_____________________________________________)28-29(ליער, לל"ת 054-4993589

 בגבול בני ברק / רמת 
גן ברח' שקט ומבוקש, 
דירות 4-5 חד' מרווחות 

בבניין בוטיק חדש 
ויוקרתי, תוכנית בתיווך 

_____________________________________________)28-29(אשכנזי 03-5791770

 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(_____________________________________________

 ברבינא, 5 חד', 120 
מ"ר, 3 כ"א, ק"א ומעליה 
70 מ"ר מושכרת + אופ' 
לבניית יח' נוספת של 40 

מ"ר, 3,600,000 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 

_____________________________________________)29-29(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)29-29(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)29-29(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 

_____________________________________________)29-29(ואיתור נכסים 050-4545603

 מתקשה למצוא שוכרים? 
נדל"ן בזמן איתור וניהול נכסים 

לרשותכם בערים באר שבע 
דימונה ירוחם וערד. משה 

050-4545603)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 דירת גן 3 חד', סביב 

אוניברסיטה, ניתן לקבל 3,900 
ש"ח שכירות, מחיר 620,000 
ש"ח כל הקודם זוכה בית בית

_____________________________________________)29-29(052-4468263 לאון

2-2.5 חדרים
 דירה 2 חד', 50 מטר, 

סביב האוניברסיטה, 450,000 
סגירה. 6% תשואה בית בית 

_____________________________________________)29-29(052-4462863 לאון

 במתחרד דירת 1.5 + 
שטח אדמה כ- 170 מ"ר, 
רק 1,150,000 ש"ח מחיר 

הזדמנות 052-2604463 מרכז 
_____________________________________________)29-29(מידע לנדל"ן

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

קומה 4, אזור מתחרד, 
1,235,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)29-29(_____________________________________________

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

4, 870,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)29-29(_____________________________________________

 הרצל, 3 חדרים, בנוי 55 
מ"ר, קומה 4, אזור מתחרד, 
945,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)29-29(_____________________________________________

 שדרות הדקל, 3.5 
חדרים, שיפוץ יסודי, בנוי 75 
מ"ר, קומה 1, אזור מתחרד, 

1,150,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)29-29(_____________________________________________

 במתחרד בהרצל 3 
חד', ק"ב, מסודרת ומיקום 
אטרקטיבי 052-2604463 

_____________________________________________)29-29(מרכז מידע לנדל"ן

 במשולם ראט, ק"א, 
מחולקת ל- 3, אופציית 

שכירות 8,000, רק 
1,795,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 במשולם ראט, 50 
מ"ר, ק"ב, להתחיל 
לבנות!!! לצד ולגג, 

1,850,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בהזדמנות 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

מחולקת ל- 2, מושכרת 
ב- 5,000, 1,250,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)29-29(_____________________________________________

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

4,500,000 ***בגמר בניה 
באזור רמב"ם 3 ח' 1,650,000. 
4 ח' דירת נכה 1,750,000. 6 
ח' + חצר גדולה 2,700,000 
B.D.A 29-29(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 לוח דירות חינם ללא 
רישום וללא דמי מנוי, כ- 

10,000 כניסות ביום, כנסו 
dira4me.co.il)29-29(_____________________________________________

 בקובלסקי 160 מ"ר, 
בלעדי, מחולקת ל- 3 

דירות, הראשונה 4 חד' 
גדולה עם יחידת הורים 
+ 2 יחידות של 2 חד', 

מושכרות, הכל מפואר, 
2,320,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)29-29(נדל"ן בועז 050-4156080

 באביעד קומת קרקע 
+ חצר, מחולקת לדירה 
גדולה, 5 חד', 100 מ"ר 
+ יחידה, כניסה נפרדת 

בחצר, 2 חד' שמושכרת, 
מיידי בלעדי לאפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)29-29(בועז 050-4156080

 בשיכון ג' היוקרתי, 
דירת 300 מ"ר, מפוארת, 

מפלס אחד "דלוקס 
_____________________________________________)29-29(נכסים" 052-8555594

 מציאה!!! בבלעדיות, 
פנטהאוז בדוב גרונר, 100 

מטר, 3 כיווני אוויר + סוכה, 
חניה וגג מוצמד בטאבו, 

1,740,000 )גמיש( "פנחס 
_____________________________________________)29-29(נכסים" 055-6789653

 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)29-29(_____________________________________________

 באברבנאל דופלקס 
7 חד', ק"ד, כ- 160 

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

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 באזור הנבאים, מציאה, 
דופלקס 180 מטר עם 

אפשרות לחלוקה, 5.5 חדרים, 
חזית, יפה, 2,780,000 גמיש 
B.D.A 29-29(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

_____________________________________________)29-29(אלטרנטיב 054-5500263

 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. 

_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 מציאה!! בקרית 
הרצוג בעץ הזית, 5 

חדרים, קומה 4 + 
מעלית, בניין חדש, 

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

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

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

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

2,900,000 גמיש
B.D.A 29-29(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבניין הכי טוב ברח' 
מס' 5, עורפי לצבי, 
ברח' מצליח דירת 5 
חד' ענקית, כ- 130 

מ"ר, עורפית לצבי + 
סוכה גדולה על רלסים, 
משוקעת מאוד, במחיר 
מעולה! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)29-29(נדל"ן בועז 050-4156080

 לחטוף! בעזרא, פרויקט 
חדש, 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה 3 שנים, 2,000,000 
_____________________________________________)29-29(ש"ח תיווך 054-3050561

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

+ יחידה משופצת כ- 30 
מ"ר בק"ק, 2,900,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)29-29(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בבן פתחיה, 
ענקית, 230 מ"ר, 8 

חדרים, בנוי 160 מ"ר + 
70 מ"ר, מרפסות גדולות, 

ק"א + מעלית + חניה 
בטאבו, 2,600,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)29-29(והשקעות 054-4290600

 בנורוק כ- 5 חד', 
כ- 120 מ"ר, קרקע, 

מוגבהת, מ.מהיסוד!! 
1,790,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

 באברבנאל, 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ב, בנין 6 דיירים, חניה, 

משופצת, 1,870,000 בלעדי 
_____________________________________________)29-29(תיווך עוצמה 052-7113508

 א.הצבי כ- 4 חד', 74 
מ"ר, ק"א, משופצת 
+ ח.שכנים 60 מ"ר, 

1,490,000 גמיש "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג, 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 דירות 50 ו- 50, מושכרות 
ב- 6,600 ש"ח, משופצות, 

ק"א, 1,890,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)29-29(א. פנחסי 03-5799308

 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 

_____________________________________________)29-29(בועז 050-4156080

 בנויפלד 31, ק"ג, 
4 חד', כ- 90 מ"ר, 

חזית, דירה מרווחת, 
מיידי, מחיר לחטוף, רק 

ב- 1,470,000 מטופל 
ע"י אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)29-29(_____________________________________________

 בלעדי בצירלסון בבנין 
חדש, 4 חדרים + סוכה, 

מושקעת ומפוארת + 
יחידת הורים, ק"ד, חזית, 

נוף + מעלית + חניה 
פרטית, 1,950,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)29-29(והשקעות 054-4290600

 הזדמנות בלוחמים!! 
חדשה!! 4 חד', 

ק"א, מעלית, 90 
מ"ר, מ.שמש, סוכה, 
בבלעדיות 1,980,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)29-29(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 4 חד', 
100 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ חניה, חזית, מושקעת, 

2,250,000 א. פנחסי
03-5799308)29-29(_____________________________________________

 בבן זכאי 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ב, משופצת + יחידת 
הורים + סוכה גדולה + חניה, 

א. להרחבה, 2,100,000 א. 
_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

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

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 באזור חבקוק בבניין חדש, 
4.5 חד' + יחידה משוכרת, 
130 מ"ר, ק"5 + מעלית, 

2,800,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)29-29(_____________________________________________

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

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

03-5799308)29-29(_____________________________________________

 א.קוטלר כ- 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, קומה א' 

+ סוכה, משופצת, ח', 
1,460,000, עורפית 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)29-29(_____________________________________________

 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 "תיווך משגב 

_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! בשיכון ג' 3.5 
חד', 80 מ"ר, ק"ג + א. 

בגג, חתימות שכנים, ק"ג, 
חזית, משופצת א. פנחסי 

03-5799308)29-29(_____________________________________________

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

מ"ר, ק"א, חזית, 1,590,000 
_____________________________________________)29-29(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב דניאל 4, בני ברק

עו"ד רפאל אסרף
ב"כ מנהל עזבון המנוח שלמה בראון ז"ל

רח' בן זכאי 43 בני ברק, טלפון: 03-6767976 פקס: 03-6748225

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בקומה שניה בשטח רשום של 60.00 מ"ר הממוקמת 
ברח' דניאל 4 בני ברק, הידועה כגוש 6124 חלקה 2 תת חלקה 31 דירה )להלן: "הדירה ו/או הנכס"(.

2. ההצעות תוגשנה בכתב למשרדי הח"מ על גבי טופס הצעה, אותו ניתן לקבל במשרדי הח"מ יחד עם 
נוסח הסכם מכר, ההצעה תהיה בלתי מותנת. 

3. כל הצעה שתוגש, תפרט את  שמו המלא של המציע, מס' ת"ז ומענו, וכן את סכום ההצעה המוו
צע, בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה, לפקודת עו"ד רפאל אסרף, עד ליום 

15.8.20 בשעה 12:00. 
הפיקדון  יחולט  העיזבון,  מנהל  ע"י  שהצעתו התקבלה  וככל  אם  מהצעתו,  בו  יחזור  והמציע  היה   .4

כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק.
5. הנכס יימכר  במצבו הפיזי והמשפטי כפי שהוא AS IS. על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו הבו

לעדית ועל חשבונו, את הנכס, לרבות את מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני, והרישומי.  למניעת ספקות, 
ו/או לתיאור  בו  ו/או לתיאור מצב הזכויות  ו/או הח"מ אינם אחראים לתיאור הנכס  מנהל העיזבון 

מצבו התכנוני.
7. אין מנהל העיזבון מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, מנהל העיזבון, יהיה 
רשאי, בכל עת, לנהל מו"מ עם המציעים ו/או עם כל גורם אחר, ו/או לערוך התמחרות, ו/או להאריך 
את המועדים להגשת הצעות, ו/או למכור, בכל עת, את הנכס לכל מי שיימצא לנכון ושומר לעצמו 
את הזכות לפרסם הצעות נוספות,  ובנוסף - לבטל, בכל עת, גם טרם ההתמחרות, אם תהיה, את הליך 
ההזמנה להציע הצעות ו/או את מכר הנכס, והכול על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא טענה ו/או תביעה 

כלשהי של מציע או צד ג' אחר כלשהו.
8. מובהר, כי אין בהזמנה זו משום מכרז, ואין המכירה כפופה לדיני המכרזים.

9. מציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם המצוי במשרדי הח"מ.
10. לא ישולם דמי תיווך ו/או עמלה ע"י מנהל העיזבון.

11. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.
 rafialaw@gmail.com  12. מידע נוסף במיל



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

כג’ בתמוז - כה’ בתמוז תש”פ  15/07-17/07/2020

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

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

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

קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

קריית אתא 

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

קומת מינוס. 2,100 ש"ח.
054-8435566

_____________________________________________                                                                         )25-29ש(

טבריה

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 מציאה! במגדל 
העמק, 4 חד', ק"א, 

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

_____________________________________________)26-33ל(052-8469855

מגדל העמק
4-4.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

חניה, מעלית, 4,500 ש"ח 
050-4442474
_____________________________________________)26-29ש(052-5550393

3-3.5 חדרים

ביקוש 
דירות

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

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

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

_____________________________________________)26-29ל(מעלית 052-7650270

 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(_____________________________________________

נתיבות

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

 בלעדי בחבקוק קרוב 
לרב שך, 2.5 חדרים, 

כ- 70 מ"ר, חזית, ק"א 
+ מעלית + סוכה, 

1,530,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)28-28(_____________________________________________

 מציאה!! בשיכון ד' קומת 
קרקע, 60 מ"ר, 3 חד', 100 

מ"ר גינה + 40 מטר מרפסת, 
משופצת כחדשה, 620,000 

_____________________________________________)28-29(ש"ח 055-6768215

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

מדהים, 650,000 ש"ח גמיש 
055-6768215)28-29(_____________________________________________

 רמות ד': 4 חד' )83 מ"ר 
נטו!( חדש מקבלן בולינשטיין, 

מרפסת )6 מ"ר(, ק"ב, מעלית, 
נוף! 2,220,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)28-28(תיווך הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 4 חד' במרכז העיר, ק"ד, 

רק 570,000 ש"ח גמיש
_____________________________________________)28-29ל(052-7655545

2-2.5 חדרים

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

_____________________________________________)28-31ל(058-3244789

+5 חדרים

 ברח' רמז דירת 4 חדרים, 
חדשה, קומה ג', חזית, 

מעלית, חניה ומחסן, טל': 
052-7685502)28-29(_____________________________________________

 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

 בזוננפלד, יח"ד, חדר 
+ מטבח ופינת אוכל + 

אמבטיה, מרוהטת, ממוזגת 
ומתוכננת, קומת כניסה

_____________________________________________)28-29ל(052-7145611

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, 
1,625,000 ש"ח תיווך 

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

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 73 מ"ר, ק"ג + היתרים 

על הגג, 1,520,000 ש" א. 
_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

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

חזית, מצב מעולה, 1,550,000 
_____________________________________________)29-29(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינרב 3 חד' + מרפסות, 

70 מ"ר + א. להרחבה, ק"א, 
חזית, משופצת, 1,620,000 
_____________________________________________)29-29(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

קומה ב', משופצת ברמה 
גבוהה "פנחס נכסים"

055-6789653)29-29(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 3.5 
חדרים, 80 מטר + יח"ד 35 

מטר + הכנה ליחידה נוספת 
בקלות, קומה שניה ושלישית, 

1,890,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)29-29(_____________________________________________

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

על הגג, 1,520,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

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

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + מחסן, 1,950,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)29-29(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בחידא, 
קומה א', 70 מטר, משופצת, 
1,410,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)29-29(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח', כ- 85 מטר, 
קומה ג', באזור סמטת אזר, 
1,640,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)29-29(_____________________________________________

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

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

נדל"ן בועז
050-4156080)29-29(_____________________________________________

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

סלון ענק! משופצת 
ברמה בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)29-29(נדל"ן בועז 050-4156080

 בהרב קוק באזור 
אליעזר דירת 3.5 חדרים, 

קומה 1.5, חזית בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)29-29(והשקעות 054-4290600

 בכהנמן בפרויקט 
החדש דירות 3 חד' החל 

מ- 1,420,000 נדל"ן 
_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי, כ- 3 
חד', כ- 70 מ"ר, ק"ב, 

עורפית, מרווחת מאוד, 
1,250,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בפרדס כץ, מבחר 
דירות 3 חד', ב.חדשים 

בנויים, החל מ- 
1,450,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

ג.בטון )מדרגות לגג(, 
1,395,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בטרומפלדור כ- 3 
חד', 65 מ"ר, מרפסת 
10 מ"ר, ק"ב, חזית, 

1,365,000 נדל"ן הקריה 
 בשלמה בן יוסף 3 _____________________________________________)29-29(050-3000121

חד', כ- 70 מ"ר, ק"א, 
להיכנס לגור, 1,350,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)29-29(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 
אופציה, רק 1,270,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)29-29(_____________________________________________

 בדב גרונר 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 1,300,000 
אופציה נדל"ן הקריה 

050-3000121)29-29(_____________________________________________

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

+ סוכה, ק"א, מעלית, 
ח.בטאבו, 1,520,000 
גמיש בלעדי "משגב 
_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

 א.דב-הוז 3 חד', 
70 מ"ר, מ.מהיסוד, 

מרפסת.ש, ק"א + חניה, 
א.להרחבה, 1,250,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)29-29(_____________________________________________

 לרציניים!! א.השניים 
2 חד', ק"א, כ- 55 מ"ר, 
מ.מהיסוד, א.להרחבה, 

1,150,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)29-29(לדיור" 052-5222690

 בלעדי בחבקוק קרוב 
לרב שך, 2.5 חדרים, 

כ- 70 מ"ר, חזית, ק"א 
+ מעלית + סוכה, 

1,530,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)29-29(_____________________________________________

 אין מחיר כזה!!! 
בדנגור 2 חד', קרקע, 40 

מ"ר, 1,100,000 נדל"ן 
_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

 בדנגור 2.5 חד', כ- 50 
מ"ר, ג.בטון, אופציות 
מיידיות, 1,295,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)29-29(_____________________________________________

יחידות דיור
 ברמב"ם יח"ד, כ- 

25 מ"ר, רק 780,000 
אפשרות למשכנתא 

נדל"ן הקריה
050-3000121)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

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

3 חד' המכניס 8,000 ש"ח 
לחודש! נוף! רק 2,300,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)29-29(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)29-29(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 

_____________________________________________)29-29(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)29-29(_____________________________________________

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

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

2,320,000 ש"ח מציאה! תיווך 
_____________________________________________)29-29(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)29-29(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)29-29(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)29-29(_____________________________________________

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

נוף! 2,220,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)29-29(תיווך הכוכבים: 02-5713375

עפולה
 מבחר דירות ודירות 

מחולקות עם תשואה גבוהה 
החל מ- 370,000 ש"ח

r.b 052-6224648)29-29(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", בשישי 
הקרוב 17/7/20 יתקיים "בית 

פתוח" ללא עמלת תיווך, 
ברחוב ברקת 5 בנופך, דו 
משפחתי 7 חד', 180 מ"ר 

בנוי, 280 מגרש אלי לוי
050-6692183)29-29(_____________________________________________

 בפ"ת בכפר גנים ברח' 
כץ, ד.גג 6 חד' + מעלית + 

מ.שמש + זכויות בניה על הגג 
050-8090136)29-29(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, מעלית, 2 

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

_____________________________________________)29-29(050-6610501 סתיו

3-3.5 חדרים

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,445,000 
_____________________________________________)29-29(ש' בלבד!! 050-4811122

 בפ"ת בכפר אברהם 
ביונה גרין, 3 + מעלית שבת, 

מסודרת ומטופחת
050-8090136)29-29(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 
חפץ חיים 33, המרכז 

השקט, משופצת, קומה 
ראשונה, חניתה ילין

054-4723518
054-472351)29-29(_____________________________________________

 בברנדה )קק"ל(, ק"ב, 50 
מ"ר, מסודרת, מושכרת ב- 

2,600 ש"ח, 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)29-29(050-6610501 סתיו

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

משופצת, ממוזגת, 910,000 
_____________________________________________)29-29(ש"ח 050-4811122 

תל אביב

קריית גת 

 פינת ההשקעות!! 
נכסים אטרקטיביים 
להשקעה/מגורים, 
27 שנות מצויינות 

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)29-29(_____________________________________________

 בענתות/הצדיק 
משטפנשט 3 חד', כ- 

75 מ"ר, ק"א, מרווחת 
ויפה, רק 860,000 נדל"ן 

_____________________________________________)29-29(הקריה 050-3000121

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 בתוכנית ל' )למד(, 5 חד' 

ענקית, 150 מ"ר, מעלית, 
חניה, מיידית, 3,790,000 ש"ח 

_____________________________________________)29-29(050-6610501 סתיו

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

 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)29-29(_____________________________________________

 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)29-29(_____________________________________________

 ביצחק שדה, ק"ק, 
5 חד' חדשה, מפוארת, 
ענקית "דלוקס נכסים" 

052-8555594)29-29(_____________________________________________

 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

 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

 בברטנורא 4 חד' 
משופצת, מוארת + 
יחידת הורים "דלוקס 

_____________________________________________)29-29(נכסים" 052-85555594

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

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

 בזבוטינסקי הרב שך, 70 
מ"ר, צד ב"ב, חזית, מרווחת 

_____________________________________________)29-29(ושמורה 052-7193105

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

ומקלחת, משופץ, לכניסה 
מידית תיווך דורון

054-4980159)29-29(_____________________________________________

 ברבי עקיבא דירה 3 
חד', יצאה משיפוץ, מפוארת 

ומושקעת, קומה ב' תיווך דורון 
054-4980159)29-29(_____________________________________________

 ברח' סומק, 3 חד', 70 
מ"ר, ק"א, לטווח ארוך

_____________________________________________)29-32ש(054-8054918

 בשד' רמז היוקרתי, 3 
חד', בנין חדש, מושקעת 

+ מרפסת + חניה, 
ב- 5,500 ש"ח "דלוקס 
_____________________________________________)29-29(נכסים" 052-85555594

 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

 בביאליק פינת 
זבוטינסקי 87, ק"א, 2 
חד', מיידי + מפתחות, 

רק 3,200 לחודש בטיפול 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)29-29(_____________________________________________

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

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

 בצירלזון, יח"ד מפוארת 
ומושקעת ברמה, מרוהטת 
קומפלט, מיידי 2,400 ש"ח 

052-7193105)29-29(_____________________________________________

 יחידת דיור מפוארת 
בבניין 9, בניין מעולה 
בברוט, יחידה ברמה 
גבוהה מאוד, 2 חד', 

ק"א, לכניסה מיידית + 
מפתחות, רק ב- 2,400 

לחודש בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)29-29(נדל"ן בועז 050-4156080

 2 חדרים, כ- 40 מ"ר, 
במוהליבר 19, בנין חדש, קומה 
מינוס 1, מאווררת עם חלונות, 

ריהוט מלא, מיידי, לל"ת, 
_____________________________________________)29-29(2,200 ש"ח 054-8449114

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

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

_____________________________________________)29-29(הכוכבים: 02-5713375

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

_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-8420610



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה כג’ בתמוז - כה’ בתמוז תש”פ  15/07-17/07/2020

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 
02-5361771 050-6217759)30-30/20(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-39/2020א(052-7646814

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

לימים / שבתות וחגים, 
לחרדים! 058-3245275/2/4

052-7645275/2/3
054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/20(ונדנדות 052-5856465

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

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

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

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

צפת

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

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

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

royaldream17@gmail.com)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

הדברות

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

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

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

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

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

ירושלים והסביבה

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

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

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

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

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

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

 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' 

 וילה גדולה ומשתלמת, _____________________________________________)25-36ש(הורים 053-7173048
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(_____________________________________________

לב הדברות
הדברת 

מכרסמים 
וחרקים

054-7763140
אחריות 

לשנה

מחירים 
הוגנים

מספר רישיון 3247

הזמר אולי דיקמן 
במופע מרהיב

האומנית
 חדוה לוי
אירוע של

 פעם בחיים

משה קליין 
במופע מיוחד

יהודה פליישמן 
במופע משמח

הרב אבנר קוואס 
בשיחה מרתקת

האומן שמעון פרץ
הדרך אל האושר

יצחק א.פדידה
N.L.P טריינר

התו
הסגול

19.7-21.7.20 כ"ז-כ"ט תמוז

י"ג-ט"ז אב
3.8-6.8.20

כ'-כ"ג אב
10.8-13.8.20

1.499& לזוג ללילה

כ"ז-כ"ט אב
17.8-19.8.20 &850

לכל החופשה, לאדם בחדר של 3

מחזור א'

סוויטות אחרונות

מחזור ג'מחזור ב'

השקעות

חנויות

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

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

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

 השקעת השנה! דירה 
ענקית, 210 מ', 7,150 

ש"ח לחודש )6.1% תשואה 
לשנה - מחושב על השקל!(, 

בחרדי המבוקש מאד! למהירי 
החלטה, ללא תיווך, במציאה 
1,250,000 054-8414744 או 

_____________________________________________)28-29(בוואצפ 052-6682588

מחסנים

משרדים

מבנים
 להשכרה בבני ברק, 

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

03-5222225)26-29(_____________________________________________

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

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

מגרשים

 ברח' רבי עקיבא באזור 
בית כנסת הגדול בפסז' 17 

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

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

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

קיט 
ונופש

בר יוחאי

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

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

אביבים

 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

 דירת נופש יפיפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

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

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

 בין הזמנים בוילה 
מדהימה! נקיה! מאובזרת, 

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

055-6624822)28-31(_____________________________________________

 בלעדי! חנות בזבוטינסקי 
ר' עקיבא, 20 מ"ר + גלריה, 
ליד תחנת אוטובוס, 5,000 

_____________________________________________)29-29(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 למכירה חנות בר' עקיבא, 
24 מ"ר, מושכר ב- 5,000 
ש"ח, 1,550,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)29-29(פנחסי 03-5799308

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? בשבילך אנחנו 
כאן תיווך 054-4980159 

_____________________________________________)29-29(דורון

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

_____________________________________________)29-29(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)29-29(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)29-29(תיווך דורון 054-4980159

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)29-29(_____________________________________________

 למכירה חנות בבית שמש 
במתחרד, גודל כ- 25 מ"ר, 

אופציה לגלריה, רק 520,000 
ש"ח 052-2604463 מרכז 

_____________________________________________)29-29(מידע לנדל"ן

 למכירה במושב דתי 
)לשומרי שבת(, לבניה 500 

מ"ר כולל תוכניות בניה 
במקום מדהים )ליד רמת בית 
שמש( 052-2604463 מרכז 

_____________________________________________)29-29(מידע לנדל"ן

 להשכרה לכל מטרה, 
מחסן/משרד, הושע-אוסם 

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

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

 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 

_____________________________________________)29-29(והשקעות 054-4290600

 להשכרה, 65 מ"ר, 
ברח' הרצל ב"ב + 

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

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

_____________________________________________)29-29(תיווך דורון 054-4980159

 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(_____________________________________________

 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
טויוטה

 ורסו 2012 יד ראשונה, 
117 אלף קילומטר, רכב 

שמור, ללא תאונות
054-5908240)29-29(_____________________________________________

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
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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

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

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

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(300 ש"ח 054-7216671

 מכשיר רדי גריל חדש 190 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח אריה 050-9049663

 תמונת גובלאן 50 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טלפון: 050-6245339

 פינת אוכל + 5 כסאות 
250 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טלפון: 050-6245339

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

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

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

 שולחן פינת אוכל + 
2 כסאות + מזנון + שולחן 

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

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(בלבד 054-7216671

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(500 ש"ח 054-7216671

 כסא תינוק מתכוונן מיוחד 
_____________________________________________)28-29ח(220 ש"ח 052-7663458

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מצויין + גלגלים 200 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 עגלת בייבי ג'וגר מעולה 
_____________________________________________)28-29ח(400 ש"ח 052-7222601

 למכירה טיולון מקלנר 
צבע שחור/בז' כחדש 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח לפרטים: 052-7111884

 בגדי תינוקות לגיל 0-3 
_____________________________________________)28-29ח(50 ש"ח 052-4747667

 לול פלסטיק + מזרן 150 
ש"ח לול עץ )בלי מזרן( 100 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-7655652

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מעולה + מזרון אורטופדי 200 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
150 ש"ח וגם טיולון 90 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

_____________________________________________)28-29ח(כחדש 80 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום, 2 מצבים 

_____________________________________________)28-29ח(בב"ב 400 ש"ח 054-8476805

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(054-8464909

 סט מצעים פרנל למיטת 
תינוק / מעבר 35 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

 שמיכה פוך לילד 35 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

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! 
_____________________________________________)08-29ש(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

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

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

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

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

שידוכים

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

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות, גם פרק ב'

_____________________________________________)23-29ל(054-8422105

 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

יד שניה 
קונים

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 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

 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

 מנורת הפלא לטיפול 
בכאבים 400 ש"ח טלפון: 

_____________________________________________)28-29ח(050-6245339

 גמבוי בצבע כחול במצב 
חדש כמעט לא נמצא בשימוש 

_____________________________________________)28-29ח(60 ש"ח 03-5740868

 נגן גלסבה + מד צעדים 
בלוטוס ו- 16 גיגה 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(03-5740868

 חרמש חשמלי לגינון 500 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 050-3262639

 מזגן חלון 1.4 500 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(050-4128420

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 140 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-4443635

 אורגנית קסיו + מעמיד 
+ מזוודה + שנאי + כיסוי + 

חוברת למידה 399
_____________________________________________)28-29ח(050-4140205

 מדפסת לייזר מקצועית 
OKI דגם B430d מחיר 150 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8419233

 מיקסר קנווד מיג'ור 
900W חדש ללא אביזרים 

_____________________________________________)28-29ח(400 ש"ח טל': 054-8419233

 מדפסת + פקס + סורק 
_____________________________________________)28-29ח(350 ש' 054-8413813

 בהזדמנות! פקס 
משולבת סורק צילום חדשה 

250 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)28-29ח(052-7614295

 מכונת כביסה 7 ק"ג 
)בני ברק( 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 כירת גז שולחנית + 4 
להבות כחדשה )בני ברק( 200 

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

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

ברק( 120 ש"ח בלבד
_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
____________________________________________)28-29ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

ייעוץ משפטי

 ליאור פרץ- עו"ד פלילי 
*חקירות *ערעורים 

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

 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

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)29-30ח(052-7396092

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

 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

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 מטחנת בשר כחדשה 
ממש 220 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)28-29ח(052-7663458

 למכירה מצלמת פנסוניק 
LUMIX חדשה באריזה 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 054-8464909

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מדיח כלים בוש במצב 
מצוין 400 ש"ח בבית שמש 

_____________________________________________)28-29ח(054-6254459

 מיקסר מרפי ריצארד 
כחדש 500 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)28-29ח(052-7157077

 מגהץ 60 ש"ח
_____________________________________________)28-29ח(058-3287846

 קומקום חשמלי 40 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(058-3287846

 למכירה כיריים גז נירוסטה 
חברת סאוטר 400 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)28-29ח(054-2819921

 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

 מיטה נוער נפתחת צבע 
_____________________________________________)28-29ח(ורוד 350 ש"ח 052-7126106

 כסא משרדי 250 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(054-8475855

 עגלת אמבטיה איזיבייבי 
ירוק בהיר ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-8410050

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)29-30ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)29-30ח(נייד: 054-8446728

 עגלת אמבטיה + טיולון 
+ מיטת תינוק + כסא 

האכלה + בוסטר גב 300 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח()גמיש( 054-8410050

 מיטת תינוק במחיר 
מציאה 150 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)29-30ח(צבע עץ 052-7171872

 עגלת בייבי ג'וגר מעולה 
_____________________________________________)29-30ח(400 ש"ח 052-7222601

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק 260 ש"ח כחדשה 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 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

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)28-29ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 למכירה מיטת יחיד מצב 
מצויין 190 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)28-29ח(052-5737813



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כג’ בתמוז - כה’ בתמוז תש”פ  15/07-17/07/2020

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(_____________________________________________

 אדם רציני אחראי 
ונאמן, עם המלצות, לטיפול 

_____________________________________________)21-28(בקשישים. 055-5527391

 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 גרפיקאי/ת 

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 דרוש עובד דלפק אך 
ורק עם נסיון מיומן, זריז, 

תודעת שירות גבוהה 
מאד! לחנות פלאפל 

מובילה וממוזגת בב"ב, 
לשעות הערב. שכר 

ותנאים מעולים. יצירת 
קשר אך ורק ווטסאפ 

052-2452278 )לא 
להתקשר למספר זה!(

_____________________________________________                                                                           )25-29ש(

 למעון בק.הרצוג 
למשרה מלאה/חלקית 
דרושות *עובדת מטבח 
נקיה *מטפלת חרוצה 

_____________________________________________)26-29ש(ואחראית 050-4146721

 דרושה מתנדבת לבחורה 
עדינה ומתוקה עם פיגור 

שיכלי קל שגרה בדירה של 
סיח סוד, זקוקה לחום ואהבה, 
לנהל איתה מדי פעם שיחות, 
להדריך אותה לגבי סדר ונקיון 
_____________________________________________)26-29(לפרטים נוספים 054-6287000

 לגן מעון דתי בפ"ת, 
דרושה מיידית, סייעת לימי 

שישי 052-8530061
_____________________________________________)26-29ל(052-8226582

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

 אשה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית

_____________________________________________)26-27ח(054-2616758

 מטפל בקשישים גם 
סיעודיים כולל רחצה הלבשה 
וטיולים בעל ניסיון רב באיזור 

_____________________________________________)26-27ח(בני ברק 058-7651101

 מחפש עבודה כשליח עם 
אופניים חשמליות בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(052-7145348

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

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

 בעל ניסיון מעונין בטיפול 
_____________________________________________)27-28ח(קשישים 050-2344305

 מחפש עבודה כשליח עם 
אופניים חשמליות בבני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(052-7145348

 בחורה יראת שמים 
ונעימה מעוניינת בלינה אצל 

אישה קשישה בריאה תמורת 
_____________________________________________)27-28ח(תשלום 054-8473689

 מעוניינת להשתלב 
בתחום הנה"ח למשרה 

מלאה/חלקית זמינות מיידי 
_____________________________________________)27-28ח(052-7135724

 מטפל בקשישים גם 
סיעודיים כולל רחצה הלבשה 
וטיולים בעל נסיון רב באיזור 

_____________________________________________)27-28ח(בני ברק 058-7651101

 לגן בוטיק בגבעתיים 
דרושה סייעת חרוצה ויצרתית 
למשרה מלאה, 4 או 5 ימים 
בשבוע, 7:30-16:45 תנאים 

_____________________________________________)26-29(מעולים 052-3838484

 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 והטיפול 

_____________________________________________)28-31ל(052-6745365

 דרוש מורה שמלמד 
 S.M.S / כינור נא להתקשר

_____________________________________________)28-29(פלאפון: 054-7770848

 מחפש עבודה לשעתיים 
ביום אפילו פעמיים בשבוע 

_____________________________________________)27-28ח(052-7154435

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + אפשרות 

_____________________________________________)27-28ח(ללינה לסרוגין 052-3595314

מעונין ללמד חזנות ופיתוח 
קול במחיר סימלי טל': -053

_____________________________________________)27-28ח(3582296

 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 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)29-36ש(054-8471166 058-4012013

 עבודה מכניסה מהבית 
- דרושים מפיצים לירק 

הידרופוני מהדרין מינימום 
_____________________________________________)29-32ש(ריסוסים 050-2516550

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. 

הרצוג, מטפלות / סייעות 
/ טבחית למשרה חלקית 

/ מלאה 054-8426675 
_____________________________________________)29-32ש(054-4499177

 אלמן חרדי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)26-27ח(שעות 054-7938941

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר לרכישת 

ניסיון וקבלת התעודה
_____________________________________________)26-27ח(050-6651365

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)29-30ח(שעות 054-7938941

 חרדי בירושלים פנוי לכל 
עבודה, זמנית/קבועה

_____________________________________________)29-30ח(052-7197544

 מעוניין לעבוד בנקיון חדרי 
מדרגות בבני ברק, המלצות 

_____________________________________________)29-32ל(055-2773949

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)28-29ח(ש"ח טלפון: 050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(טלפון: 050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח טלפון:

_____________________________________________)28-29ח(050-6245339

 ילקוט אורטופדי פסים 
צבעוני כחדש 90 ש"ח

_____________________________________________)28-29ח(052-7628985

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

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)28-29ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן לייבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה במחיר נוח )בני 
_____________________________________________)28-29ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 למכירה כסא עם ידיות 
וגלגלים + שולחן אוכל + 
מזוודה + מסך מחשב 80 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 למכירה אופניים מצב 
מצויין 90 ש"ח + קורקינט 60 

_____________________________________________)28-29ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה ארנבות 100 ש"ח 
_____________________________________________)28-29ח(כל אחת טל': 03-6184819

 קופסא מהודרת לנסיעות 
_____________________________________________)28-29ח(לפאה 80 ש"ח 052-7222601

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)28-29ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 BMX אופניים חדשות 
חברת TX ב- 170 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(03-5740868

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

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

 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
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מבצעי החלבי בין התאריכים:ראשון-שישי  19-31.7.20  כ"ז בתמוז - י' באב
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