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בחדרו של הראשל"צ: נחנכה ישיבה חדשה
מאת: אלי כהן

החדשות,  המגבלות  על  שהוכרז  לפני  רגע 
התקיים מעמד הייסוד לישיבה הגדולה החדשה 
"דעת אליהו" על שמו של זקן הראשונים לציון 
הגר"א בקשי דורון זצ"ל, בחדר לימודו במוסדות 

'בנין אב' בירושלים.
את הכנס, בו השתתפו 40 תלמידים שהתקבלו 
כיבדו  'אלול',  לזמן  בישיבה  א'  לשיעור 
הרבנים  לצעירים,  הישיבות  ראשי  בנוכחותם 
'פני  ישיבת  ראש  פרץ,  יוסף  רבי  הגאונים, 
ראש  אללוף,  יהושע  רבי  בירושלים;  יהושע' 

זרביב,  יהודה  רבי  הרועים';  'משכנות  ישיבת 
רבי שמואל אביטן,  דוד';  'זכרון  ישיבת  משגיח 

ראש ישיבת 'בית הלוי'; רבי רחמים הלוי מרבני 
ר"מ  אשכנזי,  שלמה  רבי  יהודה';  'באר  ישיבת 

יוסף מאירוביץ, ר"מ ב'דעת  ב'פני יהושע'; רבי 
'דעת  ישיבת  ראש  אזרזר,  אליהו  רבי  חכמה'; 
חכמה'; רבי יוסף טוטיאן, מרבני 'שבות יהודה'; 
ורבי ברוך רקובסקי, ראש ישיבת 'זכרון אליעזר'.

רבי  הגאון  יעמוד  החדשה  הישיבה  בראשות 
הספרדים,  הישיבות  ראשי  מגדולי  אברהם,  דוד 
זכתה  הישיבה  העמוקים.  בשיעוריו  הידוע 
ומאות  ברישום,  תקדים  וחסרת  רבה  להצלחה 
כה  עד  התקבלו  מתוכם  שעריה,  על  הידפקו 
הקטנות  מהישיבות  מצוינים  בחורים  ארבעים 

המובילות.

חדש: ניצולי שואה ירושלמיים 
לא משלמים על חנייה

שני חברי מועצה חרדיים 
נדבקו בקורונה

בעיצומו של גל שני: 
הבחורים התאספו 

לערב מרגש

מאת: אלי כהן

פטור  לתת  החליטה  ירושלים  עיריית 
שואה  לניצולי  לבן  בכחול  חנייה  מאגרת 
רצון  מתוך  רכב.  בעלי  שהם  העיר,  תושבי 
להקל ולסייע לניצולים, מועצת העיר תיקנה 
מהשבוע  שהחל  כך  העירוני,  העזר  חוק  את 

יוענק להם הפטור.
בירוקרטיה,  מהניצולים  לחסוך  בכדי 

עיריית ירושלים פנתה לרשות לניצולי שואה 
הניצולים  רשימת  לקבלת  האוצר  במשרד 
למשרד  גם  תפנה  העירייה  ירושלים.  תושבי 
שלהם  הרכבים  מספרי  לקבלת  התחבורה 
ותבצע עדכון במסופונים של פקחי העירייה, 
בצורה  החניה  מאגרת  בפטור  יזכו  שהם  כך 

אוטומטית )בדומה לתו חנייה אזורי(.
את  השואה  מניצולי  העירייה  תחסוך  בכך 
הצורך בפנייה לרשות או מילוי טפסי בקשה. 
בעירייה מבטיחים כי הם לא יעבירו כל מידע 

על הניצולים לאף גורם חיצוני.
על  תנאים לקבלת ההטבה:  ישנם שלושה 
עליו  ירושלים,  תושב  להיות  השואה  ניצול 
להגדרה  בהתאם  שואה  כניצול  מוכר  להיות 
של משרד האוצר וכן שהרכב יהיה בבעלותו.
"אני  ליאון:  משה  ירושלים,  עיריית  ראש 
ניצולי  על  להקל  נוספת  דרך  שמצאנו  שמח 
השואה תושבי העיר, שמעכשיו יוכלו לקבל 
אותם  ללוות  נמשיך  החנייה.  מאגרת  פטור 

ולסייע להם בכל דרך שניתן".

מאת: אלי כהן

כיכר  על  פוסח  לא  הגואה  הקורונה  גל 
נמצאו  חרדיים  מועצה  חברי  שני  ספרא: 
נכנסו  במחיצתם  הבאים  לנגיף,  חיוביים 
פורסמו,  האחרונים  הנתונים  פי  על  לבידוד. 
קורונה  חולי  מ-1,500  יותר  בירושלים 

מדווחים.
היציאה  את  שליוותה  האופוריה  לאחר 
לכוננות  הרשויות  עברו  הראשון,  מהגל 
חלק  ופושטת.  הולכת  תחלואה  בשל  גבוהה 
צפויים  בבירה  לפעול  שהחלו  מהמוסדות 

להפסיק את הפעילות.
צדק'  'שערי  הירושלמי  החולים  בבית 
נפתחה מחלקת קורונה חדשה, לאור העלייה 
בירושלים  "העלייה  המאושפזים.  בחולים 
לטווח  רחבה  להיערכות  אותנו  מחייבת 
נוספות,  מחלקות  בתכנון  והקרוב  הרחוק 
תכנון פעילות הצוותים והמשך הפעלת כלל 
המחלקות, המכונים והמרפאות", כתב מנכ"ל 

בית החולים פרופ' עופר מרין לעובדים.
קטמון  בשכונת  הזהב'  'גיל  האבות  בית 
שהלכה   82 בת  מקשישה  השבוע  נפרד 
החמישית  בקורונה,  שחלתה  לאחר  לעולמה 

במספר מהנפטרים מקרב דיירי בית האבות.
בתי  מועצת  מנכ"ל  הודיע  כך,  ובתוך 
העלייה  ביטול  על  קריספל  צוריאל  העלמין 
הקדוש  החיים'  ה'אור  בעל  לציון  השנתית 
המגיפה  התפשטות  "לאור  הזיתים:  בהר 
והעלייה האדירה בתחלואה, הוחלט בתיאום 
עם משטרת ישראל והמשרד לשירותי דת, על 
ביטול מוחלט של ההילולא ומניעה של עלייה 
מהציבור  מבקש  אני  ההילולא.  ביום  לציון 
להימנע באופן מוחלט מלנסות ולהגיע לאזור 
הציון". יצוין כי המשטרה תהיה פרוסה באזור 

ותמנע עלייה, מתוך דאגה לשלום הציבור.

מאת: אלי כהן

ישיבות  בני  מאות  על  עבר  רוח  התרוממות  של  ערב 
בליל שישי האחרון, שהתקבצו לבתי מדרשות בכל רחבי 
השכונות סביב שולחנות ערוכים; חידשו חידושי תורה; 

ושרו שירי נשמה אל תוך הלילה בלווי מוזיקלי.
לבני  'רוממות'  ארגון  במסגרת  התקיימו  האירועים 
 80 הישיבות - איגוד בני הישיבות הספרדי, בו פועלים 
נציגי שכונות השומרים על קשר אישי עם בני הישיבות 
בהשתתפותם  כיבדו  מהמקומות  בחלק  משכונותיהם. 
והערכה  חיזוק  דברי  שנשאו  ומשגיחים,  רמי"ם  רבנים, 
אף  על  התורה  בלימוד  שקידתם  על  הישיבות  לבני 

האתגרים הגדולים בעת הזאת.
הרב יעקב אגסי וצוות רבני 'רוממות', סיירו בשכונות 
גם  כמו  ההצלחה,  נוכח  התרגשותם  את  והביעו 
בני הישיבות. לאורך הערב  ההשתתפות המרשימה של 
הרבות  בשעות  שנלמדו  מסכתות  סיומי  ערכו  הבחורים 
עליהם  שנכפתה  מציאות  בביתם,  התורה  בני  שהו  בהן 

בעקבות הקורונה.

ראשי ישיבות התאספו בחדר לימודו של הראשון לציון הגר"א בקשי דורון זצ"ל, למעמד ייסוד ישיבת 'דעת אליהו'

 כנס היסוד. צילום: שמואל דריי 



בתקופת הקורונה, גיליתי את 
הרגישות, החום והאכפתיות  
של מנהלי המגזרים וקשרי 

הקהילה בכללית ואפילו
של ההנהלה הבכירה.

שילה גרמה
פעיל מלונות קורונה

זה הזמן לעבור לכללית! 

ר:
איו
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ערב גיבוש חוויתי למאות 
בחורי הישיבות

מאת: אלי כהן

יחול  בתמוז(  ט"ז  )רביעי,  היום 
רבי  האדיר  הגאון  של  פטירתו  יום 
מגדולי  זצ"ל  דיסקין  משה  שמעון 
התורה  ומרביצי  הישיבות  ראשי 
בדורנו, ר"י קול תורה ובעל "משאת 
הרגיש,  המצב  בעקבות  המלך". 
משפחתו  ובני  תלמידיו  השנה  יעלו 
החדשה  הרבנים  בחלקת  הק'  לציונו 
נפרדים  במניינים   - המנוחות  בהר 

ובהקפדה מרבית על הכללים.
לאביו  בפריאסלב  ברוסיה  נולד  זצ"ל  הגרש"מ 
הגאון המפורסם רבי יהושע זליג דיסקין זצ"ל, רבה 
של "פרדס חנה", שהיה ממשפחה רבנית רמת יחס 
בצעירותו  יאיר",  וה"חוות  מפראג  מהר"ל  מגזע 
מראשוני  והיה  פוניבז'  בישיבת  ללמוד  נכנס 
הישיבה  וראשי  שבחבורה,  ומהאריות  התלמידים 
חיבה  גם  תורה.  בדברי  עימו  להשתעשע  אהבו 
דפוניבז',  הגאב"ד  ממרן  לו  נודעת  היתה  יתירה 

ומעט מחיבה זו ניכרת בהסכמתו לספרו הראשון.
קמניץ  בישיבת  לימודו  קבע  נישואיו  לאחר 
עד  לילה  לילה  עמל  והיה  פוניבז',  בכולל  ואח"כ 
בחידושי  עמלו  לפרי  זוכה  כשהוא  בוקר  לפנות 
הקים  ברכה,  מלא  ככלי  זו  תקופה  לאחר  תורתו, 
והשקיע  נתניה",  "תפארת  בשם  לצעירים  ישיבה 
מובהקים.  כת"ח  לגדלם  ומרצו  תבונתו  כל  בהם 
לימים נקרא להקים את הכולל המפורסם "תפארת 

ציון" כשהוא מקבץ סביבו את מיטב 
לכהן  עבר  זמן  ולאחר  האברכים, 

בישיבת "בית התלמוד". 
בישיבת  לכהן  נקרא  מכן  לאחר 
כאחד  בירושלים,  תורה"  "קול 
כ-25  ובמשך  הישיבה,  מראשי 
יומו  עד  כסדרן  שיעורים  מסר  שנה 
בו  דבקים  כשהתלמידים  האחרון, 
כחצי  בביתו.  ובקביעות  בישיבה 
יובל העמיד אלפי תלמידים, כשהוא 
נכוחות  בסברות  האמת  על  מעמידם 
וישרות, ואף תלמידים אלו מתגאים בכך שעל ידו 

זכו לעמוד בקרן אורה בישרות ובבהירות.
אף ראה ברכה בפרי עמלו בסדרת ספריו "משאת 
המלך" על הרמב"ם והש"ס ועל התורה. בכל אתר 
ואתר בהיכלי התורה משתעשעים בספריו ומזכירים 
סברותיו ודרך לימודו היחודית, ובמשך הזמן הפכה 
שיטתו זו למושג ודרך. כמו כן זכה לקילוסם שלא 
בפניו ממרן הגאב"ד דבריסק, לאחר שהרצה בפניו 
נוהג  היה  הקה"י  בעל  מרן  ואף  תורתו.  מחידושי 
בשבתו  שבת  מידי  המלך"  "משאת  בספר  לעיין 
ובעצתו  כן התפרסם בחכמתו  כמו  תדיר.  ומשבחו 
נהנו  אשר  הם  ורבים  פנים  משוא  ללא  ובישרותו 
ממנו עצה ותושיה, וכן עניני ציבור רבים נחתכו על 
פיו ע"י דעתו הרחבה וטהרת לבו וקידש בכך שם 

שמים ברבים. 

מאת: אלי כהן

שוהים  הבריאות,  משרד  הוראת  בעקבות 
ישיבות  בחורי  מאות  האחרונים  בחודשים 
הקפסולות  מתווה  פי  על  הישיבות,  בהיכלי 
ותחת הוראות מחמירות של משרד הבריאות. 
שורת ראשי ישיבות פנו אל חבר מועצת העיר 
י-ם דוד בלומנשטוק והציגו את הקושי הגדול 
של הבחורים, מאז חזרתם לספסלי הלימודים 
ומתחילת זמן קיץ לא יצאו הבחורים ממתחמי 
דוד  המועצה  חבר  הישיבות.  בנייני  או 
בלומנשטוק נציג בני התורה נרתם מיד לעזרתם 
בעיריית  חרדי  לספורט  האגף  עם  ובשיתוף 
ירושלים, נשכרו מתחמי בריכות ברחבי העיר 
וישיבה  קפסולה  לכל  נפרדות  שעות  והוקצו 
עם הקפדה יתרה על הוראות משרד הבריאות.

מחזיק תיק תרבות תורנית חבר מועצת העיר 
הישיבות   ראשי  בשם  הודה  בלומנשטוק  דוד 
על  ליאון  משה  מר  העיר  לראש  והבחורים, 
בחורי  מאות  למען  המבורכת  ההתגייסות 
הפעילויות  בכלל  העיר,  תושבי  הישיבות 

בתקופת הקורונה.

בנוסף, לבקשת רבני ירושלים התכנסו רכזי 
ירושלים,  שכונות  רחבי  מכל  הישיבות  בני 
של  הבעיות  שלל  הועלו  בו  חירום  לכינוס 
במהלך  הקורונה.  בתקופת  הישיבות  בחורי 
מספר  הנציגים  ידי  על  הועלו  החירום,  כינוס 
עמו  הגדול  לקושי  מענה  שיתנו  פתרונות 
השתתפו  בכינוס  הבחורים.  אלפי  מתמודדים 
התורה  דגל  סיעת  חברי  דברים  ונשאו 
רה"ע  וסגן  מ"מ  הסיעה  יו"ר  בירושלים: 
ישראל קלרמן,  אליעזר ראוכברגר, סגן רה"ע 

חברי מועצת דוד בלומנשטוק ודוד זוהר.
כמו כן, התכנסו עשרות רכזי בני הישיבות 
בטבריה,  ציפורי  במלון  וגיבוש  עיון  ליום 
ברעיונות  ושיתפו  שיח  רב  קיימו  הרכזים 
ובהמשך  הקורונה  בימי  שעלו  ותובנות 
על  המחנכים  מגדולי  הכוונה  שיחת  שמעו 
הישיבות  בחורי  והתמודדות  השעה  בעיות 
בתקופת הקורונה. חבר מועצת העיר י-ם דוד 
נס  על  והעלה  ברכה  דברי  נשא  בלומנשטוק 
את פעילותם הברוכה של רכזי בני הישיבות, 
המסייעים  לכל  בדבריו  הודה  בלומנשטוק 
בחורי  למען  הקודש  בפעילות  והעוסקים 

הישיבות.

חבר המועצה דוד בלומנשטוק נציג בני התורה נרתם לעזרת בחורי הישיבות בעיר ובשיתוף 
עם האגף לספורט חרדי בעיריית ירושלים, נשכרו מתחמי בריכות ברחבי העיר והוקצו שעות 

נפרדות לכל קפסולה וישיבה עם הקפדה יתרה על הוראות משרד הבריאות

עליה מצומצמת לציון בעל 
"משאת המלך" זצ"ל

היום יחול יום פטירתו של הגאון האדיר רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל מגדולי ראשי הישיבות 
ומרביצי התורה בדורנו, ר"י קול תורה ובעל "משאת המלך"

בעקבות הקורונה: 

 הגרש"מ דיסקין זצ"ל 

 בלומנשטוק עם בני הישיבות 

מאת: מנדי קליין

על  השבוע  ראשון  ביום  החליטה  ישראל  ממשלת  היסטוריה: 
שתפעל  החרדי,  במגזר  כלכלי-חברתי  לפיתוח  הרשות  הקמת 
לצמצום הפערים ולקידום חברתי וכלכלי של הציבור החרדי מול 
ליצור מדיניות  והרשויות השונות על מנת  כלל משרדי הממשלה 
הממשלה  משרדי   - השלטון  גורמי  כל  בין  המתכללת  סדורה 
והרשויות המקומיות. בראשות הרשות החרדית החדשה יעמוד סגן 

השר אורי מקלב.
ההיגוי  ועדת  יו"ר  בין  אינטנסיבי  ושיחות  פגישות  סבב  בתום 
ראש  משרד  למנכ"ל  מקלב  אורי  השר  סגן  החרדית  הרשות  של 
ולאחר  החרדית,  הרשות  בהקמת  אישית  מעורב  אשר  הממשלה, 
במשרד  תוקם  הרשות  כי  הוחלט  השניים,  של  מקצועית  בחינה 
ראש הממשלה - כך שתהיה לה הסמכות לתכלל את התוכניות בכל 
ולכנס את כלל המשרדים לתוך תהליך שיפתח  משרדי הממשלה 

ויקדם את הציבור החרדי בפן הכלכלי-חברתי.
משרדי  של  מלא  פעולה  שיתוף  תוך  נעשית  הרשות  הקמת 
ידי משרדי הממשלה  על  פעם  לא  עלה  לאורך השנים  הממשלה. 
הצורך בתכלול עבודתם אל מול הציבור החרדי. בימים אלה של 
של  חייו  אורח  והבנת  הידע  חוסר  והודגש  הוצף  הקורונה  משבר 
בין  תיאום  חוסר  לצד  ההחלטות  מקבלי  ידי  על  החרדי  הציבור 
טיפול  המצריך  נושא   - החרדי  לציבור  בממשלה  שונים  גורמים 
נמצאים  הממשלה  משרדי  וכיום  היות  בשגרה.  ומעמיק  שורשי 
פועלים  ואינם  החרדי  הציבור  צרכי  של  הבנה  וחוסר  ידע  בחוסר 
בשפה אחת ובסמכות אחת. לכן ישנו הצורך בגוף אשר ירכז את 

הידע כלפי הציבור החרדי ויהיה הסמכות הממשלתית לכך.
עוד  הממשלה  משרדי  תוכניות  כלל  הממשלה,  החלטת  פי  על 

בשלב התכנון - יהיו בתיאום ובמעורבות של הרשות החרדית, כך 
וכל  החרדי,  לציבור  המותאמת  בצורה  יצאו  הממשלה  שתוכנית 
שמירה  תוך  החרדי  הציבור  צורכי  את  ויפנים  ידע  ומשרד  משרד 

על אורח חייו.
גם  הממשלה  פעולות  להתאמת  החרדית  הרשות  תפעל  כן 
בשלב הביצוע בשטח - בהתאמה לציבור החרדי. הרשות תעמיד 
בארץ  האוכלוסיה  כלל  עם  יחד  כשווה  החרדית  האוכלוסיה  את 
במכלול הפרמטרים והנושאים הן בשלטון המרכזי והמוניציפאלי 

והן במגזר הפרטי והעסקי. 
השונות  הרשויות  פעולות  של  התאמה  הייתה  לא  היום  עד 

לציבור החרדי והיה צורך כל העת לפעול לאחר מעשה בכדי לתקן, 
השלטון  לרשויות  ויוקנו  חסמים  יוסרו  היום  הרשות  הקמת  עם 
השונות הכלים והידע להתאמת כלל הפעולות לציבור החרדי תוך 
הכרה בצרכיו ואורח חייו. הרשות החרדית תפעל להגדלת ההכנסה 
הממוצע  לשכר  השכר  להשוואת  להביא  במטרה  הבית  למשקי 
תוכניות  ייזום  לצד  הקיימים  החסמים  פתרון  באמצעות  במשק 

חדשות אשר יביאו לפיתוח כלכלי-חברתי.
הרשות  מתפקידי  אחד  כי  הממשלה  בישיבת  הוחלט  עוד 
הראשונים עם הקמתה יהיה סיוע בטיפול במגיפת הקורונה במגזר 
החרדי וכן ליזום במקרים הנדרשים הסברה ייעודית למגזר החרדי.

במטרה לקצר את לוחות הזמנים של התהליכים השונים החליטה 
הרשות  מדיניות  את  יגבש  אשר  היגוי  צוות  הקמת  על  הממשלה 
תוכנית  יגיש  מכן  לאחר  העבודה,  נהלי  את  ויקבע  יום   40 בתוך 
החרדי.  הציבור  של  כלכלי-חברתי  לפיתוח  חודשים  שלושה  תוך 
לצידו  כאשר  מקלב,  אורי  השר  סגן  יעמוד  ההיגוי  ועדת  בראש 
מנכ"ל  הרלוונטיים:  הממשלה  משרדי  מנכ"לי  בוועדה  חברים 
משרד רה"מ ומנכ"ל משרד רה"מ החליפי, מנכ"לי משרדי האוצר 

והתחבורה, משרד הכלכלה והיועץ המשפטי לממשלה. 
תכנון  בשלבי  עוד  שונים,  פרויקטים  ולתקצב  ליזום  במטרה 
סגן  עם  מקלב  אורי  השר  סגן  נועד  והקמתה  החרדית  הרשות 
שירות  נציבות  ואנשי  האוצר  במשרד  התקציבים  על  הממונה 
המדינה על מנת לאמוד את צרכי התקציב לרשות החרדית באופן 

שישקף את הצרכים הקיימים.
סגן השר אורי מקלב מסר: "זוהי דרך ארוכה בה אנו מתחילים 
היום בעז"ה, דרך ארוכה ונצרכת אשר תביא ליוזמות ממשלתיות 
צרכיו  מול  החרדי  בציבור  ושינוי  כלכלי-חברתי  לפיתוח  חדשות 

וזכויותיו במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות".

הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי במגזר החרדי
סגן השר אורי מקלב שיעמוד בראש הרשות החדשה: "זוהי דרך ארוכה בה אנו מתחילים היום בעז"ה, דרך ארוכה ונצרכת אשר תביא ליוזמות ממשלתיות 

חדשות לפיתוח כלכלי-חברתי ושינוי בציבור החרדי מול צרכיו וזכויותיו במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות"

היסטוריה: הרשות החרדית יוצאת לדרך: התאמה והנגשת כלל פעולות הממשלה לציבור החרדי

בראש ועדת ההיגוי: סגן השר אורי מקלב | צילום: דוברות הכנסת



עכשיו כולם יודעים

עם מיטב שירותי הבריאות המתקדמים 
ועם שירות שאין דומה לו

רגישות מקצועיות זמינות

מני גירא שורץ
יועץ משרד הבריאות

למגזר חרדי בתקופת הקורונה

שילה גרמה
פעיל מלונות קורונה

אפי פלדמן
מנהל איחוד הצלה ב״ב

גם בתקופת הקורונה, התרשמתי 
מהמומחים המקצועיים של כללית 

שעשו בשבילנו מעל ומעבר.

בתקופת הקורונה, גיליתי את 
הרגישות, החום והאכפתיות של 
אנשי הקשר וההנהלה בכללית.

כשהיינו בסגר, התפעלתי מהזמינות 
של מרכזי הבריאות בכללית,

בטללפון באון-ליין ובשירות עד הבית.

זה הזמן לעבור לכללית! 

ר:
איו
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ח"כים חדשים הצטרפו 
לשדולה החדשה 
להגנת הר הזיתים

מאת: חיים רייך

עשרות חברי כנסת ביקשו להצטרף ולהימנות 
הזיתים  הר  להגנת  החדשה  השדולה  חברי  על 
יו"ר  עומד  השדולה  בראש  בכנסת.  שהוקמה 

סיעת ש"ס בכנסת ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי. 
כזכור,  בכנסת הקודמת הייתה השדולה למען 
הגנת הר הזיתים, השדולה הגדולה ביותר בכנסת, 
ועליה נמנו חברי כנסת מרוב סיעות הבית. בראש 
ועתה, עם  יואב בן צור  השדולה עמד ח"כ הרב 
הפנים  שר  סגן  לתפקיד  צור  בן  הרב  של  מינויו 
ופיתוח הנגב והגליל הוא ביקש מיו"ר סיעת ש"ס 
הנכנס ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי להקים בכנסת 
החדשה את השדולה לשמירה הגנת ושיקום הר 

הזיתים.
כבר עתה הצטרפו לשדולה עשרות חברי כנסת 

מכל סיעות הבית.
"נושא הר הזיתים תמיד היה יקר וחשוב לליבי, 
הדור.  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן  קבורים  שם 
אשתדל בעז"ה להתמקד בכל כוחי לפעול, להגן 
לשמור ולשקם את הר הזיתים, למנוע ולצמצם את 
חילולי הקברים ושמירת כבוד הנפטרים הקבורים 
במקום ולפעול להגדלת מספר המבקרים וטיפוח 
לאחים  להודות  רוצה  אני  להר.  הקשר  וחיזוק 
שנלחמים  הועד  נציגי  ולכל  מארה"ב  לובינסקי 
הר  שמירת  נושא  בכל  שנים   10 מעל  ונאבקים 

הזיתים" אמר הרב מלכיאלי. 
הוקם  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  הוועד 
ומנחם  אברהם  האחים  בידי  האחרון  בעשור 
לאחר  בהר  ההפקרות  את  שגילו  לובינסקי 
שהוריהם ז"ל נטמנו שם. בשנים האחרונות פועל 
הוועד גם באמצעות לחץ בינלאומי על הגורמים 
פעילויות  תאשר  שזו  כדי  בישראל  השלטוניים 
של  וכבודו  ניקונו  על  ולשמירה  ההר  למיגון 

המקום שליבם של יהודים רבים עורג אליו.
 173 הודות לפעילות דאגה הממשלה להתקין 
לשחזר  חדשה,  משטרה  תחנת  מעקב,   מצלמות 
חדש,  גידור  לבנות  שנהרסו,  קברים   20,000
מבית  אשפה  ופינוי  רגילה  לתברואה  ולדאוג 

הקברות. 
הוא  הפרק  על  כרגע  שעומד  נוסף  חידוש 
בשיתוף  הזיתים  הר  להגנת  הועד  של  פרויקט 
הממשלה, להקמת מרכז מבקרים מפואר, שאמור 

להיבנות בשנה הקרובה.  

יו"ר השדולה ח"כ מיכאל מלכיאלי | צילום: דוברות הכנסת

אופציונאליאופציונאלי

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 
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מתנה מגהץ 
קיטור טפאל
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סה"כ: ₪1,512

החל מ-

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

אפשרות להתקנה מקצועית ע"י מתקיני שיא החשמל והמיזוג

מבחר עצום של מזגנים חסכוניים מכל החברות
שיא החום שיא החסכון!
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תשלומים
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ניתן לקבל 
עם התקן 

ניתן לקבל 
עם התקן 



שהחיינו!

מהיום ניתן להשיג בחנויות וברשתות השיווק המובחרות עופות וחלקי עופות בכשרות 
המהודרת של בד״צ ׳יחוה דעת׳ בנשיאותו של הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט״א

ועד הכשרות ׳יחוה דעת׳ בנשיאותו של הגאון הגדול 
הרב דוד יוסף שליט״א הוקם ע״י רבני קהילות ודיינים 

מומחים מתלמידי מרן, המיישמים את פסקי מרן זצוק״ל 
בצורה מוקפדת ומדוקדקת הלכה למעשה. 

בשורה משמחת לציבור בני התורה המקפידים בהידור והדבקים 
במורשתו ובמסורתו של מרן רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל 

ממשיכים את מורשתו של מרן



ט"ז תמוז תש"פ 10108/7/20 בירושלים

מאת:  חיים רייך

את  אישרה  חקיקה  לענייני  השרים  ועדת 
שיזם  החברתית  החוק  הצעת 
משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
יחד עם סגן שר התחבורה  גפני 
מאגר  כי  הקובעת  מקלב,  אורי 
משבר  מתקופת  האשראי  נתוני 

הקורונה יימחק.
הקורונה,  מגיפת  "בעקבות 
של  פרנסתם  מקור  נפגע 
בתי  סגירת  עקב  רבים  אזרחים 
לחל"ת  יציאה  פיטורים,  עסק, 
גפני  ח"כ  כותב  בידוד",  או 

מכך,  "כתוצאה  החוק.  להצעת  ההסבר  בדברי 
לעמוד  יכולים  אינם  שנפגעו  מהאזרחים  רבים 
ולעמוד  הלוואות  להחזיר  בהתחייבויותיהם, 

בהוצאותיהם בתקופה קשה זו".
בנוסף, בהוראת בנק ישראל, הבנקים הקפיאו 
מכך,  כתוצאה  המשכנתאות.  תשלומי  את 
המשכנתא  את  משלמים  אינם  שבפועל  הלווים 
וכי  ייפגע,  שלהם  האשראי  שדירוג  חוששים 
פגיעה בדירוג האשראי שלהם עשויה להקשות 

עליהם לחזור לתפקוד נורמלי. 

ועדת הכספים ח"כ משה  יו"ר  לפיכך, מציע 
כי  ולקבוע  האשראי,  נתוני  חוק  את  לתקן  גפני 
אשראי  נתוני  במאגר  יכלול  לא  ישראל  בנק 
משבר  בתקופת  שנאספו  נתונים 
הקורונה. וכי לשכות האשראי לא 
יקבלו ולא יעשו שימוש בנתונים 
כמו  האמורה.  בתקופה  שנאספו 
בתקופת  שנאספו  הנתונים  כן, 
כניסתו  לפני  הקורונה  משבר 
במאגר  ונכללו  החוק  לתוקף של 
בתקופה  שנאסף  ומה  יימחקו.   -
ללשכת  נמסרו  וכבר  האמורה 
על  מידע  ללשכת  או  אשראי 
עוסקים, לא ישמשו לשם עריכת 
או  אשראי,  דירוג  אשראי,  דוח 

מתן חיווי אשראי.
סגה"ש  עם  יחד  החוק  את  שיזם  גפני  ח"כ 
חוק  בהצעת  מדובר  כי  אומר,  מקלב  אורי 
שאנשים  בכך  הראשונה,  מהמעלה  חברתית 
רבים שנקלעו לקשיים כלכליים בעקבות משבר 
בעתיד  שחור  כתם  עליהם  יירשם  לא  הקורונה 
וכי דירוג האשראי שלהם ישאר כמו שהיה טרם 

המשבר הנוכחי.
להצבעה  השבוע  עוד  תעלה  החוק  הצעת 

בקריאה טרומית במליאת הכנסת.

מאת:  מנדי קליין

התכנס  תעסוקה  מומחי  של  מקצועי  פורום 
במתחם העסקים 'מרכז אחים' בבני ברק, ביוזמת 
ארגון 'אחוות תורה', לטובת היגוי וייסוד מטה 
סיוע מיוחד שיעסוק במציאת פתרונות תעסוקה 
לחל"ת  שהוצאו  תורה  אחוות  ללומדי  וסיוע 
שנפגעו  עצמאיים  עסקים  בעלי  וכן  פוטרו  או 
העמקת  ובמקביל  הקורונה,  בתקופת  כלכלית 
עסקים  ובעלי  לעובדים  התורנית  המעטפת 
חרדים שלא זכו לקבוע עיתים לתורה ומחפשים 

מסגרת קהילתית תורנית תומכת.
מפגשים  סדרת  מתוך  הראשון,  במפגש 
שייערכו בחודשים הקרובים, השתתפו: מנכ"ל 
אחים,  מרכז  מנכ"ל  קשש;  זאב  תורה,  אחוות 
מעסיקים  קשרי  ומנהל  סמנכ"ל  גפני;  אהרן 
והכשרות ב'מיזם למעשה', שלום בוקובזה; חבר 
תעסוקה,  תיק  ומחזיק  ברק  בני  עיריית  מועצת 
תעסוקתי  הכוון  מרכז  מנכ"ל  הפטקה;  ישראל 
הקואליציה  ומנכ"לית  שכטר  דוד  ברק,  בני 

לתעסוקת חרדים, חביבה אייזלר.
פעילותם  את  תחילה  הציגו  המשתתפים 
על  והניחו  החרדי  למגזר  התעסוקה  בתחום 
פרטני  סיוע  לטובת  מגוונות  הצעות  השולחן 
בין  הארץ.  ברחבי  תורה  אחוות  ללומדי  מיוחד 
שלהם  ברלוונטיות  בלטו  שנדונו,  הנושאים 
הלוואות  מתן  באמצעות  לעצמאים  הסיוע 
מיוחדות ללא ריבית, ליווי עסקי ארוך טווח ללא 
עלות  ללא  מקצועיות  והכשרות  קורסים  עלות, 
הקרוב  בזמן  שייבחנו  נוספים  רבים  ופתרונות 

על ידי הנהלת אחוות תורה יחד עם חברי צוות 
ההיגוי המקצועי שהוקם למטרה חשובה זו.

הודיע  קשש  זאב  תורה  אחוות  רשת  מנכ"ל 
הולמים  תעסוקה  בפתרונות  לסייע  כוונתו  על 
ממקום  פוטרו  או  לחל"ת  שהוצאו  ללומדים 
ממעטפת  כחלק  הקורונה,  בתקופת  עבודתם 
לסייע  שנועדו  ופעילויות  מיזמים  של  רחבה 
ללומדים ובני משפחתם, הן בהיבט הרוחני והן 
בהיבט הגשמי, מתוך תפיסה שבהיעדר קמח לא 

תהיה תורה.
לאחרונה, קשש שיגר הודעה אישית ללומדי 
לתפקידו  שנכנס  חדש  "כמנכ"ל  תורה:  אחוות 
רבות  תוכניות  לי  יש  ספורים,  חודשים  לפני 
תורה  אחוות  ללומדי  לסייע  מנת  על  לפעול 
סניפים  בהקמת  הארגון  פיתוח  את  ולהמשיך 
אשמח  ומגוונות.  רבות  ובפעילויות  נוספים 
של  והלומדים  החברים  כלל  את  אישית  להכיר 
אחוות תורה, ואני זמין לכל פניה בנייד האישי 

ובמייל".
לבחון  ביקש  להודעה  שצורף  מיוחד  סקר 
התעסוקה  מצב  על  הקורונה  השלכות  את 
מצידם  והתעניינות  תורה  אחוות  לומדי  של 
מגוונים,  בנושאים  והרצאות  העשרה  לסדנאות 
כי  עלה  מהסקר  ביתם.  לבני  והן  ללומדים  הן 
לחל"ת,  הוצאו  תורה  אחוות  מלומדי  רבים 
מהעצמאים  וחלק  עבודתם  ממקום  פוטרו 
העסק  על  המאיימים  תזרימיים  בקשיים  נתקלו 
ליזום  מנכ"ל הארגון  - מה שהוביל את  שלהם 
הזרוע  והקמת  המקצועי  הפורום  מפגש  את 
שתסייע בסייעתא דשמיא ללומדי אחוות תורה 

גם בתחום התעסוקה.

בשורה: נתוני האשראי
 מתקופת הקורונה ימחקו

הארגון שעוזר לחרדים 
שפוטרו או הוצאו לחל"ת

הצעת חוק של חברי הכנסת גפני ומקלב )בהיותו ח"כ( שאושרה בוועדת השרים 
לחקיקה: מאגר נתוני האשראי של האזרחים מתקופת משבר הקורונה יימחק ולא 

יעשה בו כל שימוש ⋅ היו"ר גפני: "זהו חוק חברתי מהמעלה הראשונה"

פורום מקצועי של מומחי תעסוקה התכנס לאחרונה ביוזמת ארגון 'אחוות תורה', 
לטובת היגוי וייסוד מטה סיוע מיוחד שיעסוק במציאת פתרונות תעסוקה וסיוע 
לחרדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו וכן לבעלי עסקים עצמאיים שנפגעו כלכלית 

בתקופת הקורונה

 יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני | 
צילום: דוברות הכנסת 
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נשארים בריאים

ריחוק חברתי
 שומרים על מרחק

של 2 מטרים אחד מהשני

מסכה
 עוטים מסכה שמכסה את האף
ואת הפה, בכל יציאה מהבית

היגיינה אישית
 רוחצים ידיים לפני מגע עם אוכל,

אנשים אחרים, משטחים ועוד

שמירה על הכללים הבאים תימנע הדבקה:



ט"ז תמוז תש"פ 12128/7/20 בירושלים

מאת: יוסף טולידנו

הראשות  ברבנות  השבע:  שנת  קרבה 
היערכות  פגישת  השבוע  שני  ביום  התקיימה 
הבאה.  בשנה  שתחול  השמיטה  שנת  לקראת 
הראשון  של  בלשכתו  שנערכה  בפגישה 
הגאון  הראשית  הרבנות  מועצת  ונשיא  לציון 
הגורמים  כלל  השתתפו  יוסף,  יצחק  רבי 
אלון  מר  החקלאות  שר  ביניהם  הרלוונטיים, 
יעקב אביטן, מנכ"ל  שוסטר, שר הדתות הרב 
מנכ"ל  איצקוביץ',  נחום  מר  משרד החקלאות 
המשרד לשירותי דת עו"ד עודד פלוס, מנכ"ל 
דגן,  משה  הרב  לישראל  הראשית  הרבנות 

וגורמי המקצוע מהמשרדים.
כללי  כל  לפי  שנערכה  ההיערכות,  בישיבת 
הריחוק החברתי של משרד הבריאות עקב נגיף 
הרבות  ההכנות  על  המשתתפים  דנו  הקורונה, 
הקמתה  ועל  השמיטה  שנת  לקראת  הנדרשות 

של וועדת השמיטה הממלכתית.
יוסף  בפתח הדברים אמר הראשל"צ הגר"י 
ביותר  חשובה  היא  השמיטה  מצוות  כי  אמר 
וכי עלינו לעשות כל דבר על מנת שהחקלאים 
מצוות  את  לקיים  יוכלו  כולם  והאזרחים 
אביו  פסיקת  את  הזכיר  הראשל"צ  השמיטה. 
על  לגידול  בנוגע  זצוק"ל  יוסף  הגר"ע  מרן 
פסיקת  לפי  השמיטה,  בשנת  מנותקים  מצעים 
קדושת  אין  כאלה  בגידולים  הגר"ע,  מרן 
הראש"ל  הזכיר  מכירה,  היתר  לגבי  שביעית. 
את פסק דינו של אביו מרן הגר"ע זצ"ל שפסק 
להתיר, זאת על פי פסקי ההלכה של מרן החתם 
זצ"ל.  הראש"ל התייחס  קוק  והגראי"ה  סופר 
ישראל  ארץ  של  לגבולות  בנוגע  גם  בדבריו 

לעניין הלכות השמיטה.
אמר  שוסטר  אלון  השר  החקלאות  שר 
השבת,  עם  יחד  השמיטה,  "שנת  בישיבה: 
מהחוקים  חלק  היא  והיובל,  השביעית 
החברתיים החשובים שנתנה היהדות לאנושות. 
בעידן שלנו, השמירה על שנת השמיטה מציבה 
אתגר כפול. ראשית, לוודא שפרנסת החקלאים 
יהיה.  אשר  חייהם  אורח  יהיה  תיפגע,  לא 
לוודא  המזון,  ביטחון  מתפיסת  כחלק  שנית, 
אספקה  לקבל  ימשיכו  ישראל  אזרחי  שכל 
ובמחירים  מגוון  בריא,  טרי,  מזון  של  סדירה 
הרב  עם  החשוב  הדיון  על  סבירים.  שמחתי 
להכנה  ואפעל  השמיטה,  שנת  על  הראשי 

מיטבית של משרד החקלאות לקראתה".
אמר  אביטן  יעקב  הרב  דת  לשירותי  השר 

דת  לשירותי  המשרד  כי  המיוחדת  בפגישה 
לימין  לעמוד  מנת  על  שביכולתו  ככל  יעשה 
שמיטה  לענייני  והאגף  הראשית  הרבנות 
השביעית  שומרי  לחקלאים  לעזור  במשרדו, 
תקויים  השמיטה  שמצוות  ולוודא  ולצרכנים, 
בכוונתו  כי  אביטן,  השר  הוסיף  עוד  כהלכה. 
בקרב  השמיטה  מצוות  להנחלת  לפעול 
תכניות  באמצעות  המגזרים  מכל  תלמידים 

לימוד מיוחדות.
דגן  משה  הרב  הראשית  הרבנות  מנכ"ל 
לקיים  שרוצים  החקלאים  את  בדבריו  הזכיר 
קשיים  בפני  עומדים  אך  השמיטה,  מצות  את 
כלכליים ואתגרים עצומים, כאשר האפשרויות 
גידול  הן  מצוות  שומר  לחקלאי  ההלכתיות 
באמצעות  ושווק  עיבוד  מנותקים,  מצעים  על 
של  בדרך  או  )הפקר(  השבתה  דין,  בית  אוצר 
היתר מכירה, והתייחס ללוח הזמנים ולעבודה 
שנת  לקראת  להיעכרות  הנדרשת  המרובה 
הרבנית  מנכ"ל  הזכיר  לכל  בנוסף  השמיטה. 
על  הנדרשת  התקציבית  העלות  את  הראשית 
מנת להיערך לשנה זו ובכללם מסלולי התמיכות 
ואת  החקלאות  משרד  באמצעות  לחקלאים 
להיערך  "חשוב  לכך.  הנדרשת  הפרוצדורה 
מספיק זמן ולבצע נטיעות בגינות נוי ברשויות 
כי  הסביר  הראשל"צ  עכשיו.  כבר  המקומיות 
וכו', אך  דבר של קיום מותר, לגזום להשקות 

לנטוע מחדש - אסור. גם לזה צריך להיערך".
מנכ"ל המשרד לשירותי דת עו"ד עודד פלוס 
כי הוא שמח מהעובדה  אמר במהלך הישיבה 
היערכות  הייתה  הקודמת,  השמיטה  שבשנת 
המקצוע.  גורמי  כלל  של  טובה  ועבודה  בזמן 
בכך  והצלחנו  בזמן  שנערכנו  שמחים  "אנו 
כתוב  אף  הדבר  מחירים.  עליית  נגרמה  שלא 
לכך  התייחס  בדבריו  המדינה"  מבקר  בדו"ח 
שהמשרד לשירותי דת יסייע לרבנות הראשית 

בכל ההליכים לקיום שנת השמיטה כהלכתה. 
מנכ"ל משרד החקלאות מר נחום איצקוביץ' 
את  בפגישה  פירטו  במשרד  המקצוע  ואנשי 
מסלולי התמיכות לחקלאים הקיימים במשרדו 
ועל האיזון הקיים בין יבול נוכרי )היתרי יבוא( 
חקלאי  של  צרכם  את  המאזן  מכירה  להיתר 
רמת  על  לשמור  מאפשר  ומאידך  ישראל 

מחירים סבירה בשנת השמיטה.
הגורמים  כי  סיכמו  הפגישה  של  בסיומה 
הרלוונטיים ינחו את גורמי המקצוע במשרדם 
ולשוב  השמיטה  לשנת  ההיערכות  את  לקדם 
לקיום  הניתן  ככל  להיערך  מנת  על  ולהיפגש 

שנת השמיטה כהלכתה.

שרי החקלאות והדתות נפגשו עם 
הרב הראשי לישראל הגר"י יוסף

 שרי האוצר והדתות וראשי משרד הדתות בלשכת הראשל"צ הגר"י יוסף | צילום: דוברות הרה"ר 

נערכים לשנת השמיטה: 
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אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים.
תודה על הסבלנות!
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שד׳ גולדה מאיר

כביש 9 - דרך יצחק שמיר
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שיבת ציון

צומת 
שיבת ציון

 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( 12.7.20 )כ' בתמו העבודות יבוצעו החל מיום א' 

ז, תש"פ(, בשעות היום והלילה. 17.7.20 )כ"ה בתמו 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 כסדרם.
#   פניות שמאלה וחציות הצמתים מהרחובות הסמוכים לשד' גולדה 

יסגרו לסירוגין.

הסדרי תנועה סופיים:
בצומת שיבת ציון, ליוצאים מקניון רמות לשד' גולדה לא תתאפשר פניה 

לרחוב אסירי ציון, לצורך הגעה לרחוב יש לעשות פניית פרסה במעגל 
התנועה ברח' צונדק. 

משרד התחבורה, עיריית ירושלים וצוות תכנית 
אב לתחבורה ממשיכים בעבודות להקמת נתיב 
תחבורה ציבורית )נת"צ( בשדרות גולדה מאיר 

לכיוון הר חוצבים )מצומת אצ״ג עד מחלף בגין(. 
עבודות  יחלו  תש"פ(  בתמוז,  )כ'   12.7.20 בתאריך  ראשון,  ביום 
להחלפה ושדרוג של מערכת הרמזורים בצמתים שיבת ציון- אסירי 
הרמזורים  העבודות  במהלך  הציוני.  הקונגרס   - והרא"ה  ציון 

בצמתים יהבהבו והתנועה תוכוון ע"י פקחים.



שוב גילית שאחרי שנרדמת,
הילדים בילו כל הלילה מול המסך?

*בכפוף לתנאי השימוש. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

קובעים זמני
גלישה לילדים

בוחרים על אלו 
מכשירים להגן

עכשיו בחופש הגדול - מחזירים את השגרה לבית!

1-800-222-234 בוחרים את
רמת ההגנה

בואו נודה על האמת: התקופה האחרונה גרמה לכולנו לאבד שליטה על התכנים בהם הילדים צופים
ועל זמן המסך של המשפחה כולה.

לא עוד! עכשיו יותר מתמיד אתם זקוקים לרימון: אתם תחליטו על רמת ההגנה בבית, על אילו
מכשירים תרצו לסנן, על זמן המסך של כל ילד ואפילו אם לפתוח או לסגור אתר ספציפי לגלישה.

חייגו עכשיו והחזירו את השגרה לחיי משפחתכם.



ט"ז תמוז תש"פ 14148/7/20 בירושלים

מאת: אלי כהן

ראש הממשלה בנימין נתניהו היה זעוף וכעוס. 
הוא  חמישי  ביום  שכינס  עיתונאים  במסיבת 
שהתהדר  אחרי  להאשים.  מי  את  חיפש  בעיקר 
עודד  ואף  הקורונה  נגיף  את  למגר  בהצלחתו 
העסק  לפתע  חיים",  "לעשות  ישראל  אזרחי  את 
לא  כבר  מהעולם  מנהיגים  להידרדר.  מתחיל 
מגיפה.  על  משתלטים  איך  אצלו  לברר  יצלצלו 

המצב רע.
על פי התוכניות המקוריות של נתניהו, הכנסת 
הנוכחית אמורה הייתה לעסוק בנושאים אחרים 
למעונו  הוצאות  החזרי  סיפוח,  תכניות  לגמרי. 
וצליבת היועץ המשפטי מנדלבליט, הכנה לקראת 
פתיחת משפטו. אלא שכרגע הכל נדחק הצידה. 
ברשתות החברתיות נתניהו לא מצליח להשתחרר 
האישיים.  ענייניו  על  תכופים  ציוצים  ומרביץ 
חייבים להיערך מחדש מול הנגיף המתפשט ולא 
מאות  מפוטרים,  המוני  מול  מכך:  חשוב  פחות 
להתפתח  במה שעשוי  במצוקה,  אלפי משפחות 

למחאת ענק שתטלטל את הרחובות.
הראש  על  צריך  היה  שנתניהו  האחרון  הדבר 
זה את צחי הנגבי. בכיר 'הליכוד' לשעבר שהפך 
תקשורתי  באולפן  התייצב  אלמוני,  כמעט  לשר 
לדיבורי  בבוז  והתייחס  שבת,  כניסת  לפני  דקות 
המראיינים על אנשים שבעקבות המצב הידרדרו 
אמר  "זה חארטה",  לאכול.  מה  להם  אין  לעוני, 
האזרחים.  לשוועת  הממשלה  יחס  את  וביטא 
הנגבי  עבר.  מכל  גינויים  וגעשה.  רעשה  הארץ 
התנער  נתניהו  השבת  בצאת  בו.  לחזור  מיהר 

מדבריו.
ועל מי מטילים את האחריות על מחדלי הגל 
בסדרת  ברורה.  התשובה  נתניהו  עבור  השני? 
הופנתה אצבע  הבית,  בעיתון  וכותרות  תדרוכים 
מאשימה לעבר 'כחול לבן'. בגל הראשון פעלנו 
הממשלה  כעת,  אבל  הגורמים.  טענו  ביעילות, 
קבינט  את  מתישים  ומסורבלת,  מדי  גדולה 
הקורונה, כל שר רוצה להביע דעה והכל נתקע. 

הנה כי כן, נמצא האשם.
סקר שפורסם בחדשות 12 מצדיק את הפחדים 
של נתניהו. 'הליכוד' בראשותו יורד ב-4 מנדטים 
לעומת הסקר הקודם, התמיכה בו צונחת על רקע 
ניהול המשבר. ואם לא די בזה, נפתלי בנט, שנוא 
נפשו, מתרומם לגבהים – 11 מנדטים, לא פחות.

הפך  'ימינה',  נציג  לשעבר,  הביטחון  שר 
הוא  על.  לכוכב  באופוזיציה  הזניח  ממקומו 
במילה  אינסוף  משתמש  הארץ,  ברחבי  מסייר 
שמעוררת בכולם אמוציות בימים אלו – פרנסה, 
מציג תכניות אלטרנטיביות, ואפילו הקים קבינט 
קורונה אזרחי. הוא נהנה מפופולריות רבה ונתפס 

כמי שיכול להשתלט ברצינות על הקטסטרופה.
ניצב  הוא  בסקרים  טוב.  לא  גנץ  של  מצבו 
כיוון  מכל  מגיעות  בו  והחבטות  מנדטים   11 על 
'הליכוד' מגמדים אותו עד בלי די  אפשרי. מצד 
שותפיו  אשל(,  נתן  יתושים",  הם  לבן  )"כחול 
ממה  ולפחות  לו,  לועגים  ויעלון  לפיד  לשעבר 
גם   – משקפים  החברתיות  והרשתות  שהסקרים 

הציבור בבית לא מעניק לו קרדיט גבוה.
עד כה הוא הסתפק בתגובות אנמיות. לא עוד. 

והחל  הזירה  את  להבין  החל  גנץ  נפל.  האסימון 
לשנות אסטרטגיה. לשם שינוי גישה הוא הצטייד 
כל  בפני  מתכופף  פחות  הוא  חדשה.  בדוברת 
חזיתית.  נכנס  הוא  לפיד  ביאיר  ביבי,  של  גחמה 
לבן'  'כחול  אנשי  כעת  מכנים  הטוויטר",  "שר 
את לפיד, הדבר היחיד שאתה יודע לעשות הוא 

לקשקש ביקורת ברשת, זהו המסר.

האיום של גפני 

הגיע  מהממשלה  לפרישה  הרשמי  האיום 
ממקום לא צפוי. בשעת לילה מאוחרת, על רקע 
שיגר  חדשות,  מגבלות  בהטלת  הממשלה  דיוני 
יו"ר 'דגל התורה' משה גפני הודעה נחרצת: אם 
יוחלט על סגירת הישיבות – אעלה לבתיהם של 

מרנן ורבנן ואמליץ על פרישה מהממשלה.
גפני אמר בטון נחרץ את מה שביטא בישיבות 
סגורות אריה דרעי. לנציגות החרדית בטן מלאה 
במשבר  החרדי  הציבור  כלפי  ההתנהלות  על 
ברורה,  אלטרנטיבה  להם  שיש  לא  זה  הקורונה. 
אף אחד מהם גם לא התנדב עד כה לקחת אחריות 
משוועת  להתעלם  קשה  אבל  במגזר,  לטיפול 
הציבור ששלח אותם לכנסת. הסגרים על הערים 
החרדיות, הדיווחים על אכיפה מוגברת בשכונות, 
את  לסגור   – חדשה  החלטה  ובאה  קרבה  והנה 

הישיבות.
הרגליים  על  לעמוד  החליטו  הם  הפעם 
האחוריות. על פי גפני, אין ספק שישיבות שהפכו 
מוקדי תחלואה צריכות להיסגר ולהיות מטופלות 
לא  הישיבות  כל  של  כוללת  סגירה  אך  מיידית, 
באה בחשבון. שהלא, ישיבות רבות פועלות על 
פי מתווה הקפסולות, שם נמצאו חולים בודדים 

בלבד.
צריך  מקומות  איזה  על  הממשלה  החלטות 
היו  יכולות  פתוח,  להשאיר  ניתן  ומה  לסגור 
היה  התהליך  אם  גבוה,  ציבורי  באמון  להיתקל 
לאתר  קשה  זה  רגע  עד  לציבור.  ונהיר  שקוף 
נתוני ההדבקה  בו מופיעים  מסמך רשמי מסודר 
-  מהם מקורות התחלואה? בתי כנסת, מסעדות, 
ישיבות, בריכות, חדרי כושר? וכשמצרפים לכך 
הגל  שבין  הזמן  מבזבוז  המחדל  תחושת  את 
תכנית  שאין  לכך  החדשה;  להתפרצות  הראשון 
פיצוי  ומנגנון  מתפקד,  בדיקות  מערך  סדורה, 
מגזר  נציג,  כל  אפסי.  הציבור  אמון   – כלכלי 

ולוביסט מושך לכיוונו.
של  מרוכזת  בשהייה  הרב  ההיגיון  למרות 
הזהירות,  כללי  על  הקפדה  תוך  ישיבות  בחורי 
הישיבות  את  להשאיר  הממשלה  החלטת 
גררה   – והלחצים  האיומים  בעקבות   – פתוחות 
שני  אדם  כל  בהם  בימים  כי  ציבורית.  ביקורת 
כבדות,  הגבלות  תחת  ונחנק  פרנסתו  על  חושש 
התנהלות  מעורפל.  לשיח  היגיון  להשחיל  קשה 

הממשלה לא תורמת לביטחון ולשפיות.

הפרישה של סדצקי 

איכוני השב"כ על טלפונים של אזרחים נכנסו 
הדיוק,  וחוסר  בפרטיות  הפגיעה  חרף  לתוקף, 
הבא  הצעד  הביטחוני.  מתברר, של האמצעי  כך 
הוא  החירום  מצב  במסגרת  הממשלה  שביקשה 

הגבלת כוחה של הרשות המחוקקת – הכנסת.
הצעה  הכנסת  מליאת  אישרה  בזק,  במהלך 
ההצעה  פי  על  בכוחה.  משמעותית  שנוגסת 
שאושרה, הרשות המבצעת, קרי הממשלה, תוכל 

לאשר את מגבלות הקורונה כפי שתמצא לנכון, 
הכנסת  במליאה.  להצבעה  הצורך  עקיפת  תוך 
בה  יימצא  ואם  למפרע,  רק  בדברים  לדון  תוכל 

הרוב – ההחלטות תבוטלנה.
החירום,  במצב  מוסבר  המערכות  שידוד 
באופוזיציה  מנגד,  שגרתיים.  לא  צעדים  הדורש 
רואים בכך צעדים אנטי דמוקרטיים המחלישים 
את הרשויות שנועדו בדיוק לשם פיקוח, חקיקה 

ודיון ציבורי.
גם  ונטרפות  הולכות  המערכות  ובינתיים, 
לאחר  הקורונה.  ניהול  של  המקצועית  בשכבה 
הבריאות,  במשרד  והמנכ"לים  השרים  חילופי 
במשרד  הציבור  בריאות  שירותי  ראש  הודיעה 
פרישתה  על  סדצקי,  סיגל  הפרופ'  הבריאות, 
מהתפקיד. שר הבריאות עצמו התוודע לעזיבתה 

תוך כדי ראיון תקשורתי.
ניהול  את  שליוותה  דומיננטית  דמות  סדצקי, 
היא  בו  ארוך  מכתב  הותירה  כה,  עד  המשבר 
שגל  בעוד  לטענתה,  המערכת.  למחדלי  טוענת 
אנשי  ידי  על  ביעילות  נוהל  האירוע  הראשון 
הקורונה  במגיפת  הטיפול  "מצפן  כעת  מקצוע, 
בהם  שבתנאים  למסקנה  הגעתי  כיוון.  איבד 
דעתי המקצועית לא מתקבלת - אין ביכולתי עוד 

לסייע".
עיתונאים  מסיבת  התקיימה  שלישי,  בליל 
נוספת, לקראת ההגבלות. נתניהו לא היה שם. שר 
להתמודד  לבדו  נשלח  אדלשטיין  יולי  הבריאות 
של  בקרוב  מינוי  על  מודיע  הוא  המצב.  עם 
'פרויקטור' שתפקידו יהיה לתכלל את כל עבודת 

הקורונה.
וועדות, פרויקטורים, קשה  איכונים,  הגבלות, 

לזהות כרגע אופק זוהר. רק תפילות, רבותיי.

מאבדים 
שליטה

ויכוחים בצמרת משרד הבריאות, התפטרות דרמטית של פרופ' סדצקי וחילופי האשמות בין הליכוד לכחול לבן

 רה"מ החליפי ושר הביטחון בני גנץ בהערכת מצב לטיפול בקורונה | צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

שר הבריאות יולי אדלשטיין במסיבת עיתונאים





*3833 k.meuhedet.co.ilמשנים את עולם הבריאות בישראל

 מוקדי
רפואה דחופה 

עד השעות 
הקטנות

כדי שתמיד 
 תהיו

רגועים

מוקד גילה רח׳ צביה ויצחק 800  | מוקד פסגת זאב רח׳ שד׳ משה דיין 106
מוקד הטיילת רח' בית"ר 2 | מוקד רמת אשכול רח' פארן 5

מוקד רמות רח' סולם יעקב 8 | מוקד נווה יעקב רח' זווין שי 6
מוקד תל ציון רח׳ אהבת ישראל 2 | מוקד גבעת מרדכי רח׳ מן 2 

רפואה דחופה 24/7 במוקד הטורים

מוקדי ערב בכל רחבי ירושלים

מוקד הטורים - רח׳ הטורים 4

לשירותכם:
 שירותי מזכירות | טריאז' | שירותי סיעוד | חדר טיפולים

 רפואת פנימית  רפואת ילדים | מחלקת אורתופדיה | מחלקת כירורגיה 
שירותי דימות | שרותי מעבדה ועוד

מוקד ייעוץ רפואי ילדים/משפחה/פנימאי
שעות הפעילות: א׳-ה׳ מהשעה 19:00 ועד השעה 7:00

סופ"ש החל מיום ו' בשעה 12:00 ועד יום א' בשעה 7:00 בבוקר
במוקד 3833* שלוחה 9

מוקד אחיות מיילדות
תחום הריון | לאחר לידה | הנקה | יילודים

בכל ימות השבוע מהשעה 8:00 בבוקר ועד 24:00
במוקד 3833* שלוחה 4
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שירותי דימות | שרותי מעבדה ועוד

מוקד ייעוץ רפואי ילדים/משפחה/פנימאי
שעות הפעילות: א׳-ה׳ מהשעה 19:00 ועד השעה 7:00
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במוקד 3833* שלוחה 4
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ההחלטות  אחת  את  הממשלה  אימצה  השבוע,  ראשון  ביום 
החשובות בתולדותיה, לכל הפחות ביחס לציבור החרדי. אין בכך כל 
הגזמה אם נאמר שזו ההחלטה המהותית הדרמטית ביותר שהתקבלה 

אי פעם בהקשר למגזר המקופח ביותר במדינת ישראל.
מדובר כמובן על ההחלטה שמשרטטת את הקמת 'הרשות החרדית', 
ותהיה  הממשלה,  ראש  במשרד  שתוקם  ייעודית  ממשלתית  רשות 
או  תוכנית  כל  והכשרה של  הנגשה  להתאמה,  האחראית המקצועית 
בלא  מדובר  המאקרו  ברמת  החרדי.  הציבור  עבור  ממשלתי  נושא 
פחות ממהפכה, ברמת המיקרו יש אינסוף מטרות, שימושים ויעדים 

הממתינים לטיפולה העתידי של הרשות.
סגן שר התחבורה, אורי מקלב, מי שחתום על הקמת הרשות עוד 
ועדת  בראשות  שיעמוד  זה  גם  הוא   - הקואליציוני  ההסכם  משלב 
ההיגוי של הרשות, בה יהיו חברים מנכ"לי משרדי הממשלה. מקלב, 
מעל  אלה  בימים  עמוס  הכנסת,  של  הפגרה  בימי  גם  עסוק  יהודי 
תפקידו  עם  בשילוב  הקורונה  ימי  של  המיוחדים  האתגרים  ומעבר. 
לבסוף,  לנשום.  זמן  בקושי  לו  מותירים  התחבורה  במשרד  החדש 
בשעות הקטנות של ליל שלישי, הוא פינה מזמנו כדי להסביר מעט על 

מהותה של הרשות המתוכננת.
מה זה בעצם 'הרשות החרדית'?

על  שלמה  תורה  לך  שאפרט  מצפה  באמת  "אתה  צוחק.  מקלב 
ודוגמאות... בתמצית  לזה אינסוף השלכות, הקשרים  יש  רגל אחת? 
הרעיון היסודי הוא להטמיע את כל פעולות הממשלה, בכל המשרדים 
והזרועות, כולל רשויות מקומיות וכדומה - בהתאמה לציבור החרדי. 
אזרחי  בכלל  עוסקת  המדינה  של  פעולה  או  שירות  כל  כמעט  כיום, 
ישראל, עם התאמה למגזר הערבי, אבל אפס התאמה לחרדים. במצב 
הרי  ו-36 שרים חרדים,  ראש ממשלה  יהיו  אם  גם  הנוכחי,  הדברים 

שכל עוד לא יהיה שינוי חשיבתי, הבעיה לא תיפתר".
על  כלום  יודעים  לא  השונים  והמשרדים  הפקידים  להבין,  "צריך 
להם  אין   - ולעזור  לדעת  שרוצים  אלו  וגם  צרכיהם,  ועל  החרדים 
הכל  לבנות  צריכים  אנחנו  כזה.  אמין  ומחקרי  מקצועי  ידע  בנמצא 
שיכיל  נתונים  מסד  לבנות  ובהמשך  מחקרים,  ולייצר  להביא  מאפס, 
גם את כל הניואנסים של הציבור החרדי שמונה כבר כמיליון נפש על 
כל גווניו. המטרה היא להגיע למצב בו כל פעולה שיעשו, כל החלטה 
שיקבלו, הם יצטרכו לחשוב על איך ומה עושים בהקשר של הציבור 
החרדי, ולעשות את זה כבר בשלב התכנון - ולא לנסות 'להדביק' אחר 

כך דברים באופן מאולץ לחרדים..."
נושא ההנגשה לציבור. להסביר  נוסף וחשוב לא פחות הוא  "יעד 
בהתאמה  המידע  כל  את  לחרדים  להגיש  איך  השונים  למשרדים 
אנחנו  אצלם.  ובשפה המקובלים  בדרך  ולמאפיינים שלהם,  לצרכים 
רוצים שהממשלה תדבר עם הציבור החרדי בצורה נכונה. יש פעולות 
שמנסים כבר כיום במשרדים שונים לעשות אותם בהתאמה, אבל הם 
עצמם לא יודעים להתמודד עם זה והם מחפשים וצריכים כזה דבר. 
המודל הבסיסי למודעות כזו הוא נושא הנגישות לנכים שהפך למושג 
בסיס, אי אפשר לבנות היום שום דבר או להקים מוסד בלי התאמה 
וברור כזה לציבור החרדי  לנכים. אנחנו צריכים לייצר מסלול קבוע 
בכל המישורים - בחינוך, בדיור, בתחבורה, בשירותים מוניציפאליים, 

בתעסוקה וכן הלאה".
על החשיבות של הקמת מוסד כזה אין עוררין, גם אם יציבותה של 
נתניהו  בין  האינסופיים  בעימותים  ותלויה  בספק  מוטלת  הממשלה 
די בכך  ליברמן,  פי  ובין המיועד לכהן כראש ממשלת מונגוליה על 
לטווח  גם  פתרונות  תייצר  שהיא  כדי  תקום  כבר  החרדית  שהרשות 
קיבול'  ה'כלי  שהוקם  ברגע  פחות.  אוהדות  בממשלות  גם  הרחוק, 

לנושא, המודעות וההבנה ישתנו לחלוטין.

קורונה, טכנולוגיה וזכויות

יורד  השר  סגן  במקצת,  בומבסטי  לכם  נשמע  כה  עד  התיאור  אם 
באופן  בתעסוקה  "למשל  המזלג.  קצה  על  ספציפיות  לדוגמאות  גם 

והכשרה  בסוגיות של התאמה  רק  לא  לעשות,  מה  המון  יש  ספציפי 
כספי  בניהול  והכשרה  קורסים  כמו  רעיון  לדוגמה  קחו  מקצועית. 
שכל  שואף  אני  עבודה.  סביבות  של  התאמה  או  צעירים,  לזוגות 
עובדת חרדית שתרצה סינון מתאים למחשב למשל, תוכל לקבל זאת, 
שתהיה הטמעה ומודעות לצרכי העובד החרדי. אני מכיר מקרה של 
עובדת שרצו לקדם אותה באחד הבנקים, אבל לא היו מוכנים לתת 
לה מחשב מסונן, והיא היום סייעת בפעוטון... אני מתכוון בין השאר 
להפעיל מוקד ממשלתי מאויש לטפל בבעיות כאלה. להפוך את הדבר 
הזה לבקשה לגיטימית כמו שדואגים ומתחשבים בבעלי מוגבלויות 

וכדומה".
באופן  מראש  שיבואו  שונים  טכנולוגיים  פתרונות  למשל  גם  "כך 
זוכר  מובנה. בכל פיתוח ממשלתי תהיה התאמה למגזר החרדי. אני 
כשנכנסתי לכנסת הייתי חייב לרוץ כבר לפני פסח כדי לדאוג לתקציב 
עבור אירועי ל"ג בעומר... היום זה מהדברים היחידים שהמערכת כבר 
הזה.  למקום  החרדי  הציבור  צרכי  כל  את  להביא  הוא  היעד  למדה. 
לשפר את הנתונים לאין ערוך, וליצור שילוב של מודעות ומחויבות".
היו טענות רבות על כך שבמשבר הקורונה הממשלה לא ידעה איך 

לתקשר עם הציבור החרדי...
"בהחלט, משבר הקורונה הראה כמה חוסר הבנה וחוסר מודעות 
ונגישות יש לממשלה ולמשרדיה מול הציבור החרדי. קח דוגמה של 
לשלוח עשרות בחורי ישיבה לבידוד ביתי, אין שם מי שיבין שאצל 
נפשות  ארבע  של  במסגרת  בידוד  לא  זה  ממוצעת  חרדית  משפחה 
בדירה  לבידוד  בחור  ששולחים  היא  והמשמעות  מטר,  מאה  בדירת 
קטנה עם עשר נפשות ובכך מכפילים ומשלשים את ההדבקה... אנחנו 
נסביר להם איך לגשת נכון לציבור החרדי, איך לתאם מסרים ולהעביר 

נושאים חשובים באמצעות גדולי ישראל והרבנים".
יוכל  החרדי  שהציבור  רוצים  אנחנו  עכשווית,  דוגמה  עוד  "קח 
הנה  חסמים.  הרבה  כך  כל  כיום  יש  ולזה  שלו,  הזכויות  את  לממש 
למשל עכשיו בהחזרה לעבודה של עובדים שיצאו לחל"ת, יש תקצוב 
מיוחד למי שמגיע דרך לשכת התעסוקה, אבל חרדים לא משתמשים 
מוכוונת  תעסוקה  לשכת  שתהיה  רוצים  אנחנו  כלל.  בדרך  בלשכה 

חרדים, כזו שתשלח מראש את הפונים למקומות עבודה מתאימים".
משרד  במסגרת  לקום  אמורה  הייתה  הרשות  המקורית  בתוכנית 
התחבורה, בסוף התחולל טוויסט והיא עברה למשרד רוה"מ. למה 

בעצם?
במשרד  היה  זה  המקורית  שבתוכנית  אף  על  נוסף,  הישג  "זה 
התחבורה. כשראיתי במה מדובר הבנתי שבשביל להשיג את ההשפעה 
יפנה לקולגות  יהיה די בכך שמנכ"ל משרד התחבורה  הנדרשת, לא 
המשמעות   – רוה"מ  ממשרד  מגיע  שזה  ברגע  אחרים,  ממשרדים 
את  ביעילות  לאכוף  וגם  משרדים  לתכלל  שיכול  היחיד  הוא  אחרת. 

הכללים וההנחיות החדשות".
אתה בעצם 'חוסך' לח"כים החרדים חצי מפניות הציבור...

מאחר  יתייתרו  מהבקשות  גדול  חלק  ייעול,  אלא  חיסכון  "לא 
להתמקד  ילמד  הציבור  וגם  הראשוני,  בשלב  יתוקנו  כבר  והדברים 
של  ממקום  יותר  יהיו  הח"כים  של  הפניות  גם  בנוסף,  הזה.  בשלב 

דרישות בהתאם להנחיות ולא בגדר שתדלנות".
וזה אמור להשפיע, למשל, גם על כך שילדה חרדית ששותה כוס 

ברד לא תספוג קנס על אי חבישת מסיכה?
שגם  נדרוש  אנחנו  רלוונטית.  הרשות  כאלו  להיבטים  גם  "כן... 
בתוכנית לימודים משטרתית, תהיה הכשרה והתאמה לציבור החרדי, 

איך להבין ולהתייחס אליו ואיך לדבר אתו".
יש כבר לו"ז לביצוע?

ארגוני,  מבנה  גם  יהיה  התקציב  להעברת  ובמקביל  יום   40 "תוך 
תהליכים  יתחילו  ומשם  הזה,  הדבר  את  שמנהל  האנושי  השלד 
לבוא  יצטרכו  שהחרדים  במקום  הארוך.  לטווח  ויתפתחו  שיתרחבו 
חייבת  שהיא  מה  את  מעצמה  תתאים  המדינה   - הזמן  כל  בדרישות 
לתת לאזרח החרדי. תזכרו, אחד מסיפורי ההצלחה של המגזר הערבי 
יותר קטן מהרשות החרדית  התחיל עם רשות כזו שנפתחה בקטן – 
יוצרת  15 מיליארד שקל, תוך שהיא  על  היום  וחולשת   - המתוכננת 

אבי גרינצייג / על סדר היום

מקלב: "הפקידים 
והמשרדים השונים לא 

יודעים כלום על החרדים 
ועל צרכיהם, וגם אלו 
שרוצים לדעת ולעזור 

- אין להם בנמצא ידע 
מקצועי ומחקרי אמין 

כזה... המטרה היא להגיע 
למצב בו כל פעולה שיעשו, 

כל החלטה שיקבלו, הם 
יצטרכו לחשוב על איך ומה 
עושים בהקשר של הציבור 

החרדי, ולעשות את זה כבר 
בשלב התכנון - ולא לנסות 

'להדביק' אחר כך דברים 
באופן מאולץ לחרדים..."

מוביל המתווה החדש. מנכ"ל משרד השיכון יאיר פינס 
| צילום: דוברות משרד האוצר

והרשות נתונה
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בסופו  דברים.  להתאים  קל  יותר  הרבה  ושם  והשפעה,  שינויים 
של דבר זה ישפר באופן דרמטי את המצב".

ה'ניו דיל' של ליצמן

ליצמן  השר  בהובלת  השיכון  משרד  התחיל  בשקט,  בשקט 
דכפין  לכל  אקראיים  פינוקים  עוד  לא  מחדש.  מסלול  לחשב 
עוד  לא  הדיור,  מחירי  את  לעצור  במטרה  באפלה  ויריות 
שיכון  משרד  עוד  ולא  למשתכן'  ידוע  לא  ב'מחיר  פרויקטים 
מוחלש שמהווה בקושי כלי נוסף בארגז הכלים של שר האוצר. 
כעת, משהחזיר למשרד את רשות מקרקעי ישראל, על העוצמה, 
התקציבים והקרקעות הכרוכים בה והפך ליו"ר מועצת רמ"י – 
יחידות הדיור  וקובע את היצע  שר השיכון הוא האיש שמנווט 

בישראל, לראשונה מאז 2014.
הנכנס,  המנכ"ל  של  המקצועי  בסיועו  ליצמן,  שמוביל  הקו 
כך שדווקא  על  מצביע  פינס,  יאיר  ורמ"י  התקציבים  אגף  בוגר 
משבר הקורונה הוא העיתוי המושלם להשקעה מוגברת בנושא 
הדיור. "הכלי הכי טוב לייצר צמיחה הוא נדל"ן", מסביר פינס, 
"כשיש משבר גלובאלי - כולם מחפשים מנועי צמיחה פנימיים. 
אם נזכור שזרימת ההון הבינלאומית התמתנה מאוד, קל להבין 
שהכלי המרכזי לצמיחה הוא פנימי. משכך, אין השקעה יעילה 

יותר מנדל"ן. 
יתרונות משמעותיים:  ומביאה שלושה  כאן  נשארת  "הקרקע 
הראשון הוא הגדלת היצע, כי בסופו של דבר יש גידול שנתי של 
55 אלף משקי בית שאנחנו צריכים לספק להם דירות. השני הוא 
עידוד צמיחה באמצעות תשתיות נדל"ן כמו טיהור שפכים, ניקוז 
וכדומה, ובנוסף, אתה מייצר נגזרות ישירות של יצירת מקומות 
וכן  אוויר  מיזוג  מטבחים,  אינסטלציה,  חשמל,  לקבלני  עבודה 

הלאה, ובעצם אתה מתניע הרבה תתי מגזרים בשוק".
להיכנס  הצפוי  השיכון,  של  דיל'  ה'ניו  את  משרטט  פינס 
למסלול עם העברת תקציב 2021, כאשר נקודת המבט העדכנית 
מחלקת את הארץ לשלושה חלקים: הראשון הוא שכונות יוקרה, 
החל מצפון ת"א, עבור דרך הרצליה ורעננה וכלה בהוד השרון. 
מתנות  יהיו  לא   – הכי  בלאו  יקרה  הקרקע  בו  כזה  אזור  בכל 
יהיו למרבה במחיר. הרציונל החדש גורס ובצדק כי  והמכרזים 

מי שיכול לקנות דירה ב3 מיליון, יסתדר גם עם 3.5 מיליון.
העין,  ראש  דוגמת  ערים  הביקוש,  אזורי  של  השני  במעגל 
אבל  מופחת,  במחיר  השגה  בר  דיור  יהיה  וחדרה,  לוד  רמלה, 

יקבע  המשרד  למשתכן'.  מ'מחיר  יותר  וברורה  שונה  בשיטה 
מחיר לדירה והקבלנים יגישו הצעות על סמך התחייבות למחיר 
משמעותי  הזה  המעגל  בלו"ז.  לעמוד  יצטרכו  וכמובן,  הנקוב, 

במיוחד משום שהוא כולל את אלעד, ביתר ומודיעין עילית.
הנוספות  ההכנסות  השיכון,  במשרד  שנערך  הניתוח  לפי 
הצפויות למדינה יעמדו על כ-4 מיליארד שקל, שישמשו בתורן 
להשקעה בפריפריה - במעגל השלישי, הכולל בין השאר ריכוזים 
חרדים מתפתחים כמו נצרת עילית ועפולה לצד ריכוזים ותיקים 

כצפת, נתיבות וערד.
ההשקעה תתבצע בשלושה מישורים שונים: האחד, העמקת 
יותר  לקחת  ירצו  שהקבלנים  כך  לפיתוח,  המדינה  סבסוד 
מענקים  דרך  הביקוש  הגדלת  השני,  הללו.  באזורים  קרקעות 
בניית מנגנון שיוודא  ויד שניה, תוך  יד ראשונה  דירות  לרוכשי 
שהמענק ניתן לדירות הנמכרות במחיר השוק, כדי לקזז מראש 
את האפשרות שהמוכרים 'ינפחו' את המחיר. והמישור השלישי, 
הלוואות מסובסדות לרכישת דירה, כאשר בעצם המדינה תשלם 
נתח משמעותי מהריבית. או בקיצור, אם תכננתם לרכוש דירה – 

חכו עוד קצת.

ודו"ק והבן היטב

ישיבת  להתקיים  אמורה  התכנון,  לפי  הבא,  ראשון  ביום 
 – המתקרב  התאריך  למרות  אך  התקציב,  בנושא  הממשלה 
מול  ה'סגירות'  את  לנהל  באוצר  החלו  טרם  השבוע  בתחילת 
משרדי הממשלה, ההסתדרות, המפלגות ושאר הגורמים לקראת 
הכנת התקציב. הסיבה: כל עוד ראש הממשלה וראש הממשלה 
דו  או  שנתי  חד  תקציב  להעביר  האם  בדעתם  חלוקים  החליפי 

שנתי, אין טעם להתכונן. ואז הגיע גפני...
יום  של  הערב  בשעות  הודיע  המנוסה,  הכספים  ועדת  יו"ר 
אמליץ  הישיבות,  את  לסגור  החלטה  תתקבל  "באם  כי  ראשון 
הפרשנות  כזאת".  בממשלה  שותפים  להיות  שלא  ורבנן  למרנן 
הפשוטה לדברי גפני התייחסה לחשש מסגירת הישיבות בעקבות 
הקורונה, חשש שאכן הוסר, אבל מי שיודע לקרוא בין השורות – 
ונתניהו בהחלט מנוסה בזאת – הבחין שגפני לא ציין את הסיבה 

האפשרית "לסגירת הישיבות".
כזכור, לפני חודשים אחדים חשפנו כאן את המסלול התקציבי 
למרות   2020 תחילת  מאז  התורה  עולם  החזקת  את  שמאפשר 
הוגדרו  הישיבות  שתקציבי  אף  ועל  מוסדר,  תקציב  העדר 

קיצוץ בתקציב המבוסס  כתקציבי תמיכות – הראשונים לספוג 
על אחד חלקי שתים עשרה )במידה והתקציב לא עובר, משרד 
עשרה  שתים  חלקי  אחד  שהוא  חודשי  תקציב  מפעיל  האוצר 

מהתקציב השנתי הקודם(.
באופן  השנה  לכל  שיועד  הסכום  העברת  היה  מהפטנט  חלק 
מוגדר  שהוא  תוך  השנה,  של  הראשונים  בחודשים  מוגדל 
הסופי.  התקציב  של  המיוחלת  להעברתו  עד  זאת  כ'מקדמה', 
למרבה הצער, המשמעות המעשית היא שהחל מחודש אוגוסט – 
הסתיים תקציב עולם התורה לחלוטין, וככל שהתקציב לא יעבור 
מספר  נעשו  האחרונים  בחודשים  שקל.  יראו  לא  בישיבות   –
הייחודי,  הקורונה  תקציב  דרך  לישיבות  תקציב  לנווט  ניסיונות 

אולם הם נכשלו מסיבות שונות.
טעון,  לאקדח  סרק  איומי  בין  היטב  להבדיל  שיודע  נתניהו, 
והללו  ישיבה דחופה עם בכירי האוצר,  לילה  קיים כבר באותו 
שהם  תוך  התקציב,  את  בבהילות  לקדם  שני  בבוקר  כבר  החלו 
בצעד?  לתמוך  גנץ  ישתכנע  איך  שנתי.  חד  לתקציב  מכוונים 

לרוה"מ פתרונים.

חשבון פשוט

מיכאל מלכיאלי  ח"כ  עם  נאה  גפני בשת"פ  בינתיים, הספיק 
של  שמה  על  הרשומה  שטרק',  'תכנית  את  גם  להעביר  מש"ס, 
נשיאת לשכת רואי החשבון, איריס שטרק. המתווה שעבר סופית 
הלכה  לקיים  יעקב'  'בית  לרשתות  יאפשר  השבוע,  בתחילת 
למעשה לימודי ראיית חשבון ברמה אקדמית, ויחסוך לתלמידות 

כאב ראש וטלטולים אינסופיים.
אישור  על  המשפטים  משרד  הודעת  של  הישירה  המשמעות 
המתווה, היא חיסכון של שנים עשר מבחנים בפועל לתלמידות, 
שתוכלנה להסתפק בשני מבחנים בלבד – כמו תלמידי האקדמיה, 

כבר החל משנת הלימודים הקרובה.
שטרק עצמה מאושרת מההישג: "זה יעד לאומי לעודד השכלה 
והמוסדות  ומאחר  החרדי,  במגזר  ההשתכרות  כושר  והגדלת 
החרדיים ידועים ברמת הלימוד הגבוהה ובאיכות הבנות, הצלחנו 
יעקב לאקדמיה – אמנם  ליצור פתרון מיוחד שהצמיד את בית 
עם  יהיה  אבל  אקדמי,  תואר  ללא  יישאר  זה  המוסדות  לבקשת 
אותם תכנים, וממילא ייצור גם ביקוש גבוה יותר ומסלול יעיל 

יותר", היא מסכמת.

מברך על המוגמר, מקלב ביציאה ממשרד רוה"מ בתחילת השבוע

הקו שמוביל ליצמן, בסיועו 
המקצועי של המנכ"ל הנכנס, 
בוגר אגף התקציבים ורמ"י 
יאיר פינס, מצביע על כך 
שדווקא משבר הקורונה הוא 
העיתוי המושלם להשקעה 
מוגברת בנושא הדיור. "הכלי 
הכי טוב לייצר צמיחה הוא 
נדל"ן", מסביר פינס, "כשיש 
משבר גלובאלי - כולם 
מחפשים מנועי צמיחה 
פנימיים. אם נזכור שזרימת 
ההון הבינלאומית התמתנה 
מאוד, קל להבין שהכלי 
המרכזי לצמיחה הוא פנימי. 
משכך, אין השקעה יעילה יותר 
מנדל"ן"
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ה'דגל' בראש התורן
משה הרמן

על שינוי האסטרטגיה ב'דגל התורה' שהביא לשרשרת הישגים שוברי-שוויון, האחדות החרדית שהפכה למכפיל כוח 
עבור כל השותפים בציר, ומשימת-חייו הציבורית של מרן הרב שך זצוק"ל שהושלמה על ידי מרן שר התורה שליט"א

'תמונה אחת שווה אלף מילים'.
שמשקפת  אחת,  תמונה  לבחור  נצטרך  אם 
המשמעותי  החרדי  האירוע  את  מכל  יותר 
שתמונת  ספק  אין  אזי   – תש"פ  בשנת  ביותר 
חמשת חברי הכנסת של 'דגל התורה', כשהם 
מכונסים יחדיו סביב שולחנו של גפני בלשכתו 

שבכנסת, - היא המתמודדת היחידה.
הסיני  כשהפילוסוף  שנה,   2500 לפני  אם 
קונפוציוס הגה את הפתגם הכה-מפורסם, הוא 
המדוברת  התמונה  את  דעתו  על  מעלה  היה 
היא  אותה  החדשה  הציבורית  המציאות  ואת 
את  לשדרג  שוקל  היה  כנראה  הוא  מביעה, 

הביטוי ל'תמונה אחת שווה אלף מאמרים'.
מאלף  יותר  כנראה  שיצטרכו  מפני  וזאת 
מאמרים, כדי לפרט את משמעותם והשפעתם 
הרבים  ההישגים  של  היסטורי,  מידה  בקנה 
עלייה מטאורית  'דגל התורה', המשקפים  של 
בכוחה בשנתיים האחרונות – עת היא עומדת 

תחת הנהגת מרן שר התורה שליט"א.
בשורות אלו ננסה להסביר לא את המשמעות 
הסיבות  השתלשלות  את  אלא  והשלכות, 
שדגל  בלי  ועוד  הדרמטי,  לשינוי  שהביאו 

התורה הוצרכה לירות כדור פוליטי אחד.
אבל קודם נעשה קצת סדר, וניזכר איפה 'דגל 
1. בכנסת כיהנו  התורה' הייתה לפני שנתיים: 
נכנס  מהם  כשאחד  חכי"ם,  שלושה  מטעמה 
מופקע,  פוליטי  ובמחיר  וחצי  שנה  לאחר  רק 
לעומת ארבעה חכי"ם לאגו"י: 2. מלבד ועדת 
הכספים של היו"ר גפני הייתה אז לדגה"ת רק 
'ועדת המדע' )מישהו זוכר?(, כשמנגד לאגו"י 
לפניות  הועדה  ואת  החינוך  שר  סגן  את  היה 
של  קבוע  במסלול  הייתה  'דגל'   .3 הציבור: 
מרמור ללא מוצא בשל נוסחת 60/40 שנכפתה 
כל  את  משעבדת  דגל   .4 אין:  ופתרון  עליה 
גיוס  חוק  חקיקת  לטובת  הציבוריים  נכסיה 

מתוקן שיש לקוות שיעמוד במבחן בג"ץ.
היסטורית  הפתעה  שנה-ומשהו:  בחלוף 
כל  על   – לדגה"ת  נציגים  חמישה  בדמות 
ציבור  נציגי  חמשה  של  הציבורית  המשמעות 
ועוזריהם שפועלים סביב השעון לטובת ציבור 
בני התורה, בניצוחו של ותיק הח"כים החרדים 
ובפעילותם  גפני,  משה  ח"כ  התנועה  יו"ר 
אורי  התחבורה  שר  סגן  של  נלאית  הבלתי 
מקלב, של יו"ר ועדת החוקה הנמרץ ח"כ יעקב 
פינדרוס  יצחק  החדש-ישן  הח"כ  של  אשר, 
ושל הצעיר שבחבורה ח"כ אליהו ברוכי. בין 
לבין התפקידים הבכירים יותר )ועדת הכספים, 
ועדת  ראשות  התחבורה,  במשרד  שר  סגן 
עדכון   – והעיקר  דגה"ת,  בידי  ועוד(  החוקה 
לכמעט  הפכה  שבפועל  ל-50/50,  הנוסחה 

60/40 לטובת דגה"ת, לה רוב בפועל בין נציגי 
הסיעה בכנסת.

והחזון'  'האיש  של  סמכויותיו  על  מילה 
אורי  הרב  התחבורה  במשרד  השר  סגן   -
דרמטית  לשדרג  מצליח  שנה  שמדי  מקלב, 
מבט  להעיף  רק  וסמכויותיו:  מעמדו  את 
לו  שניתנו  והסמכויות  הקואליציוני  בהסכם 
'הצעת  את  לקרוא  רק  התחבורה.  במשרד 
להקמת  בממשלה  השבוע  שעברה  ההחלטה' 
ולהבין   – החרדית'  החברה  לפיתוח  'הרשות 
את היקף הפעילות חסר-התקדים שהוא עומד 
לתכנן, לתכלל, ולבצע, בבואו ליישם את חזון 
אין תחום כלשהו  וההנגשה הגדול.  ההתאמה 
לעבור  אמור  שלא  החרדיים,  החיים  מתחומי 
ראש  'משרד  בתוך  שהוקמה   - הרשות  דרך 

הממשלה', שם הוא הופך להיות בן-בית.
התורה,  דגל  הסגולי.  המשקל  והעיקר: 
בממשלה  חמישי  מגלגל  הפכו  ש"ס,  עם  יחד 
תלויים  שבה  המאזניים  לשון  המרכזי,  לציר 
ביבי וגנץ גם יחד. רוצים ביטול ועדת הגיור? 
קחו. רוצים חוק גיוס מותאם מקצועית לצרכי 
קבלו.  התורה?  לומדי  לצרכי  וערכית  הצבא 
הנורבגי  החוק  העברת  את  לעכב  רוצה  ביבי 
וגנץ  ביבי  התקפלות.  מסכימה?  לא  דגל  אבל 
מתקוטטים על תקציב חד שנתי וצריך מתווך? 
רק  בבקשה,  שבת?  שמירת  רוצים  גפני.  יהיה 
'כחול  תוצרת  ציבורי  שכפ"ץ  פלוס   - תקחו 

לבן' לכל חקיקה דתית.
שיוצאת  אחת  מילה   – תורניות  בעיניים 
)'מנין'(,  שליט"א  התורה  שר  מרן  של  מפיו 
יכולה להביא הכל. אבל לא ניתן להתעלם גם 

וחוצת- חסרת-התקדים  הציבורית  מהשפעתו 
גם  שמביאה  השפעה  והמגזרים.  הגבולות 
לקשר ההדוק שבין יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי 
בגישה  ומתמיד  מאז  שנוקטים  הרב,  לבית 
פנימי,  טוב-לב  מתוך  והמאחדת,  המחברת 

וראיית טובת הציבור.
אם היו מי שחשבו לנצל את הגישה ה'טובה' 
בכוח  ולהחזיק  להמשיך  כדי  וה'מאחדת' 
ובצורה  התבדו,  הם   – אחר  לציבור  ששייך 
של  ומשקלו  למעמדו  אחריות  מתוך  כואבת. 
התורה  שר  מרן  בירושלים,  התורה  בני  ציבור 
וזאת  ליאון,  משה  במועמדות  תמיכה  מביע 
צלחו.  לא  באלעד  לשלום  שהניסיונות  לאחר 
בציבור  לתמונה.  הן  אף  נכנסות  וצפת  חיפה 
שזכה  מי  כל  סביב  מיוחד  סחף  ניכר  החרדי 
חיצים  ולמרות  אף  על  התורה,  שר  לתמיכת 
שונים  גורמים  ע"י  המוטחים  ובליסטראות 
באמונת  לפגוע,  או  להחליש,  לערער,  בניסיון 

חכמים.
שנשמעו  שאמירות  מתברר  הזמן  בחלוף 
כביכול 'אין הנהגה לדגל התורה', 'תם שלטון 
היו  אלו  מים.  החזיקו  לא  וכהנה,  המרנים', 
לגיטימיים  בלתי  בכלים  להילחם  ניסיונות 
רבבות,  ציבור  של  ובסיסית  צודקת  בדרישה 
שבכל מקום בו לא הייתה התערבות משפטית 
אמירה  ובענק.  בקלפי,  דברו  את  אמר  הוא   –
שעודנה עומדת ומהדהדת בציבוריות החרדית, 

גם בעצם היום הזה.
לכך  ההוכחה  את  שחיפש  מי  היה  אם 
 – בלבד  הציבור  טובת  הוא  זה  לכל  שהבסיס 
הוא ראה זאת מיד כאשר מיד לאחר מכן נעשה 

שלום בין דגה"ת לבין אגו"י – גם אם לא כל 
הגורמים בתוך אגו"י היו שלמים עם המהלך. 
אלו שדגלו בהפרדה פנימית וחיצונית, שבאה 
האינטרס  חשבון  על  קבע  דרך  ביטוי  לידי 
הכלל-ציבורי, הבינו היטב שמהלך של אחדות 

כוללת לא יטיב עימם.
בין  המלאה  האחדות   – התחתונה  בשורה 
הסיעות החרדיות הפכה למכפיל כוח שהוכיח 
דגה"ת  לציר.  השותפים  כל  עבור  עצמו  את 
ובתוך  הסיעה  בתוך  מעמדה  את  שידרגה 
לשר  מעמדו  את  שדרג  ליצמן  הממשלה, 
לאיש החזק בממשלה.  ודרעי שהפך  השיכון, 
של  ובביתו  מכוחו  שנוצרה  הזו,  כשהאחדות 
מרן שר התורה, באה לידי ביטוי באופן שוטף 
כולל  הפוליטיים,  הכוחות  כל  מול  ויומיומי, 

נתניהו וגנץ.
היינו  אפוקליפסה  באיזו  לשער,  רק  ניתן 
נמצאים כיום, אם 'המושכים-בחוטים' בדגה"ת 
לברית  הליכה  של  הקודם  בקו  ממשיכים  היו 
עם חלקים מסוימים באגו"י מעל לראשם של 

ראשי שלושת המפלגות החרדיות.
לא  שוב  שדגה"ת  כך  על  רק  מדובר  לא 
בראשות  ליאון  את  להכתיר  מצליחה  הייתה 
העיר, לא היתה מקבלת כפול נציגים במועצת 
הסוס  על  מהמרת  הייתה  לא  מאגו"י,  העיר 
משדרגת  הייתה  לא  ובצפת,  בחיפה  המנצח 
הייתה  ולא  התורה,  יהדות  בתוך  מעמדה  את 
מקבלת תפקידים נחשקים בממשלה החדשה. 

זה 'הכסף הקטן'.
'הכסף הגדול' הוא הרבה מעבר לזה: אם לא 
היה קם האחראי שימצא את הנוסחה המאחדת 
של  האינטרסים  על  לשמור  וידאג  כולם  בין 
להניח  יש   - ושיטתי,  עקבי  באופן  כולם, 
שלא הייתה אפשרות לתחזק גוש חרדי אחיד 
שתומך בנתניהו בכל הכוח, ובסבירות גבוהה 
הוא לא היה היום ראש ממשלה. האם זה היה 
גנץ-לפיד? או מישהו אחד מתוך הליכוד שהיה 
ליברמן  ואיפה  החרדים?  בחסדי  תלוי  פחות 
)מי זוכר בכלל?( היה נמצא היום במצב כזה?

שלוש עשורים אחרי שהמתמיד האגדי - מרן 
ראש הישיבה הגרא"מ שך זצוק"ל, פינה מזמנו 
'דגל  את  ולהקים  לעמול  לטרוח  כדי  היקר 
התורה', שלושים שנה אחרי שכיתת את רגליו 
הדרך  ועל   – למענה  שונים  ציבוריים  בכנסים 
התורה  שר  מרן  את  הציבורית  בחזית  העמיד 
התורה'  'דגל  תנועת  היום  עומדת  שליט"א, 
וממשיכה את מורשתו הציבורית בגאון. 'דגל 
התורה', שבעבר היה כפוף ומבויש, ניצב כיום 

זקוף-קומה במלוא הדרו – בראש התורן.

בחלוף הזמן מתברר שאמירות שנשמעו כביכול 'אין הנהגה לדגל התורה', 'תם שלטון המרנים', וכהנה, לא החזיקו מים. אלו היו 
ניסיונות להילחם בכלים בלתי לגיטימיים בדרישה צודקת ובסיסית של ציבור רבבות, שבכל מקום בו לא הייתה התערבות משפטית – 
הוא אמר את דברו בקלפי, ובענק. אמירה שעודנה עומדת ומהדהדת בציבוריות החרדית, גם בעצם היום הזה

"

 ממשיכה את מורשתו הציבורית. מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל 



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: מנדי קליין

לקראת  הלוגיסטיות  ההיערכויות  הושלמו 
ורבנא  מרנא  של  ה-87  קדישא  הילולא 
פועל-ישועות-בקרב-הארץ  האדמו"ר  כ"ק 
הצדיק משטפנשט הרה"ק אברהם מתתיהו 
פרידמן זיע"א, שיחול השנה ביום שני כ"א 
תמוז, ובמסגרתם יערכו שרשרת של כנסים 
ידי  על  לזכרו,  הילולא  וסעודות  ואירועים 
מוסדות שטפנשט שיועברו בשידור חי בקול 

הלשון ובמספר 073-768-9-140.
לאור ההנחיות המשתנות של משרד הבריאות 
נגיף  של  השני  הגל  התפשטות  רקע  על 
מוחלט  סגר  לידי  להביא  העלול  הקורונה, 
הצדיק  של  הקדוש  הציון  קבר  מתחם  על 
מבעוד  בשטפנשט  לכך  נערכו  משטפנשט, 
על  הוחלט  ישראל,  גדולי  ובהוראת  מועד 
'שטר שליחות' בו יוכלו המוני בית ישראל, 
למנות את מרנן ורבנן גדולי ישראל להתפלל 
למענם על קבר הצדיק משטפנשט להיפקד 
ויוצא  חריג  באופן  ורחמים.  ישועה  בדבר 
גדולי  כל  השליחות,  לשטר  הצטרפו  דופן, 
רב  זילברשטין  ה"ה: הגר"י  ישראל  ומאורי 
שכונת רמת אלחנן, הגאון הגדול רבי מרדכי 
אדלשטיין  רב דרמת השרון, הגר"ש שמעון 
גלאי, הגר"ר אלבז ראש ישיבת אור החיים, 
בידרמן,  אלימלך  רבי  הגאון  המשפיע 
הגר"ש בעדני חבר מועצת החכמים, הגרי"א 
רב  רוזנבלט  הגרש"צ  ב"ב,  רב אב"ד  לנדא 
אב"ד  רב  שטרן   ברק, הגרש"א  בני  אב"ד 
שמעון,  בן  הגר"נ  ת"א  ב"ב, אב"ד  מערב 
יחיאל  רבי  האדמו"ר  כהן,  יגאל  הרה"ג 
זושא  רבי  הרה"ג  רמלה,  אב"ד  אבוחצירה 
הורוביץ רב אב"ד קהילות החסידים אלעד, 
פרדס  אב"ד  רב  שפירא  אהרן  רבי  הרה"ג 
טויסיג,  אהרן  רבי  הרה"ג  המשפיע  כץ, 
האדמו"ר ממעליץ, הגרי"ב ואזנר ר"י חכמי 
הגר"י  אמונה,  ממבקשי  האדמו"ר  לובלין, 
לנדמן  ו' ב"ב, הגר"נ  טוביאס  אב"ד שכון 
רבה של חולון, הרה"ג רבי נחום כהן ורבני 

שטפנשט: הרה"ג יחיאל מיכל פרידמן ראש 
שטיין  מנחם  יוסף  הרה"ג  שטפנשט,  כולל 
יחזקאל  רבי  הרה"ג  שטפנשט,  כולל  ראש 
הופמן ר"מ בביהמ"ד שטפנשט יחד עם מנין 
ויעתירו  יעמדו  אשר  שטפנשט  כוללי  רבני 
שמות  כל  עבור  ההילולא  יממת  כל  במשך 
'שטר  של  המיוחד  למוקד  שיגיעו  התפילה 
שטפנשט  מוסדות  ע"י  שהוקם  השליחות' 

במספר 1700-55-18-18.

שבת שכולה תורה
פנחס,  פרשת  הבעל"ט  הקרובה  בשבת 
והתוועדות  תורה"  שכולה  "שבת  תיערך 
של  הכנסת  בבית  ההילולא,  לרגל  חסידים 
בבני  מהרש"ל  שברחוב  שטפנשט  חסידי 
ברק. התוועדויות של תורה אלה, מגשימים 
את צוואתו של מרן בעל ההילולא שנחשפה 
לאחרונה, בה ביקש מצאן מרעיתו באמצעות 
רב העיר שטפנשט הגה"ח רבי יוסף ברייאר 
זצ"ל ושלושת הגבאים הנאמנים, תוך שהוא 
מבטיח כי ימשיך להעתיר ולהרעיש עולמות 
בעד כל המסייעים להמשיך את "בתי התורה 
עד  דשטפנשט  החסד  בתי  התפילה  בתי 
השו"ת  בספר  נדפסה  אף  הצוואה  עולם". 
מנהיגה  זצ"ל  צירלזון  המהרי"ל  להגאון 
ובסרביה,  רומניה  מדינת  של  ורבה  הרוחני 
כך שמוסדות התורה שטפנשט מהווים קיום 

הצוואה הקדושה.
ישמיעו  ההתוועדות  שבת  במהלך 
בהם:  מישרים,  ומגידי  רבנים  מדברותיהם 
המשפיע הדגול הגה"צ רבי אלימלך בידרמן 
הגה"צ  מעריב,  לתפילת  שבת  קבלת  בין 
ממבקשי  האדמו"ר  קאהן  יואל  יוסף  רבי 
אחים  שבת  בשולחן  ש"ק  בליל  אמונה, 
משה  רבי  הגה"צ  רבא,  בקידושא  יחד.  גם 
יוסף  יעקב  רבי  והגאון  בעלזא  דומ"ץ  וובר 
לפני  אחה"צ  בשבת  שטפנשט.  דומ"ץ  כהן 
המחנך   – מדברותיו  ישא  המנחה,  תפילת 
ובסעודה  סגל  מרדכי  אברהם  רבי  הדגול 
והרה"ג  כהן  ישראל  רבי  הגה"ח  שלישית 

אברהם יעקב סלמון.
ביום ראשון אור לכ"א תמוז בשעה 20:30 
מצומצמת  הילולא  סעודת  בעז"ה  תיערך 
רח'  שטפנשט  דחסידי  המדרש  בבית 
רבני  אדמו"רים,  בהשתתפות   ,13 מהרש"ל 

ערים ורבני הקהילות מכל הארץ. 

העליה לציון הצדיק
כאמור, לאור ההנחיות המשתנות של משרד 
הבריאות על רקע התפשטות הגל השני של 
מוחלט  סגר  מכדי  והחשש  הקורונה,  נגיף 
של  הקדוש  הציון  קבר  מתחם  על  שיוטל 
בשטפנשט  לכך  נערכו  משטפנשט,  הצדיק 
ישראל,  גדולי  ובהוראת  מועד  מבעוד 
המוני  יוכלו  בו  שליחות'  'שטר  על  הוחלט 
גדולי  ורבנן  מרנן  את  למנות  ישראל,  בית 
הצדיק  קבר  על  למענם  להתפלל  ישראל 

משטפנשט להיפקד בדבר ישועה ורחמים.
יעלו  הדור  ומאורי  מגדולי  מ-24  למעלה 
יומא  של  בעיצומו  בתמוז  כ"א  שני  ביום 
דהילולא לפקוד את קבר הציון הקדוש של 
שטפנשט  בית  בחלקת  משטפנשט,  הצדיק 
בגבעתיים,  יצחק  נחלת  העלמין  שבבית 
ישועות,  לפעול  כמסוגל  שנתפרסם  מקום 
קברו.  ציון  על  שנושעו  מרבים  כמפורסם 
בארץ  ישראל  עם  על  יעתירו  ישראל  גדולי 
ובתפוצות באופן אישי, החתומים על 'שטר 

השליחות.
לרגל יום ההילולא יצא-לאור גיליון 'הוראת 
השליחות'  שטר   - ישראל  גדולי  של  שעה 
מורחבת  במהדורה  בשדה'  'באר  וגליון 
עותקים,  רבבות  בת  וחידושים  גילויים  עם 

שתחולק ברחבי הארץ.
שטפנשט  כולל  אברכי  יצטרפו  במקביל, 
גבעתיים ב'ישיבה על קברו', בסמוך לציונו 
של הצדיק משטפנשט בגבעתיים, השוקדים 
למעמדי  ביומו,  יום  מדי  תלמודם  על 
ויעתירו  ישראל  ומאורי  גדולי  של  התפילה 
פרקי תהלים ותפילות לישועת הכלל והפרט 

במשך כל היום מסביב לשעון.

הושמץ בווצאפ וקיבל פיצוי של 12 אלף ש"ח

מאת: מנדי קליין

 הסוף להשמצות בוואטסאפ: תושב ביתר עילית 
בוואטסאפ  המקומיות  הבחירות  לפני  שהשמיץ 
חויב  זלמנוביץ,  אלי  הישועה'  'מעיני  דובר  את 
השלום  ביהמ"ש  שקל.   12,000 לו  לשלם 
בירושלים פסק פיצוי למרות שההשמצה בוצעה 
זלמנוביץ  של  שמו  את  להזכיר  מבלי  במרומז 

במפורש.

שאול  אלעד  הדין  עורכי  הגישו  התביעה  את 
ואהרון מלכה, מבני ברק, המתמחים בין השאר 
של  במסגרת  נוהל  והוא  הרע  לשון  בתביעות 

'הליך מזורז'. 
עם קבלת פסק הדין אמרו עורכי הדין כי "לאחר 
טוהר  משנתיים  למעלה  של  משפטי  מאבק 
זלמנוביץ  אליהו  מר  מרשנו  של  שמו  לחלוטין 
ביה"מ  נשיא  סגן  כבוד  של  מנומק  דין  בפסק 
השלום בירושלים השופט גד ארנברג שקיבל את 
כי על אף שלא נאמר  טענותינו וקבע בין היתר 

במפורש שמו של מרשנו עדיין ניתן היה לייחס 
אליו את האמירות המשמיצות והמכוערות בהן 

השתמש הנתבע."
ההליך  "במהלך  כי  הדין  עורכי  ציינו  עוד 
נרחבת  תמיכה  מרשנו  קיבל  אף  המשפטי 
ומחזקת ממספר גדול של רבנים מכובדים מכלל 
אדמו"רים  ובראשם  בעיר  השונות  הקהילות 
ורבני העיר אשר גינו את ההכפשות של הנתבע 

והדבר אף הובא לפתחו של בית המשפט.
שנוהל  הוכחות  דיון  ולאחר  יום  של  "בסופו 

נפסק כי הנתבע ישלם למרשנו מכוח חוק איסור 
לשון הרע, סך של 10,000 שח כפיצוי על הדיבה 
שהוציא באמצעות קבוצות ווטסאפ ועוד 2,000 
ש"ח נוספים כהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

"אנו מברכים על פסק הדין שטיהר את שמו של 
מרשנו והוציא את האמת והצדק לאור. פסק דין 
בתרבות  במאבק  חשובה  דרך  אבן  מהווה  זה 
החרדי",  במגזר  הווטסאפ  בקבוצות  ההשמצות 

אומרים עורכי הדין. 

פסק דין: תושב ביתר עילית חויב לשלם לדובר בית חולים 12,000 ש"ח בגין השמצה בוואטסאפ • בית משפט השלום 
בירושלים פסק פיצוי למרות שההשמצה בוצעה מרומז מבלי להזכיר את שם המושמץ במפורש • עורכי הדין אלעד שאול 
ואהרון מלכה שהגישו את התביעה: "פסק דין זה מהווה אבן דרך חשובה במאבק בתרבות ההשמצות בקבוצות הווטסאפ"

ההילולא בשטפנשט בצל הקורונה
השבת - במלאת פ"ז שנים להסתלקות כ"ק מרן אדמו"ר הצדיק משטפנשט זיע"א - שבת התוועדות מרכזית לרגל ההילולא 
בבני ברק • מיזם חדש לכבוד ההילולא גדולי ישראל יעלו בשליחותכם ויתפללו בעדכם • שטר שליחות נדיר בחתימת 24 גדולי 

ומאורי ישראל • חשש מהטלת סגר על מתחם הציון הקדוש ביומא דהילולא

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: אני תושב בני ברק. קיבלתי כעת הודעת חוב מעריית 
בגן  הייתה  שלי  הבת  שנים   10 שלפני  טוענים  הם  ברק.  בני 
דורשים  הם  הזנה.  דמי  חודשים  מספר  שילמתי  ולא  חובה 
ש"ח   250 על  עומד  המקורי  החוב  כאשר  ש"ח   500 מעל 
לדבריהם. אמרתי להם שעשר שנים לא התקבלה הודעה שיש 
לי חוב, ואני בטוח ששילמתי מידי חודש בחודשו. הם טוענים 
שבמחשב שלהם מופיע החוב ועלי להביא את הקבלות מלפני 
ולהסתפק  לוותר על הקנס  10 שנים ששילמתי!! הם מוכנים 
בקרן. האם אין חוק התיישנות על חוב לאחר 10 שנים? האם 
אותי  הפנו  עצמה  בעירייה  שנים?   10 לשמור חשבוניות  עלי 
גנים  למחלקת  חזרה  אותי  שהפנה  הגזבר  לסגן  על שאלה זו 

וחוזר חלילה. 
אליהם  דומים  מקרים  שבמספר  אציין  ראשית  תשובה: 
נדרש מבקר המדינה להתנהלות מסוג זה של עיריות אכן 

הייתה ביקורת על ההתנהלות מהסוג שתיארת.
גבייה  פעולות  לבצע  לעירייה  אסור  החוק,  מבחינת 
התיישנות  עליו  שחלה  לכאורה  חוב  לגביית  אזרחיות 
אך אין מניעה לעירייה לבצע פעולות גבייה מנהליות ו/
אותו  ולקזז  בספרים  רשום  החוב  סכום  את  להשאיר  או 

מזכויות כספיות שיגיעו לך אצלם.



שאלה: קניתי רכב מסוחר רכבים, והתברר לי לאחר זמן שהיו 
ולא   4 יד  היה  זה  הרכב:  על  אמר  שהוא  במה  שקרים  הרבה 
מכונאי,  בהערכת  הבלאי  פי  ועל  מפרטי,  ולא  מליסינג   ,2 יד 
הקניה  בשעת  הבאתי  הקילומטראז'.  את  הוריד  גם  הסוחר 
בודק, שכנראה שיתף פעולה עם הסוחר, והוא אמר לי שהרכב 
עבר תאונה אבל אין פגיעה בשלדה. עכשיו, שנה אחרי, רציתי 
למכור את הרכב והתברר בבדיקה שהשלדה חתוכה לגמרי... 
עשרות  את  לתבוע  ואיך  ממי  כרגע  לי  יש  אם  היא  השאלה 
אלפי השקלים שהוא לקח ממני במרמה, בהנחה שכבר אין לי 

מסמכים רלוונטיים?
הרכב  את  ובדקת  בודק  שהבאת  ברגע  פניו  על  תשובה: 
אך  למוכר  בטענות  לבוא  קשה  כעת  לך  שיהיה  נראה 
במידה והבודק שהבאת נתן לך חוות דעת רשלנית שגרמה 
לך לחסרון כיס יש להניח שאתה יכול להגיש נגד הבודק 

תביעה על התרשלותו.
בפנייך  להעיר  צריך  היה  סביר  שבודק  למשל  נראה 
שהשלדה לא תקינה וכך היה מצופה ממנו לעשות. מאחר 
והבודק לא עשה את המצופה ממנו ולך נגר ם חיסרון כיס 
מאחר ורכשת רכב פגום בגלל שהסתמכת על חוות דעתו 
השגויה של הבודק יש להניח שאתה יכול לתבוע מהבודק 

את ההפסד שלך.



ולאחר שפספסתי  שאלה: לקחת בעבר הלוואה חוץ בנקאית 
באמצעות  לפועל  הוצאה  תיק  נגדי  נפתח  תשלומים  מספר 
גדול  לפועל  ההוצאה  תיק  שסכום  לי  ונראה  לביטחון  השיק 

בהרבה מהחוב האמיתי. יש לי משהו לעשות?
תשובה: באפשרותך להגיש התנגדות לתיק ההוצאה לפועל 
בתוך 20 ימים מיום שקיבלת את אזהרת ההוצאה לפועל 
לידייך )אם איחרת אולי אפשר להגיש עם הארכת מועד(. 
שים לב שעל הזוכה הייתה חובה בהתאם לחוק לצרף את 
הסכם ההלוואה ואת פירוט כל התשלומים ששילמת, כל 
התשלומים שפספסת, וכן פרטים נוספים לגבי ההלוואה 
המוכר   5 מספר  לתיקון  שבהתאם  גם  לב  שים  והחוב. 
רשם  לאחרונה-  לתוקף  שנכנס  הוגן  אשראי  חוק  בכינוי 
ההוצאה לפועל רשאי לבטל את התיק נגדך אם לא צורפו 
על ידי המלווה כל הפרטים והנתונים שציינתי וכן נתונים 

נוספים שהיה עליו לציין.
 

kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
או לפקס 077-7060059

עורכי הדין אלעד שאול ואהרון מלכה השופט גד ארנברג| צילום: דוברות בתי המשפט

הטיפ המשפטי
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ט"ז תמוז תש"פ 24248/7/20 בירושלים

מאת: חיים רייך

פעילות נמרצת של יו"ר סיעת יהדות התורה, 
משבר  לפתרון  הובילה  פינדרוס,  יצחק  ח"כ 
שפגע באלפי בנות סמינר ובלימודיהן בתקופת 

הקורונה.
ייעודית  מערכת  בסמינרים  הקימו  כידוע, 
ועידה  וחדרי  טלפונים  באמצעות  ללימוד 
מכיר  החינוך  משרד  שבעוד  אלא  זו.  בתקופה 
ואף  הללו  בלימודים  ומלא  מקצועי  באופן 
מתקצב אותם - החליטו פקידי משרד העבודה 
והרווחה שלא לאשר את הלימודים הללו, ובכך 
שלהן  הלימוד  שמקצועות  בנות  אלפי  סיכנו 

מפוקחים על ידי המשרד.
כ-18  לומדים  בהם  סמינרים   30 על  מדובר 
נתונות  המכריע  רובן  אשר  כ"י,  בנות  אלף 
מבוטל  לא  חלק  אך  החינוך,  משרד  לפיקוח 
אינם  הלימודים  בו  אפשרי  בלתי  במצב  היו 

מאושרים עבורן.
איגוד הסמינרים גייס לפעולה את נציגי דגל 
התורה, בהובלתו של יו"ר סיעת יהדות התורה 
ח"כ יצחק פינדרוס, שהעלה את הנושא בשבוע 
בראשות  החינוך  בוועדת  מיוחד  בדיון  שעבר 
ח"כ רם שפע ובנוכחות מנכ"ל משרד העבודה 
משה  ח"כ  מש"ס,  הועדה  חבר  גם  והרווחה. 
הדיון  ובסיום  לדרישה,  הצטרף  אבוטבול, 

החליטה הוועדה להכיר בלימודים הללו.
מגדי  מסודרת  הודעה  יצאה  יום  באותו  כבר 
להכשרה  באגף  פדגוגיה  תחום  מנהל  יעקובי, 
ובו  והרווחה,  העבודה  במשרד  מקצועית 
הסמינרים  איגוד  ראשי  "לבקשת  כי  נכתב 
החרדים  המחלקה הפדגוגית בשיתוף המחלקה 
למבוגרים הפיקוח והמחוזות קיימו דיון מעמיק 

חד  ובאופן  בדיעבד  לאשר  והוחלט  בנושא 
משבר  במהלך  שבוצעו  הלימודים  את  פעמי 
ע"י  המפוקחים  החרדיים  בסמינרים  הקורונה 
משרד החינוך. בנוסף נשלחו הנחיות למחוזות 
חלילה  ויהיה  היה  מרחוק  ללמידה  להיערכות 

משבר נוסף".
יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ יצחק פינדרוס 
גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  ליו"ר  הודה 
עם  ארוכות  ושוחח  במקביל  לסייע  שנחלץ 
אביגדור  מר  והרווחה,  העבודה  משרד  מנכ"ל 
שום  "אין  פינדרוס:  הרב  מסר  בנוסף,  קפלן. 
סיבה בעולם שלימודים המוכרים על ידי משרד 
החינוך - ייפסלו על ידי משרד ממשלתי אחר. זו 
הייתה התנהלות לא ראויה ואני שמח שהצלחתי 
בנות  לאלפי  שמאפשר  לפתרון  להוביל 
המקצועיים  לימודיהן  את  להמשיך  הסמינרים 

גם התקופה רגישה וקשה זו".
יצחק  הרב  הסמינרים,  איגוד  מנכ"ל 
אוסטרליץ, מסר: "לאחר פעילות ממושכת מול 
ההכרה  אי  בעקבות  והרווחה  העבודה  משרד 
הועידה  חדרי  באמצעות  מרחוק  בלמידה 
שיח  ולאחר  בסמינרים,  הטלפוניות  והמערכות 
בפניות  וזלזלו  שדחו  ולאחר  בנושא  ממושך 
שלנו - הנושא עלה לטיפולם של חברי הכנסת 
סיעת  ויו"ר  גפני  משה  ח"כ  התורה  דגל  יו"ר 

יהדות התורה ח"כ יצחק פינדרוס.
מנכ"ל  עם  בנושא  שוחח  גפני  הכנסת  "חבר 
הנושא  ובמקביל,  קפלן,  אביגדור  מר  המשרד 
של  ובהובלתו  בכנסת  החינוך  לוועדת  הועלה 
להכיר  הועדה  החליטה  פינדרוס  יצחק  ח"כ 
בלימודים הללו. כך, הגיעה בשבוע שעבר לאחר 
כינוס הועדה הודעה רשמית ממנכ"ל המשרד כי 

אכן המשרד יכיר בלימודים הללו".

משרד העבודה והרווחה 
יכיר בלימודי הסמינרים

מאת: אלי כהן

יחול  בתמוז(  ט"ז  )רביעי,  היום 
רבי  האדיר  הגאון  פטירתו של  יום 
מגדולי  זצ"ל  דיסקין  משה  שמעון 
התורה  ומרביצי  הישיבות  ראשי 
בדורנו, ר"י קול תורה ובעל "משאת 
הרגיש,  המצב  בעקבות  המלך". 
יעלו השנה תלמידיו ובני משפחתו 
לציונו הק' בחלקת הרבנים החדשה 

ובהקפדה  נפרדים  במניינים   - המנוחות  בהר 
מרבית על הכללים.

הגרש"מ זצ"ל נולד ברוסיה בפריאסלב לאביו 
הגאון המפורסם רבי יהושע זליג דיסקין זצ"ל, 
רבנית  חנה", שהיה ממשפחה  "פרדס  של  רבה 
רמת יחס מגזע מהר"ל מפראג וה"חוות יאיר", 
והיה  פוניבז'  בישיבת  ללמוד  נכנס  בצעירותו 
שבחבורה,  ומהאריות  התלמידים  מראשוני 
בדברי  עימו  להשתעשע  אהבו  הישיבה  וראשי 
ממרן  לו  נודעת  היתה  יתירה  חיבה  גם  תורה. 
ניכרת  זו  מחיבה  ומעט  דפוניבז',  הגאב"ד 

בהסכמתו לספרו הראשון.
קמניץ  בישיבת  לימודו  קבע  נישואיו  לאחר 
ואח"כ בכולל פוניבז', והיה עמל לילה לילה עד 
זוכה לפרי עמלו בחידושי  לפנות בוקר כשהוא 
תורתו, לאחר תקופה זו ככלי מלא ברכה, הקים 
ישיבה לצעירים בשם "תפארת נתניה", והשקיע 
בהם כל תבונתו ומרצו לגדלם כת"ח מובהקים. 

הכולל  את  להקים  נקרא  לימים 
כשהוא  ציון"  "תפארת  המפורסם 
האברכים,  מיטב  את  סביבו  מקבץ 
בישיבת  לכהן  עבר  זמן  ולאחר 

"בית התלמוד". 
בישיבת  לכהן  נקרא  מכן  לאחר 
כאחד  בירושלים,  תורה"  "קול 
כ-25  ובמשך  הישיבה,  מראשי 
שנה מסר שיעורים כסדרן עד יומו 
בו  דבקים  כשהתלמידים  האחרון, 
כחצי  בביתו.  ובקביעות  בישיבה 
יובל העמיד אלפי תלמידים, כשהוא מעמידם על 
תלמידים  ואף  וישרות,  נכוחות  בסברות  האמת 
בקרן  לעמוד  זכו  ידו  שעל  בכך  מתגאים  אלו 

אורה בישרות ובבהירות.
ספריו  בסדרת  עמלו  בפרי  ברכה  ראה  אף 
ועל  והש"ס  הרמב"ם  על  המלך"  "משאת 
התורה  בהיכלי  ואתר  אתר  בכל  התורה. 
ודרך  סברותיו  ומזכירים  בספריו  משתעשעים 
לימודו היחודית, ובמשך הזמן הפכה שיטתו זו 
למושג ודרך. כמו כן זכה לקילוסם שלא בפניו 
בפניו  שהרצה  לאחר  דבריסק,  הגאב"ד  ממרן 
מחידושי תורתו. ואף מרן בעל הקה"י היה נוהג 
לעיין בספר "משאת המלך" מידי שבת בשבתו 
בחכמתו  התפרסם  כן  כמו  תדיר.  ומשבחו 
הם  ורבים  פנים  משוא  ללא  ובישרותו  ובעצתו 
ציבור  עניני  וכן  ותושיה,  עצה  ממנו  נהנו  אשר 
וטהרת  הרחבה  דעתו  ע"י  פיו  על  נחתכו  רבים 

לבו וקידש בכך שם שמים ברבים. 

עליה מצומצמת לציון בעל 
"משאת המלך" זצ"ל

היום יחול יום פטירתו של הגאון האדיר רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל מגדולי ראשי הישיבות 
ומרביצי התורה בדורנו, ר"י קול תורה ובעל "משאת המלך"

בעקבות הקורונה: 

 הגרש"מ דיסקין זצ"ל 

"עסקי אולמות האירועים קורסים"

מאת: מנדי קליין
צילומים: אלי איטקין

ובתי  הכנסת  בתי  של  ושובם  פתיחתם  עם 
שמירה  תוך  היהודיים,  החיים  למרכז  המדרש 
על כללי הזהירות, גיבשה נשיאות 'ועידת רבני 
אירופה' תכנית רחבה לשיקום קהילות הקודש 
וזיכרון  החיים  'קדושת  שבמרכזה  באירופה 
הנספים' בתקוה ובתפילה לבניינם המחודש של 

קהילות הקודש ובנין בית המקדש.
גדולי  של  קריאתם  ולאור  התוכנית  פי  על 
מורא  את  לחזק  שליט"א  ורבנן  מרנן  ישראל 
ובמהלך  בתמוז  עשר  משבעה  החל  המקדש 
רבבות  באב  לתשעה  עד  השבועות  שלושת 
יהודים בכשבע מאות קהילות הקודש החברים 
ב'ועידת רבני אירופה' ילמדו הלכות בית הכנסת 
תוך דגשים מיוחדים בחיזוק ושמירה בהקפדה 
יתירה על קדושת בית הכנסת וחומר האיסור על 
או  לחברו  אדם  בין  בדיבור  אם  קדושתו  הפרת 

בשיחות באמצעות הסלולרי. 
ילמדו  התפילה  לאחר  יום  בכל  כן  כמו 
לזכר הנספים במגיפה. על  המתפללים משניות 
פי המתווה שגיבשה הנשיאות במהלך השבועות 
בספר  שיעורים  בקהילות  הרבנים  ישאו  הללו 
זיע"א  חיים'  ה'חפץ  מרנא  של  חסד'  'אהבת 
ובהלכות בין אדם לחברו. 'וזאת כדי להגביר את 
מעשי החסד כאשר רבים מבני הקהילות איבדו 
נוראה  בבדידות  הקשישים  פרנסתם,  מקור  את 

והמוות עלה בחלונם של משפחות רבות'.
במהלך שלושת השבועות תקיים 'ועידת רבני 
אירופה' לרבני הקהילות סדרת שיעורים בהלכה 
מחשבה ובאגדה בנושאים הנלמדים אותם ישאו 
הכהן  חנוך  רבי  הגדול  הגאון  אירופה  גאב"ד 
של  ורבה  הועידה  נשיא  שליט"א,  ארנטרוי 
מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט שליט"א, 
לונדון  ביה"ד  אב"ד  המתמדת  הועדה  יו"ר 
הגאון רבי מנחם געללי שליט"א והמנהל הרבני 
של הועידה וראש ישיבת 'תורת חיים' הגאון רבי 

משה לבל שליט"א.
הגר"פ  כותב  הקהילות  לרבני  במכתב 
מבכים  אנו  בהם  אלה  'בימים  גולדשמידט: 
אנחנו  אלוקנו,  בית  של  האמיתי  החורבן  את 
האנושה  המכה  את  בכאב  ומלווים  מרגישים 

שספגנו שעלולה היתה חלילה להמיט אסון על 
קהילות הקודש בעולם כולו ובמיוחד באירופה. 
מרכז  את  לסגור  נאלצנו  בה  התקופה  במהלך 
כדי לקיים את  ידינו  חיינו עשינו כל אשר לאל 

הקשר הרציף עם קהילותינו ובינינו הרבנים'.
'כיום עלינו לשמוח על השיבה לבתי המדרש 
אך שומה עלינו וכפי שכתבו גדולי ישראל מרנן 
ורבנן שליט"א לחזק בדקי הבית בנושאי קדושת 
בית הכנסת ובין אדם לחברו. כשבמקביל נזכור 
את אלו שנלקחו מאתנו ע"י נגיף הקורונה, בהם 
של  תווך  ועמודי  קהל  ראשי  חשובים,  רבנים 
קהילות רבות, בקביעת לימוד משניות בקהילות 
השעה.  צו  שזה  חשים  כולנו  נשמתם.  לעילוי 
לבתי  השיבה  שבתוכנית  ותקוה  תפילה  ואנו 
הועידה  של  הנשיאות  חברי  שגיבשנו  הכנסת 
הקודש  קהילות  של  המחודש  לבניינן  נזכה 
ברחבי היבשת, ביתר שאת וביתר עוז ולמנף את 
הקשר שקיימנו ונזכה כולנו לראות בבניינו של 

בית חיינו בעיר הקודש והמקדש'.
הגר"מ לבל אמר כי 'דווקא בימים של נעילת 
השערים, הורגש צמא אדיר ומספר המשתתפים 
גדול  היה  מרחוק,  הלמידה  ותוכניות  בתפילות 
בחיי  הקבועים  המשתתפים  ממספר  בהרבה 
יש  ועתה  כתיקונם  בימים  ומוסדותיה  הקהילה 
לבתי  ולהביאם  לליבם  מסילות  לפלס  צורך 
מלא  באופן  ולשתפם  לחברם  מנת  על  הכנסת 

במרקם החיים היהודיים'.

מאת: יחיאל חן

את  בעקבות המשבר הכלכלי הקשה שפוקד 
ענף האירועים ובעלי האולמות במדינת ישראל, 
אינם  ישראל  במדינת  אירועים  האולמות  בעלי 
יכולים לעמוד בתשלומי השכירות על חודשים 
הממשלה  להוראת  בהתאם  זאת  ומאי,  אפריל 

בעניין איסור עריכת אירועים.
במדינת  השופטת  הרשות  שעבר  בשבוע 
ממשלת  של  המחדלים  מן  מעט  תיקנה  ישראל 
העסקים  מול  אל  שלה  הלקוי  בטיפול  ישראל 
נגיף  משבר  עקב  שקורסים  ישראל,  במדינת 

הקורונה.
בית המשפט העניק צו שקיבל תוקף של פסק 
דין בהסכם פשרה בין הצדדים וחוזה השכירות 
של בעל אולם האירועים יעמוד בתוקפו כל עוד 
דמי השכירות משולמים, כלומר עד שנת 2024 
ולא ניתן יהיה לבטל את החוזה באופן חד צדדי.
שבית  לי  "צר  להב:  נשיא  כהן  רועי  עו״ד 
המשפט לקח את תפקיד המבוגר האחראי ולא 
זו שסגרה את אולמות  היא  הממשלה, המדינה 

האירועים ולא דאגה לפיצוי הולם ובזמן. מדובר 
אינטרס  ויש  משפחות  עשרות  שמפרנס  בעסק 
מברך  ואני  בחיים  שיישאר  לדאוג  לכולם 
לפתרון  להגיע  בהסכמה  השכילו  שהצדדים 
שמנע את סגירת האולם. הגיע הזמן שהממשלה 
זה  במצב  התנהלות  של  מוסכם  מתווה  תוביל 
של סגירת העסק בצו של המדינה.  אם המדינה 
סגרה, שהמדינה תיקח אחריות ולא תפקיר את 

בעלי אולמות האירועים אל מול כל העולם".
מצגר,  בלהה  עו"ד  ייצגה,  האולם  בעל  את 
 M.M.G מייסדת ומנכ"לית פירמת עורכי הדין
Co &: "בעקבות צו המניעה שהעניק השופט 
שתוכנן  מצווה  הבר  אירוע  שהגשנו,  לבקשה 
להתקיים באולם, אכן התקיים במועדו ובשמחה 
בין  הם  האולמות  בעלי  כי  להבין  חשוב  רבה. 
וראוי  הקורונה  ממשבר  העיקריים  הנפגעים 
להתנהלות  ברורות  הנחיות  תוציא  שהממשלה 
קבלת  את  תפקיד  ולא  הנכסים  בעלי  מול 
כן  כמו  בישראל.  המשפט  בתי  בידי  ההחלטות 
שנמצא  לענף  כספים  תזרים  שהממשלה  ראוי 

במשבר עמוק בעל כורחו".

לאחר שבית משפט השלום בפתח תקווה עצר פינוי בעל אולם אירועים במרכז הארץ, בשל המצב הכלכלי 
בעקבות משבר הקורונה, ברור לכולם שאין מנהיגות אחראית ודואגת של הממשלה

בתי הכנסת באירופה 
חוזרים לפעילות

רבבות יהודים בכשבע מאות קהילות הקודש באירופה ילמדו הלכות בית הכנסת ומשניות לזכר 
הנספים במגיפה • עם פתיחתם ושובם של בתי הכנסת למרכז החיים היהודיים גיבשה נשיאות 
'ועידת רבני אירופה' תכנית רחבה לשיקום הקהילות שבמרכזה 'קדושת החיים וזיכרון הנספים' 

נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט בכינוס הרבנים במונקו

בתפילה לימים כאלה. בכינוס ועידת רבני אירופה במונקו 
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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

פניה מעומק הלב - נענית

ֶאת  יב  ֵהשִׁ ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  ן  בֶּ יְנָחס  פִּ
ֵני  בְּ ֶאת  יִתי  ִכלִּ ְולֹא  ָרֵאל...  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵמַעל  ֲחָמִתי 

ִקְנָאִתי )כה, יא( ָרֵאל בְּ ִישְׂ

ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה

על פנחס בן אלעזר נאמר: "ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר 
ַהַּמֵּגָפה" )תהלים קו, ל(, וביארו רבותינו )ברכות ו ע"ב(, 
ש'ויפלל' הוא לשון תפילה, שהתפלל פנחס לפני ה' יתברך 
שיצליחהו במעשי ידיו ויקדש שמו יתברך בהריגת זמרי בן 
סלוא. בזכות התפילה זכה פנחס לסייעתא דשמיא מרובה, 

וניסים רבים נעשו לו באותה שעה.
מכאן למדנו כמה גדול כוחה של התפילה, שבאמצעותה 

יכול אדם לחולל פלאי פלאות. 
מן בכל יום ולא לשנה מראש

הוריד  לא  מדוע  שואלים,  ע"א(  עו  )יומא  רבותינו 
הקב"ה לישראל את המן במדבר בבת אחת לכל התקופה, 

אלא בכל יום ויום הוריד את המן הראוי לאותו היום?
ותירצו במשל לעשיר שהיה נותן סכום כסף גדול לבנו 
למשך שנה שלמה, ולא היה מתראה אליו אותו הבן אלא 
בסוף השנה כדי לקבל את הקצבה לשנה הבאה. חשב אותו 
עשיר בלבו: הרי אוהב אני את בני ומשתוקק לראותו בכל 
מה  בשנה.  אחת  פעם  אלא  בפני  מתראה  אינו  וכעת  יום, 
אעשה? ישנה עצה: לא אתן לו את הקצבה מראש לשנה 
וכך  קצבתו,  את  לקבל  לפני  יבוא  יום  בכל  אלא  שלמה, 

אזכה לראותו בכל יום.
והנמשל - הקב"ה מתאווה לתפילתם של ישראל, הוא 
רוצה לשמוע את תפילתם בכל יום ויום, שיזעקו וישוועו 
אליו. לכן הוריד להם את המן דבר יום ביומו, כדי שבכל 
שהדבר  יחשבו  ולא  המחר,  יום  על  ויבקשו  יתפללו  יום 

מובן מאליו והמן ֵירד גם ללא תפילה.
עיקר גדול באמונה

אלו הם דברי ה"אור החיים" הקדוש על הפסוק )שמות 
הענין  "הנה  לשונו:  וזה  ַלַּמִים",  ָהָעם  ָׁשם  "ַוִּיְצָמא  ג(  יז, 
יוליד תימה, למה יביאם ה' אל הניסיון הגדול הזה למות 
בצמא כו'. ונראה כי ה' ניסה אותם להדריכם לשאת עיניהם 
ובהשלמת  באמונה  גדול  עיקר  זה  כי  ה',  לפני  ולהתפלל 

הנפש".
צרכינו  על  רק  יתברך  מה'  לבקש  מספיק  לא  אולם 
כבוד  על  בתפילה  להרבות  גם  צריכים  אלא  הגשמיים, 
שמים, שיתגלה כבוד ה' יתברך בעולם ויחיש ביאת משיח 

צדקנו במהרה. 
ָׁשאּול  "ַוּיֹאֶמר  הנביא:  בדברי  רבותינו  זאת  ורמזו 
ַהּיוֹם  ַּגם  ְּתמוֹל  ַּגם  ִיַׁשי  ֶבן  ָבא  ֹלא  ַמּדּוַע  ְּבנוֹ  ְיהוָֹנָתן  ֶאל 
 - ִיַׁשי"  ֶבן  ָבא  ֹלא  "ַמּדּוַע  כז(.  כ,  א  )שמואל  ַהָּלֶחם"  ֶאל 
היא:  התשובה  בא?  ואינו  מתעכב  ישי  בן  משיח  מדוע 
ַהָּלֶחם" - כיון שכל הבקשות שלנו הן רק על מאכל  "ֶאל 
ומשתה, פרנסה ובריאות, ואיננו מבקשים על צרכי שמים, 
שתתרבה הקדושה והטהרה בעולם ותגדל מלכותו יתברך. 

הנחש התקלל שבכל מקום מזונותיו עמו
הנחש הקדמוני, לאחר שהחטיא את אדם וחוה בחטא 
עץ הדעת, התקלל: "ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך" )בראשית ג, 
יד(, ואמרו חז"ל )יומא עה ע"א(: "קלל את הנחש - עולה 

לגג מזונותיו עמו, יורד למטה - מזונותיו עמו". 
מזונותיו, העפר  צריך לטרוח אחר  אינו  ותמוה, הנחש 
מצוי לו בכל מקום ויכול לאוכלו בכל עת, וכי קללה היא 

זו?!
התורה,  על  יצחק"  "בית  ספר  )עיין  בזה  ביארו  אלא 
ועוד(, שנתן הקב"ה לנחש את מזונותיו שיהיו מצויים לו 
בכל עת ובכל מקום, כדי שלא יתפלל אליו יתברך, שאינו 
לך  "טול  לחברו  שאומר  כמי  תפילתו,  את  לשמוע  רוצה 

אשר לך, ואל תהא לך שום שייכות עמדי". 
לבוא  רשות  לנחש  שאין  ביותר,  הגדולה  הקללה  זוהי 
אשר  החיים  בעלי  כשאר  מאכלו,  לבקש  המלך  לחצר 
כא(,  קד,  )תהלים  ָאְכָלם"  ֵמֵא-ל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  "ׁשֲֹאִגים 
ואילו הוא – מוצא את מבוקשו תמיד, לפי שאין הקב"ה 

חפץ בתפילתו. 

מאין יבוא עזרי - עזרי מעם ה'

המלך"  "עבד  הספר  מחבר  זצ"ל,  הומינר  שמואל  רבי 
]ביאור על תרי"ג המצוות לפי סדר פרשיות התורה[, היה 
עובד ה' אמיתי. הוא כונה בשם "החפץ חיים הקטן", על 
שם הספר שחיבר - עיקרי דינים בהלכות לשון הרע. זכיתי 
יוסף  בית  בישיבת  צעיר  בחור  בהיותי  דשמיא  בסייעתא 
נוברהדוק, להכיר את הצדיק הזה ולהיות כבן בית אצלו, 
ואת דברי החיזוק באמונה  לשמוע את מוסריו המאלפים 
וביטחון שהיה מוסר, ואף זכיתי לקבל ממנו את ספריו עם 

הקדשה חמה. 
בשנים ההם העוני היה גדול מאוד, אנשים היו רעבים 
בדברי  זצ"ל  הומינר  הרב  ללחם. באחד ממכתביו מאריך 
שבח והודאה לבורא עולם על שזכה לאסוף כסף אחרי זמן 

רב כדי לקנות מגבעת, עד כדי כך!
הרב הומינר זצ"ל מספר שהיה לו חבר, אברך עני מרוד, 
חג  מדי  הברית.  בארצות  שגרה  עשירה  דודה  לו  שהיתה 
היא היתה שולחת סכום כסף נכבד שהיה עוזר לו לפרנס 

את ביתו במשך כמה חודשים. 
אך לפעמים עברה בלבו של אותו אברך איזו מחשבה 
לפרקם,  יגיעו  הילדים  מעט  עוד  יהיה,  "מה   דאגה:  של 

ואיך אממן את חתונתם?" 
בצר לו פנה אל אותה דודה וסיפר לה את אשר על לבו. 
את  אממן  אני  מלבך,  דאגה  "הסר  אותו:  הרגיעה  הדודה 
הוצאות נישואי ילדיך". נחה דעתו של האברך ושמח בלבו 
על שזכה לדודה עשירה שפותחת לו את כיסה ביד נדיבה 

כל כך... 
והתחייב  חכם  תלמיד  בחור  עם  בתו  את  שידך  לימים 
סכומי כסף גדולים, כשהוא סומך על הבטחתה של הדודה 
על  לה  והודיע  לדודתו  כתב מכתב  הוא  הברית.  מארצות 
לו  שתשלח  והודיעה  הדודה  שמחה  במעונו.  השמחה 
בדואר את סכום הכסף כפי שהבטיחה. לאחר כמה ימים 
המעטפה  את  פתח  הוא  הברית.  מארצות  המכתב  הגיע 
כסף  סכום  עם  ש'ק  היה  המעטפה  בתוך   - עיניו  וחשכו 

פעוט, רחוק מאוד מהסכום שהתחייב. 
הוא שב ופנה אל דודתו ורמז לה שסכום הכסף שקיבל 
ממנה אינו מספיק כדי לכלכל את הוצאותיו הרבות - אך 
פנייתו לא נענתה. בלית ברירה נאלץ לכתת רגליו ולנדוד 
לנדוניה  בהתחייבותו  לעמוד  שיוכל  כדי  נדיבים  בתי  בין 

של בתו.
חלפה שנה והנה גם הבת השניה הגיעה לפרקה. הפעם 
כבר ידע שאינו יכול לסמוך על דודתו. הוא הפציר בתפילה 
יכול  ה'  שרק  ביודעו  ויסעדנו,  שיתמכהו  יתברך  ה'  לפני 

לעזור לו. 
חשב  לדודתו.  כך  על  הודיע  השידוך  שנסגר  לאחר 
בעבר,  ששלחה  הסכום  את  תשלח  היא  אם  "גם  בלבו: 

הדבר יועיל לי במשהו".
זמן הגיע המכתב, הוא פתח את המעטפה בלי  כעבור 
לו  כשהתברר  הפתעתו  היתה  גדולה  מה  ציפיות.  הרבה 
שהפעם שלחה לו הדודה סכום עתק, מימון מלא של כל 

הוצאות החיתון.
פשר  ולהבין  לדעת  הומינר  שמואל  לרבי  פנה  הוא 

הדברים. 
לא  מהדודה,  ביקשת  הראשונה  בפעם  לו:  השיב 
הפעם  אך  ששלחה...  מה  שלחה  הדודה  לכן  מהקב"ה, 
הבנת כי אי אפשר לסמוך על הדודה אלא רק על ה' יתברך, 
קכא,  )תהלים  ה'"  ֵמִעם  ֶעְזִרי   - ֶעְזִרי  ָיבֹא  "ֵמַאִין  כי  ידעת 
לך  נענה  ה'  לכן  הלב,  מעומק  בתפילה  לה'  פנית  א-ב(. 
ושלח לך את מלוא הסכום הדרוש, ועשה זאת דרך הדודה! 
צריך  כמה  ועד  תפילה,  של  כוחה  גדול  כמה  ללמדך 
האדם להשליך יהבו על ה' ולהתפלל אליו מעמקי לבו - 

וחזקה על תפילה שאינה חוזרת ריקם.

)מתוך 'משכני אחריך' במדבר ח"ב(. 

הוא שוטח  כן  ועל  להסתלק מהעולם,  הולך  הוא  כי  רבינו חש  משה 
מקומו  את  מנהיג שימלא  ישראל  לעם  שימנה  הקב"ה  לפני  בקשתו  את 
ייטב  העולם  מן  ייעדר  שכשהוא  ומתפלל  דואג  הוא  הסתלקותו.  אחרי 
לצאן עדתו. וכך מבקש: )במדבר כז, טז – יז(: "יפקוד ה' אלוקי הרוחות... איש 
על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין 

להם רועה". 
בבקשה זו של מינוי מנהיג הוא מעטר את הקב"ה בתואר: "אלוקי הרוחות לכל 
דברי המדרש תנחומא אמר  כן רש"י מביא את  ועל  בשר", שאינו שכיח בתורה. 
לפניו: "ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינן דומין 
זה לזה, מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו". כשמשה רבינו 
במילים:  זאת  עושה  הוא  המנהיג  של  הבסיסית  התכונה  את  בתמציתיות  מגדיר 
טובת  אשר  החלטות  מקבל  מעם,  מורם  שיהיה  מנהיג  דהיינו  העדה",  על  "איש 

הכלל מולו – "על העדה".
לכאורה הדברים סותרים, אם הוא "איש על העדה" הוא אינו יכול להיות "לכל 
בשר" – סובל כל אחד ואחד ודואג לרווחתו של היחיד. ואם הוא "לכל בשר", איך 

הוא יכול להיות "איש על העדה" – מנהיג ומקבל החלטות?  
התשובה לכך כתובה בהמשך דבריו של משה רבינו, המפרט שתפקיד המנהיג 
מצביע  רש"י  אמנם  לפניהם".  יבוא  ואשר  לפניהם  יצא  "אשר  להיות:  אמור 
שהכוונה בהנהגה במלחמה. אך יש כאן משהו עמוק יותר בסגולת המנהיג - "אשר 
יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם" - שמשמעותו שישמש דמות מופת לציבור בכל 

הליכותיו. כך שבאצילותו יגרום לעם לנהוג כשורה. 
וצנועה,  גבוהה על הצורך לחיות בצורה חסכנית  ידבר  יקום משפיע אשר  אם 
בעוד שהוא עצמו חי את חייו בפרהסיא בראוותנות ובפזרנות מופלגת, וכי דבריו 
יתקבלו וישפיעו?! מה ערך יש לכינוס של משגיחי כשרות, כשמתארחים במקום 
של  כללם  בעצמו?  מעשן  כשהקורא  לעשן  לא  קריאה  או  מפוקפקת  שכשרותו 
שום  להם  אין  זהים,  במעשים  מלווים  שאינם  ביותר  הראויים  שהדברים  דברים, 

סיכוי להתקבל ולהתיישב על הלבבות. 
כך פירש הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל את הפסוק: "אשר יצא לפניהם 
והאדמו"ר  העם.  לפני  מופת  דוגמת  תשמש  שהתנהגותו  לפניהם:  יבוא  ואשר 
היינו  לפניהם",  יבוא  ואשר  לפניהם,  יצא  "אשר  מדגיש:  היה  זצ"ל  מקלויזנבורג 
שהמנהיג יהיה דמות מופת שתהלך לפני הציבור, ולא שילך אחריהם. שלא ילמד 
מאורחותיהם וישתדל רק למצוא חן בעיניהם... אלא ישמש להם כדוגמא ומופת 

והם ילכו אחריו.
דברים אלו הנכונים בכל מישורי ההשפעה על הרבים ועל היחיד, נכונים פי כמה 
של  האישית  הדוגמא  הוא  החינוך  במערכת  במעלה  ראשון  כלל  החינוך.  בתחום 

המחנך, האב או הרב, שבלעדי גורם זה כל הנסיונות לחנך יעלו בתוהו.
על עיקרון זה העמידונו חז"ל באומרם ) סוכה נו, ב( כי "שותא דינוקא בשוקא, 
או דאבוה או דמימיה". לאמור שהשפה והסגנון שבו מדבר ילד כמשיח לפי תומו 
בשוק, מקורם במה ששמע וקלט מאביו או מאמו. האב והאם הם המהוים לילד 
מודל לחיקוי בשנות חייו הראשונות, ומהתנהגות הבן ניתן להסיק מה הוא שמע 

מהוריו.
כך אמר רבא )שבת כג, ב(: "דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן". היינו שהאוהב 
תלמידי חכמים, זוכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים. בפשטות רגילים לפרש שזוהי 
סגולה לזכות בבנים תלמידי חכמים. אולם ניתן לפרש את דברי רבא על פי הפשט, 
דהיינו שאהבת האב ללומדי תורה ללא אומר וללא דברים לבטח תשפיע על בניו. 
הבן עוקב אחרי מעשי אביו ומבחין שהתורה יקרה בעיניו, וכך גם בקרבו יווצרו 

חשק לגדול בתורה ולהיות תלמיד חכם.
ילדיו לברך על  חינך את  כיצד הוא  נשאל פעם  זצ"ל  יעקב קמינצקי  ר'  הגאון 
מזונם? והשיב בפשטות: ללמד? אני מעולם לא לימדתי את ילדי לברך, הם פשוט 
ראו אותי ואת בני ביתי כיצד אנו מברכים על המזון, וכך באורח טבעי לחלוטין הם 

סיגלו דרך זו לעצמם, לברך ברצינות וביישוב הדעת...
הפסוקים  את  מסמיכה  שהתורה  שזה  אמר  זי"ע  מבעלז  יהושע  רבי  הרה"ק 
)דברים ו, ו-ז(:"והיו הדברים האלה... על לבבך", לפסוק: "ושננתם לבניך..." בא 
ללמד, כי רק אם הדברים שהקב"ה מצווה הינם על לב האב, אזי הוא יצליח בחינוך 
בניו.  אם בנים רואים את אביהם בחרדתו לא לבזבז את זמנו לריק ובעשיית מהידור 

ובלימוד תורה בקביעות, יש לכך השפעה על הבנים, שילכו בדרכו. 
רמז לכך מובא בשם הרבי מלעלוב זצ"ל יש במה שאמרה תורה )דברים כ"ט, 
כ"ח(: "הנסתרות  לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי 
התורה". שאף כי ראוי שעבודת ה' תתבצע בהסתר מאין רואה, כדרכם של עובדי 
"לנו  נוגע  הדבר  כאשר  המעשים,  את  לפרסם  יש  לעיתים  מקום  מכל  באמת,  ה' 

ולבנינו". משום שרק כך ילמדו "לעשות את כל דברי התורה הזאת".
משימת החינוך היא מורכבת ומחייבת, ואחריות כבידה רובצת על הורים ומורים 
הליכותיהם, משום שבכך מקרינים  ועל  הם  על התנהגותם  עינים  להקפיד בשבע 

לצאצאיהם ומעמידים דור ישרים מבורך.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אשר יצא לפניהם
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מכבדים את סעודות השבת 
עם מגוון סלטי אחלה

אחלה מציעה מגוון רחב של סלטים טריים וטעימים 
במיוחד לשבתות הקיץ הארוכות שיהוו פתיח עשיר ומגוון 

לכל סעודה

אין כמו סלטים עם טעם של בית המפארים כל סעודת 
שבת, ארוחה משפחתית וחג. אחלה מציעה מגוון סלטים 

איכותיים וטעימים שיחסכו לכם זמן ומאמץ ויפארו את 
שולחן השבת שלכם בטעמים מיוחדים ועשירים.

סלטי אחלה אהובים במיוחד על המשפחה החרדית, בזכות 
טעם מעולה, טריות, מגוון, וכמובן – כשרות מהודרת.

כל הסלטים של אחלה מיוצרים במטבח בכרמיאל שהוא 
ממש כמו 

המטבח 
שלכם: גם 

למטבח של 
אחלה נכנסים 

חומרי הגלם 
הטריים 

והאיכותיים 
ביותר שנבחרו 

בקפידה אחד אחד, ובדיוק כמו במטבח שלכם, גם אצל 
אחלה עובדים לפי מתכונים ביתיים בתהליך הכנה זהה 

לתהליך הכנה בבית עם תבלינים ייחודים פר מתכון וסירי 
בישול גדולים.

לאחרונה הרחיבה אחלה את סדרת החומוס המובחרת 
תחת הקונספט "כל אחד והחומוס שלו", והשיקה חומוס 

במגוון מרקמים שמאפשר לכל אחד לבחור את החומוס 
במרקם המועדף עליו.

אחלה מזמינה אתכם ליהנות מטעמי החומוס החדשים 
וממגוון סלטי אחלה המוכרים והאהובים: חומוס בעל 

מרקם רך ותוספות עשירות, עשוי מגרגירי חומוס טריים, 
טחינה גולמית משובחת ותבלינים איכותיים. סלט מטבוחה 

המכיל עגבניות עסיסיות מתובל בטאצ' פיקנטי של 
תערובת תבלינים בבישול ארוך למיצוי כל הטעמים, סלט 

כרוב אדום פריך, חתוך לרצועות ומתובל במיונז איכותי. 
סלט פלפלים קלויים המכיל פלפלים קלויים על האש, 
חתוכים לרצועות ומתובלים בפלחי שום ותחמיץ עדין, 

ממש כמו בהכנה ביתית ועוד סלטים מיוחדים וטעימים 
כמיטב המסורת של אחלה והכל כמובן תחת בקרת איכות 

מקפידה.

כשרות: בד"ץ שארית ישראל

קיץ מתחיל באיקאה
הקיץ כבר ממש בפתח, ואיתו אוירה מיוחדת וצבעונית. 

איקאה מגישה מבחר פריטי קיץ מרעננים וצבעוניים 
שיכניסו אתכם לאווירה מרעננת וקיצית: מתקנים 

לארטיקים, כף לגלידה, מגשי קרח ועוד הפתעות צבעוניות 
ומצננות. לקיץ שמח ונעים במיוחד!

CHOSIGT /מתקן להכנת ארטיקים
צבעים שונים: 9 ₪

PLASTIS /מגש קוביות קרח
ירוק/ורוד/טורקיז: 5 ₪

CHOSIGT /כף לגלידה
צהוב/ירוק/כחול/ורוד: 15 ₪

FANTASTISK /מפית נייר
ורוד בהיר: 9 ₪ / 50 יחידות

גודל: 40x40 ס"מ
סט גלידות/10 חלקים

SANDIG
₪ 15

קרחונית
IKEA 365+
עגול: 15 ₪

רשימת הסניפים:
נתניה: רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: רח' 

היוזמה 1 מרכז עסים שורק כביש פלמחים. קריית אתא: 
רח' תפוצות ישראל (דרך חיפה 52 קריית אתא). באר שבע: 

הירדן 24. אשתאול: המלאכה 7, אזה"ת הר טוב.

חדשות טובות: מסלולי השכרה 
ותנאי ליסינג מיוחדים באלדן

אלדן, חברת המכירה, הליסינג וההשכרה הישראלית 
המובילה בישראל, מביאה לכם חדשות טובות ומגוון 

פתרונות ליציאה מהמשבר; החברה מקילה את תנאי 

הליסינג ומציעה מסלולי השכרה גמישים וייחודים, 
ללקוחות עסקיים ופרטיים כאחד. 

תנאי הליסינג המקלים ללקוחות התפעולים והפרטיים 
כוללים אפשרות למקדמה גמישה ונוחה, מסלול תשלומים 

קצר, תשלום חודשי מותאם אישית ושירות 'לא מתאים 
לך? תחזיר!'. מסלולי ההשכרה המיוחדים הינם ללא 

התחייבות, עם התאמת רכב ע"פ צרכי הלקוח, תשלום 
חודשי מותאם אישית ושירות 'לא מתאים לך? תחזיר!'.

חברת אלדן  זוכה פעם אחר פעם לשיעור נאמנות גבוה 
של הלקוחות – על פי סקר שביעות רצון של מכון המחקר 
"תבונה שיווקית" עולה כי 90% מלקוחות אלדן ממליצים 

על אלדן, בזכות האמינות, השירות וגם בזכות המחירים 
ותנאי המימון המשתלמים. ברכישת רכב באלדן תיהנו גם 

משיטת "הקניה הבטוחה", הכוללת תעודת זהות לרכב 
– שקיפות מלאה לפעולות שנעשו ברכב, כולל טיפולים 

תקופתיים, תיקונים וביקורות, מבחן אלדן – בדיקת קנייה 
במכון חיצוני, תיקון ליקויים בטיחותיים ומכניים וניקיון 
כללי, אחריות מורחבת – על המנוע ועשרת המכלולים 

העיקריים ברכב 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר אלדן eldan.co.il או 
בטלפון 3003*.

חדש מיטבתה: משקה חלב 
בטעם ארטיק שוקו-בננה

מחלבת יטבתה ממשיכה לרענן את מקרר משקאות החלב, 
ומשיקה מוצר חדש במהדורה מוגבלת: משקה חלב בטעם 

ארטיק שוקו-בננה. המוצר משווק 
בבקבוק נוח של 1 ליטר ובבקבוק 

אישי של 350 מ"ל.

הודות לחדשנות זו ולטעמם הנפלא, 
משקאות החלב של יטבתה הינם 
היחידים בקטגוריה אשר נמצאים 

בצמיחה עקבית לאורך השנים.

כשרות: בהשגחת בד"ץ מהדרין 
בראשות הגר"א רובין שליט"א.

חדש: מיני סקי וניל במארז שמינייה
מחלבות שטראוס ממשיכה להרחיב את היצע מעדני סקי, 

ומשיקה מיני סקי בטעם וניל במארז שמינייה משתלם 
במיוחד. המארז החדש מצטרף ליתר מוצרי הסדרה 

האהובה, הכוללת את 'סקי תות' האהוב ו'סקי אפרסק' 
המבוקש. כל מעדני הסדרה מצטיינים ברמה גבוהה של 

סידן וחלבון, עם 3% שומן בלבד, מרקם חלק וטעם מצוין.

סדרת 'סקי' הושקה כחלק ממגמת פיתוח הייצור 
והחדשנות של מוצרים מאוזנים, בריאים וטעימים. הסדרה 
התקבלה באהדה רבה וזכתה לתגובות נלהבות מהצרכנים, 

שמחפשים את 
המוצר המושלם 
שכולל הכל – גם 
טעים וגם מאוזן. 

מאז השקת הסדרה, 
צומחת קטגוריית 

גבינות רכות בטעמים 
באופן עקבי, כאשר 

שטראוס שומרת על 
מעמדה כמובילה את הקטגוריה, עם כ-51% מנתח השוק 

(סטורנקסט,  2020).

כשרות: בד"צ למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

שגרת קורונה?
בנתיב החסד ממשיכים בשגרת מבצעים משתלמים 

במיוחד

עכשיו, כשהקורונה חוזרת לחיינו, הכי בטוח ונוח לקנות 
מתחת לבית בלי 

לקחת סיכון. עכשיו 
יותר מתמיד, רשת 

הסופרים הזולה 
במגזר החרדי "נתיב 

החסד" ממשיכים עם מבצעים מיוחדים על עשרות 
מוצרים נבחרים במחירים אטרקטיביים ומוזלים במיוחד. 

חברי מועדון? אל תפספסו! מבצעים מיוחדים לחברי 
המועדון הנחשק: שלוקים מעולה/כרמית 3 ב-8.90 ₪. 

שקדי מרק 400 גר', קרוטונים 250 גר' של מעולה: 2 ב-10 
₪ בלבד. 

המבצעים תקפים בימים שני-שישי, 6-10.7, י"ד-י"ח 
תמוז.  

עוד לא לקוחות מועדון של "נתיב החסד"? זה הזמן 
להצטרף למועדון המשתלם ביותר במגזר החרדי ולהתחיל 

לקנות ברוגע, בשפע ובזול. כל המחלקות בנתיב החסד 
מלאות בשפע מוצרים מהחברות המובילות והמובחרות 

והכי קרוב לבית שלכם.

למה הוא בוכה? ואיך אפשר לעזור לו?
רננה מזרחי, דיאטנית קלינית ומנהלת מדעית מטרנה:

להיות תינוק זה לגלות עולם: ללמוד לזהות פרצופים, לשייך 
קולות, להסתכל ולחקור כי הכל חדש. במקביל, התינוק 
גדל ומתפתח גם כלפי חוץ כמו שניתן לראות בנקל אך 

גם מבפנים: מערכות גופו מתפתחות, ולומדות להסתגל 
לחיים שבחוץ כשהכל מלווה בתחושות כמו שובע ורעב 

, עירנות ועייפות, הנאה ותסכול. את כל חוויותיו התינוק 
משתף עימנו בעזרת קולות ותנועות וכמובן באמצעי 

התקשורת המרכזי שהוא – בכי. 

פשוט עבורו – מורכב להורים. איך נדע לזהות את הסוגים 
והסיבות לבכי וכיצד להרגיע אותו?

ראשית, ודאו שהחיתול יבש, טמפרטורת החדר נכונה, 
ושאינו רעב או עייף. הרימו את התינוק, העניקו לו את 
מלוא תשומת הלב והיעזרו במוצץ במידת הצורך. אם 

התינוק עדיין בוכה ואתם מתקשים להרגיעו, נסו לאפיין 
את הבכי: האם הוא בשעות קבועות, בעיקר אחה"צ ובערב 

ומלווה באי שקט מתמשך? האם הוא מאופיין בסימנים 
נוספים כמו פנים סמוקות, כיווץ אגרופים והרגליים לכיוון 

הבטן ? יתכן ואלו גזים/ קוליק המאופיין באי שקט והתקפי 
בכי ממושכים המאפיינים תינוקות מתחת לגיל 5 חודשים 

אשר יכולים לבכות כ-3 שעות, במשך כמה ימים בשבוע 
ויותר. תופעה נורמלית  זו  גורמת ללא מעט אי שקט 

ותסכול אצל ההורים ותינוקם.

אם הבכי מתרחש סביב שעת הארוחה, ומלווה בתופעות 
נוספות כמו פריחה, הקאות, כאבי בטן, או פליטות 

מרובות– חשוב לפנות לבירור אצל רופא הילדים. 

זיהיתם שהתינוק סובל מגזים? הנה כל מה שצריך לדעת:

התפתחות מערכת העיכול בחודשי החיים הראשונים 
מלווה לעיתים באי נוחות ו/או בכאבי בטן עיוותים המכונים 

בשפה הרפואית קוליק ומוכרים לנו יותר כ'גזים'. תוכלו 
לסייע לתינוק במספר דרכים; החזיקו אותו בתנוחת ערסול, 

העניקו לו תשומת לב (זה אינו 'פינוק יתר'!) ,דברו אליו 
ברוגע, תנו לו מוצץ על מנת שכל אלה יעזרו להרגיעו.. ניתן 

אף להחזיק את התינוק בתנוחת 'נמר על עץ' שמייצרת 
מגע ולחץ עדין בין היד שלכם לבטנו של התינוק מה שעוזר 

להרגיע תינוקות רבים, אחזו את התינוק כך כשבטנו מונחת 
על זרועותיכם, רגליו וידיו משתלשלות כלפי מטה וראשו 

מוטה הצידה.

זכרו - לא כל בכי מעיד על רעב ולכן אל תמהרו להאכיל 
את התינוק  אם זה לא זמן הארוחה, ריבוי מזון במערכת 

העיכול יכול להחריף את הקוליק. אל תתפתו להציע 
לתינוק סוגי תה  למיניהם כי הם אינם מוכחים כיעילים ואין 

לתינוק כל צורך במילוי בטנו בנוזלים שאינם הזנה טבעית 
או תמ"ל.

במידה והתינוק ניזון בהזנה טבעית, את יכולה להפסיק 
באופן זמני אכילת מוצרי חלב ולראות אם יש הטבה. 
במידה ויש שיפור, ניתן להמשיך בתפריט ההימנעות 

ממוצרי חלב ולהקפיד על צריכת סידן ממקורות נוספים 
כמו טחינה, סרדינים ,מוצרי סויה ואף לשקול ליטול תוסף 

תזונה של סידן. אם התינוק ניזון מתמ"ל, כדאי לבחור 
בתחליף חלב ייעודי כמו מטרנה ספיישל מהדרין, שפותח 

לתינוקות עם גזים וקוליק ובעל הרכב קל לעיכול, דל לקטוז 
ומועשר בפרוביוטיקה ידידותית למערכת העיכול. בזמן 

ההאכלה חשוב להקפיד שהזרימה לא תהיה מהירה מדי, 
מה שעלול להוביל לאכילה מהירה, לבליעת אוויר ולהחרפת 

תופעות הקוליק.

בכל מקרה, נסו להכיל את התקופה המאתגרת בסבלנות 
ורוגע עד כמה שניתן וכך גם תינוקכם יחוש תחושת ביטחון 

ורוגע. חשוב תמיד לזכור שהמצב הוא זמני ותקופה זו 
תסתיים כשהתינוק מגיע לגיל 4-5 חודשים. 

יש לכם שאלות נוספות? במטרנה זמינים לכל שאלה גם במרכז 
לייעוץ תזונה, הזנה טבעית ושינה בטלפון: 1-800-32-33-33

חדש: סדרת הקינוחים של ספלנדיד - 
מעדן שוקולד עשיר במיוחד

שטראוס מרחיבה את סדרת מעדני ספלנדיד, ומשיקה את 
'ספלנדיד דיזרט'; סדרת מעדני שוקולד עשירים, המכילים 

שוקולד אמיתי ומעניקים את החוויה השוקולדית של 
ספלנדיד, עכשיו כמעדן במנה מדודה, מרוכזת וטעימה 

במיוחד. הסדרה כוללת שני מארזים; רביעיית מעדן 
שוקולדי במרקם עשיר, ורביעיית מעדן שוקולד במרקם 

עשיר בטעם נוגט.

מעדני  splendid desertהינם פרי פיתוח ושיתוף 
פעולה פורה בין המומחים של מחלבות שטראוס, לבין 

המומחים של ספלנדיד – שוקולד עשיר של עלית, זוכה 
תחרויות השוקולד בישראל, המתאפיין בטעם וארומה 

מתוחכמים. סדרת המוצרים החדשה מתאפיינת באחוזי 
שוקולד גבוהים (14%), ודורגה בציונים גבוהים במיוחד 
במבחני טעימות צרכנים. למעדני הסדרה  מרקם סמיך 

ומרוכז, המעניק חווית 'פינוק בקטנה' של שוקולד ועשיר.

מארז ספלנדיד דיזרט כולל 4 גביעים של 90 ג' כל אחד, 
וזמין לרכישה ברשתות השיווק המובילות.

כשרות: בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א 

 PRO שטראוס מרחיבה את המותג
ומשיקה לראשונה:

רביולי מועשר בחלבון 

דקה בישול במים ויש לכם ארוחה חמה, טעימה, מזינה 
ועשירה בחלבון מלא ואיכותי

כחלק מהרחבת המותג PRO, שטראוס משיקה מוצר 
המהווה ארוחה אישית 

מלאה וחמה, ומאפשרת 
לצרכן בחירת מוצר מועשר 

בחלבון מלא ואיכותי 
המהווה מקור לסידן- רביולי 

PRO במילוי גבינות. 
 PRO בקטגורית מוצרי

הושק לאחרונה גם חומוס 
PRO מועשר בחלבון.

הרביולי מגיע באריזה אישית של 200 גר' ומכיל 25 גר' 
חלבון למנת צריכה, במילוי גבינות מועשר בחלבון מלא 

ואיכותי שמקורו בחלבוני חלב- קזאין ומי גבינה. דקה 
בישול במים ויש לכם ארוחה חמה, טעימה, מזינה ועשירה 

בחלבון מלא ואיכתי.

קטגוריית הפסטה המצוננת בישראל מגלגלת 69 מש"ח 
בשנה (סטורנקסט, מצטבר 2019) ונמצאת בצמיחה 

שנתית של כ – 7%  (בין 2018 ל-2019) וגידול של 17% 
בשלישון הראשון של 2020 (מול שלישון ראשון 2019). 

מוצרי הרביולי של שטראוס, המיוצרים במפעל החברה 
בכרמיאל, מובילים את שוק הפסטות המצוננות עם נתח 

שוק של 52.9% (סטורנקסט, שלישון ראשון 2020).

בשנת  2019 נמשכה הצמיחה הדו ספרתית של עולם 
המוצרים המועשרים בחלבון, עם גידול של 39% והיקף 

מכירות שעמד על 290 מש"ח (סטורנקסט מצטבר 2019).

קטגוריית המוצרים העשירים בחלבון צומחת בקצב מואץ 
בשנים האחרונות, ומעניקה מענה לצרכנים שרוצים 

להעשיר את התפריט שלהם בחלבון מסיבות מגוונות. 
שטראוס הייתה הראשונה לזהות את הצורך ולהשיק את 

סדרת PRO -המהווה אפשרות זמינה, טעימה ונוחה 
לצריכת כמות מדודה של חלבון איכותי במוצרי יוגורט 

עשירים בחלבון. 

כשרות: בד"ץ שארית ישראל

אינפורמטיבי *

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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דירות 
למכירה

טז’ בתמוז -יח’ בתמוז תש”פ
08/07-10/07/2020  

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
 ברימון, 120 מ"ר נטו, _____________________________________________)01-01(03-5797756

משופצת, קומה 1.5 
)לא אחרונה(,  מתאים 

גם לחלוקה 1,800,000 
ש"ח, בלעדי ש. מאירוביץ 

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

 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 + מעלית  

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

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

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

אלעד

 בהרב קוק השקט, 
דירה ענקית, 2 מפלסים, 

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

בקומות ג,ד עם מעלית 
אפשרות לחלוקה ל-2 

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

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

 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

 דירה מחולקת ל- 3 יחידות 
דיור, מושכרת 6,900 ש"ח, 8 
אחוז תשואה במחיר מציאה 

_____________________________________________)28-28(אבן יסוד 050-4545603 משה

 שכונה ב', קוטג 100 
מטר עם גינה 150, מחולקת 

ל- 2 יחידות דיור, 4,500 מחיר 
מציאה אבן יסוד

_____________________________________________)28-28(050-4545603 משה

 דרך מצדה, מושכרת 
4,800, מחולקת ל- 2 יחידות 

יפות במחיר מציאה
_____________________________________________)28-28(050-4545603 משה

 מבחר דירות לחלוקה 
במחירי מציאה בכל רחבי 

באר שבע התקשרו עוד היום 
_____________________________________________)28-28(050-4545603 משה

בני ברק

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

054-3191310)27-27(_____________________________________________

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

4, 870,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)27-27(_____________________________________________

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

054-3191310)27-27(_____________________________________________

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

1,150,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)27-27(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בקושניר, 4 חד', יפיפיה 
+ מרפסת + אופציה, 3 

כ"א, ק"ג + מעלית, לל"ת, 
2,100,000 ש"ח

_____________________________________________)27-28ל(052-7161774

 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 

מוזמנות הצעות לרכישת דירת מגורים, בת 3.5 חדרים +מרפסת גדולה 
בקומה רביעית ועליונה של בניין מגורים מדורג + מחסן + זכות חניה 
ברח' אליעזרי 5, ירושלים, גוש 30340 חלקה 32 תת חלקה 62 )בחלק(  

)להלן: "הדירה"(.

1. על המציע לבדוק את המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי של  הבית. אין       
.) AS IS (  הח"מ אחראים למצב הבית והוא יימכר במצבו

2. הצעות יש להגיש בכתב עד ליום 30.7.20, במשרד הח"מ, בצירוף 
המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת הח"מ בגובה 
של 10% מהסכום המוצע, שתהיה בתוקף ל- 3 חודשים, ותחולט אם 

המציע שהצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו.
3. הח"מ אינם מתחייבים לקבל הצעה כלשהי, והם רשאים לנהל מו"מ 
עם מי מהמציעים, או לפרסם שוב, או להקדים את סיום המכירה, או 
לבטל המכירה, אם המחיר לא יתאים למוכרים, ולפעול בהתאם לשיקול 

דעתם. דיני המכרזים לא יחולו על מכירה זו.
ויהיו זכאים  להשוות להצעה  4. מובהר כי לבעלי הנכס זכות קדימה 

הגבוהה ביותר שתהא בסוף ההתמחרות.
5. הדירה נמכרת ע"י כונסי הנכסים הח"מ לפי מינוי של ביה"ד הרבני 

האזורי ירושלים וכפופה לאישורו.

צוריאל בובליל / כוכי דדון - עו"ד
רח' בן גוריון 1 ב"ב מגדל בסר 2

טל: 03-6122102, 
פקס: 03-6122104

mosboul2@gmail.com :מייל
כונסי נכסים

משה פרדס / חגית בוקסנבאום - עו"ד
רח' כנפי נשרים 24, א' בית הכלכלית  

ירושלים
טל: 02-6222943, פקס: 02-6250441
pardeslaw@gmail.com :מייל

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בירושלים

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

 הזדמנות 
בזבוטינסקי!! מחולקת 
ל- 2, משופצת מהיסוד, 
ק"ג )אופציה(, מושכרת 
4,700 ש"ח, 1,285,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)28-28(_____________________________________________

 לוח דירות חינם למוכר, 
לקונה, למשכיר, ללא רישום, 

ללא דמי מנוי, כנסו
dira4me.co.il כ- 10,000 

_____________________________________________)28-28(כניסות ביום

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

כל יחידה, משופצות 
ומושכרות, תשואה 

גבוהה, קומת קרקע 
מוגבהת, 2,220,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)28-28(והשקעות 054-4290600

 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 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 050-4156080

 באביעד, קומת קרקע 
+ חצר, מחולקת לדירה 
גדולה, 5 חד', 100 מ"ר 
+ יחידה נפרדת בחצר, 
2 חד' שמושכרת מיידי 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)28-28(_____________________________________________

 בבניה באזור העריה 
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 

_____________________________________________)28-28(אבי 054-8449423

 מציאה!!! בבלעדיות, 
פנטהאוז בדוב גרונר, 100 

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

1,740,000 )גמיש( "פנחס 
_____________________________________________)28-28(נכסים" 055-6789653

 א.רח' מנחם בגין, 
דירת גן 4.5 חד', 88 
מ"ר + מ.שמש 28 

מ"ר, סוכה, מ.מהיסוד, 
1,880,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)28-28(_____________________________________________

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

חדרים, ענקית + גג 
פתוח, מושקעת, ק"ד 
+ מעלית + חזית + 2 

חניות, 3,490,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)28-28(_____________________________________________

 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. 

_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בקרית הרצוג 
דופלקס 5 ח', 200 מטר, 
מפואר מאוד + מעלית, 

2,300,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)28-28(_____________________________________________

 באזור הנבאים מציאה 
דופלקס 180 מטר עם 

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

_____________________________________________)28-28(אבי 054-8449423

 בניין מס' 5, עורפי 
לצבי, הבניין הכי טוב של 
רח' מצליח, דירת 5 חד' 

ענקית, 130 מ"ר, עורפית 
לצבי + סוכה גדולה, 

מושקעת מאוד, במחיר 
מעולה! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 050-4156080

 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(_____________________________________________

 בלעדי! בגבעת רוקח 5 
חד' במפלס אחד, 200 מ"ר, 

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

משופצת, חדשה א. פנחסי 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות!! חדשה 
בשוק!! בפדרמן 5 חד', 

ק"6, 105 מ"ר, מפוארת, 
1,800,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

 לחטוף! בעזרא, פרויקט 
חדש, 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה 3 שנים, 1,980,000 

ש"ח הראשון בתיווך
054-3050561)28-28(_____________________________________________

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

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

2,900,000 גמיש אבי
054-8449423)28-28(_____________________________________________

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

אופ' לבניה בגג, 2,300,000 
_____________________________________________)28-31ל(052-7606909

 באברבנאל, 4 חד', 
100 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

חניה בטאבו, 6 דיירים בבנין, 
1,890,000 בלעדי תיווך 

_____________________________________________)28-28(עוצמה 052-7113508

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

03-5799308)28-28(_____________________________________________

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

מושקעת מאד, חזית, 
2,250,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

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

2,800,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
1001 מ"ר, מחולקת ל-  4
2 דירות 50 ו- 50, מושכרות, 
משופצות, ק"א, 1,900,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 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)28-28(_____________________________________________

 בצירלזון! 4 חדרים חדשה, 
מושקעת, קומה ב', 85 מ"ר 

_____________________________________________)28-28(054-3050561 הראשון בתיווך

 בלעדי בצירלזון בבנין 
חדש 4 חדרים + סוכה, 

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

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

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)28-28(_____________________________________________

 א.השניים כ- 4 חד', 
כ- 78 מ"ר, ק"א + 

מעלית, מ.מהיסוד, סוכה 
+ א.הרחבה, ח.בטאבו, 

1,520,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)28-28(_____________________________________________

 א.הצבי כ- 4 חד', 74 
מ"ר, ק"א, משופצת, 
השכנים מרחיבים 60 

מ"ר, 1,500,000 גמיש 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב 
לאנילביץ, דירת 4 חדרים, 

קומה ב', עורפית, 
משופצת, 2,100,000 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)28-28(_____________________________________________

 בחייטב מס' 4 בלעדי! 
4 חד' מרווחת, ק"ב, 

חזית + 3 מרפסות וסוכה 
+ מעלית, חניה, אופציה 

כ- 60 מ"ר לבניה, 
מפתחות, מיידי אפיקי 

_____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 050-4156080

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

לחטוף, רק ב- 1,500,000 
מטופל ע"י אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)28-28(בועז 050-4156080

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

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

_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

3-3.5 חדרים

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

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ד.ג. תיווך 

050-4122744)28-28(_____________________________________________

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

מעלית, ממ"ד וחניה ד.ג. תיווך 
050-4122744)28-28(_____________________________________________

 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

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

קומה ב', משופצות ברמה 
גבוהה "פנחס נכסים"

055-6789653)28-28(_____________________________________________

 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)28-28(_____________________________________________

 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"ח א. 

_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינרב 3 חד' + מרפסות 70 

מ"ר + א. להרחבה, ק"א, 
חזית, משופצת, 1,620,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות ברבינו 
אשר!! חדשה! 3 חד', 

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

1,650,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)28-28(נכסים 052-7684074

 מציאה!! א.חברון 3 
חד', כ- 70 מ"ר + חצר 

30 מ"ר, 1,365,000, 
משופצת "תיווך משגב 

_____________________________________________)28-28(לדיור" 052-5222690

 בשיכון ה' כ- 3 וחצי 
חד', כ- 83 מ"ר, קומה 

ב', 3 כ"א, מ.ש/סוכה + 
א.להרחבה, 1,730,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)28-28(_____________________________________________

 א.קוטלר 3 חד', 
כ- 75 מ"ר, קומה א' 

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

052-5222690)28-28(_____________________________________________

 בכהנמן! בבניה, 3 חדרים, 
70 מ"ר, איכלוס 18 חודש, 

1,450,000 ש"ח
_____________________________________________)28-28(054-3050561 הראשון בתיווך

 בלעדי 3 ח' מרווחת, 
בחידא, קומה א', משופצת, 
1,400,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)28-28(_____________________________________________

 המציאה!! א.חברון 
3 חד', ק"א, כ- 70 מ"ר 

)ז.לשיפוץ( + א.להרחבה, 
מיידי!! 1,350,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)28-28(_____________________________________________



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

טז’ בתמוז - יח’ בתמוז תש”פ  08/07-10/07/2020

השקעות

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

בני ברק 

דירות 
להשכרה

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

מרוהטת, מחיר 3,800 
_____________________________________________)17-28(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(_____________________________________________

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

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

054-6506501)18-18(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

קריות

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

_____________________________________________)25-28(פרטיות מוחלטת 058-7744502

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

 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

3-3.5 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

054-8558858 
ב- 150,000 &

‹מגדלי יוקרה
‹תשואה טובה

 דירת סטודיו חדשה
בבטומי גאורגיה 

 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

 3 חד' באברבנאל/נורוק, 
משופצת, מושקעת, חזית, 
קומה 1.5, ש"כ, מסורגת, 

_____________________________________________)27-28ל(3,700 052-7600039

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 בגיבורי ישראל, חדר + 
מטבח, מרוהטת, שקטה, 
ליחיד, קרקע, 2,000 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ל(כולל 055-6787524

 במנחם בגין, 4 חד' + 
מחסן, חניה, ממוזגת

_____________________________________________)27-28ל(054-7842664

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

_____________________________________________)27-30ל(054-4625296

2-2.5 חדרים
 בביל"ו, 2.5 חד', קומה 
2, משופצת, כניסה מיידית 

054-4971961)27-28(_____________________________________________

 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

 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

 במרכז ר' עקיבא, כ- 80 
מ"ר, למשרד/מרפאה/מכירות 

ולכל מטרה, כ- 10 מדרגות 
_____________________________________________)27-28ל(מהרחוב 054-4492010

תיווך הכוכבים

ברמות 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 4,400,000& 4,400,000
02-571-3375

 א.נורוק 3 חד', כ- 58 
מ"ר, ק"ג, משופצת + 

א.כ-40 מ"ר )ש.בנו(, 
1,300,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)28-28(לדיור" 052-5222690

 למבינים!! א.השניים 
3 חד', ק"ב, כ- 76 מ"ר, 

ה.בניה, מ.אדריכלית, 
א.לסוכה, 1,440,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)28-28(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + מחסן, 1,980,000 

_____________________________________________)28-28(גמיש אבי 054-8449423

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

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

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)28-28(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 חד', 
70 מ"ר, מושקעת ברמה 

גבוהה, ק"א, חייבת 
להימכר במיידי, לחטוף, 
רק ב- 1,250,000 אפיקי 
_____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 050-4156080

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

סלון ענק! משופצת 
ברמה בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)28-28(נדל"ן בועז 050-4156080

 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

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

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

_____________________________________________)28-28(לאנ"ש 02-9991211

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

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

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

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

04-9991211)28-28(_____________________________________________

 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)28-28(_____________________________________________

 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)28-28(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)28-28(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)28-28(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)28-28(_____________________________________________

 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

 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

4-4.5 חדרים
 4 חד' במרכז העיר, ק"ד, 

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

 למשקיעים, מושכרת 
חוקית, ב- 7,000 ש"ח, מחיר 

1,250,000 ש"ח בלבד
053-3606954)28-28(_____________________________________________

 מבחר דירות למשקיעים, 
תשואות גבוהות, החל 

מ- 1,070,000 ש"ח בלבד 
053-3606954)28-28(_____________________________________________

 מחולקת ל- 2, לדירה, 
ויחידה צמודה מושכרת, 

משופץ, מכניס 6,000, מחיר 
1,390,000 ש"ח

053-3606954)28-28(_____________________________________________

 דירת גג ענקית במרכז 
ברחוב שקט, אפשרות ל- 2 

יחידות או לדירת שותפים, בניין 
עם פונציאל השבחה גבוהה 

050-4811122)28-28(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, מעלית, 2 

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

_____________________________________________)28-28(050-6610501 סתיו

 בטרומפלדור החרדי, 4 
חד', ק"ב, משופצת, מפוארת, 
שקטה, מחיר 1,600,000 ש"ח 

053-3606954)28-28(_____________________________________________

 בברנדה )קק"ל(, ק"ב, 
50 מ"ר, מסודרת, מושכרת 
ב- 2,500 ש"ח, 1,150,000 

_____________________________________________)28-28(ש"ח!!! 050-6610501 סתיו

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

משופצת, ממוזגת, 910,000 
_____________________________________________)28-28(ש"ח 050-4811122

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

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-31ל(058-3244789

+5 חדרים

 בלעדי באהרון דב, 
4 חדרים ענקית + 

מרפסות, ק"א, חזית, 
מסודרת + סוכה, 

כ.מיידית, 4,900 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)28-28(והשקעות 054-4290600

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

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

 בזבוטינסקי/הרב שך, 
כ- 3.5 חדרים, 70 מ"ר, ק"א, 

חזית, מרווחת ושמורה, 3,200 
_____________________________________________)28-28(ש"ח 052-7193105

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

ומקלחת, משופץ, לכניסה 
מידית תיווך דורון

054-4980159)28-28(_____________________________________________

 ברבי עקיבא דירה 
3 חדרים, יצאה משיפוץ, 

מפוארת, קומה ב' תיווך דורון 
054-4980159)28-28(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח', קומה ג' 
בפ"כ, ללא מעלית, כ- 85 

מטר, 4,100 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)28-28(_____________________________________________

 בלעדי בירמיהו, 3 
חדרים גדולה, חזית, ק"א, 

שמורה, 3,700 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)28-28(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במהרש"ל קרוב לר"ע, 

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

חזית, שמורה, כניסה 
מיידית, 3,800 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)28-28(והשקעות 054-4290600

 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

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

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

_____________________________________________)28-28(הכוכבים: 02-5713375

 רוטשילד/קק"ל, 3 
חדרים גדולה, קומה 1, ללא 
מעלית וחנייה, 3,600 ש"ח 

050-3528252)28-28(_____________________________________________

 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

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

_____________________________________________)28-28(דורון

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

_____________________________________________)28-28(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)28-28(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)28-28(תיווך דורון 054-4980159

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)28-28(_____________________________________________

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

5,000 ש"ח א. פנחסי
03-5799308)28-28(_____________________________________________

 למכירה חנות בהר סיני 
מיקום מרכזי, 40 מ"ר, ק"ק, 

חזית לכביש, מושכרת, 
1,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)28-28(_____________________________________________

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

_____________________________________________)28-28(פנחסי 03-5799308

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

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

052-7684074)28-28(_____________________________________________

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
מגרש חקלאי 

בגבעת עדה 

054-8558858

& 90,000
חצי דונם

 ברח' רבי עקיבא באזור 
בית כנסת הגדול בפסז' 17 

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

 להשכרה בב"ב, בחזו"א/
גרוסברד, כ- 20 מ"ר, לכל 

מטרה + מטבחון ושרותים 
_____________________________________________)27-28ל(052-7624905

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

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

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

_____________________________________________)28-28(תיווך דורון 054-4980159

 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
 צימר 3 חד' + מרפסת 

ענקית + ג'קוזי, מנגל 
וטרמפולינה, אופציה לסוכה 

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

גבעת אבני
 יחידת נופש 10 דקות 

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

 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

 וילה ברכת יוחאי לבין 
הזמנים, נקיה, מאובזרת, חצר 

 4x2x1.20 ענקית, בריכה
כספכם יוחזר במצב הסגר 

_____________________________________________)28-31(קורונה 055-6624822
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הסעות

מוצרים 
ושירותים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

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

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

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

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

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

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים
 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

 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)28-28/20(_____________________________________________

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

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

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

 "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' 

_____________________________________________)25-36ש(הורים 053-7173048

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

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

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

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

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

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

 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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

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

_____________________________________________)25-28א(העיר 0583637269

 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

דירות אירוח

מחירים מיוחדים לקבוצות
למשפחות וזוגות

בטבריה

058-7797817

ונופש

חיספין
 צימרים מפנקים ומרווחים 

בחספין, קרובים למסלולים, 
לזוגות ומשפחות, מלכה 

050-2204081)27-28(_____________________________________________

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

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

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

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

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

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

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

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(_____________________________________________

 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

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)25-26ח(052-7396092

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר במצב חדש 

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

 מעוניינת לקנות בלנדר 
של בוש ישן לפני 25 שנה נייד 

_____________________________________________)26-27ח(058-3230569

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד ב- 500 דולר 

_____________________________________________)26-27ח(050-4158682

 דרושים בדחיפות מדפים 
ועמודים ממתכת מחוררים 

_____________________________________________)26-27ח(050-5343924

 מעוניינים לקנות ש"ס 
ולכתך בדרך מאירת עיניים 

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

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

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

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

 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

 משפחה זקוקה לשתי 
מיטות חדר שינה + מזרנים 

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

 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

לב הדברות
הדברת 

מכרסמים 
וחרקים

054-7763140
אחריות 

לשנה

מחירים 
הוגנים

מספר רישיון 3247
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כללי
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותוכנת
ותוכנת I7 + אחריות 

לשנה, וחצי ממחיר 
מחשב חדש

_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

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

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

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

תינוקות

 ספה איכותית וחזקה 
)וידר(, נפתחת למיטה 

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

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

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

 כובע קנייטש בורסלינו, 
מידה 58 כחדש ב-450 

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

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

 שואב אבק קטן טורבו 
610W + אביזרים נילווים 

)מתאים במיוחד לניקוי 
מכוניות( בהזדמנות )בני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg במצב מצויין 
)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 למכירה מקרר גובה 1.6 
מטר צבע לבן מצוין 190 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-5737813

 מכשיר להכנת וופל בלגי 
_____________________________________________)26-27ח(50 052-6388897

 מדפסות ישנות 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מכונת קפה לא קפסולות 
_____________________________________________)26-27ח(ב- 100 שקל 052-6388897

 מכשיר אדים חדש 
בקופסא!!! 80 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מנגל חשמלי חדש 
באריזה!!! 100 שקל

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 רדיאטורים מעולים גדולים 
וקטנים במצב מעולה!!! 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 סיר אידוי חשמלי 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 מפזר חום 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מטחנת בשר של קוונד 
מתחבר למיקסר 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מגהץ קיטור משכולל 
250 ש"ח צריך תיקון

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 מחשב במצב מעולה 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 פלייסטשן 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 כירת גז שולחנית + 4 
להבות כחדשה )בני ברק( 220 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור מורפי ריצרד' 
גדול מקצועי 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3364930

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
ברק( 200 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שואב אבק סמסונג במצב 
_____________________________________________)26-27ח(מצוין 200 ש"ח 058-3292985

 ממיר דיגיטלי 5 תחנות 
שמור כחדש 100 ש"ח נייד 

_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

לוגיטק 250 ש"ח נייד
_____________________________________________)26-27ח(052-2437292

 כרטיס קול 200 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(שמור נייד 052-2437292

 נגן כפתורי מגע 16 ג'יגה 
חדש בקופסא רק 110 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7172349

 מערכת רמקולים בלי 
רמקולים ויש אפשרות לחבר 

רמקול או אוזניות ב- 65 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(058-3259421

 למכירה מסך מחשב 
מצויין 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר - 70 ס"מ גובה - 66 

ס"מ 150 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור בהזדמנות )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מדפים גדולים 
כתר פלסטיק מצב מצוין 160 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-5737813 בני ברק

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מיטה זוגית + 2 
שידות ומראה עץ מלא 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-2340487

 שולחן נפתח ו- 5 כיסאות 
במצב טוב ב- 250 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8452546

 2 מיטות פורמיקה עם 
בסיסים 1.90*90 300 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(כ"א 050-5305219 דינה

 מיטה נפתחת + מגירות 
עץ מלא חזקה מצב מצוין 500 

_____________________________________________)26-27ח(052-7157433

 מיטות שלישייה + 
מזרונים ומגירות צבע לבן 

מעוצבת ומהממת 500
_____________________________________________)26-27ח(052-7157433

 למכירה כסאות יפות 
במצב מעולה צבע ונגה ריפוד 

שמנת 190 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-7180224

 שולחן סלון 2 מטר 
_____________________________________________)26-27ח(שנפתח ל- 3 052-6388897

 מזנון לסלון ארוך ומזנון 
קצר במצב מעולה 300 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 שולחן מחשב + מכתביה 
_____________________________________________)26-27ח(500 052-6388897

 מכתביה עם מגירות 
ומדפים בצבע אפור 500 

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 כסאות פלסטיק לבית או 
_____________________________________________)26-27ח(לגינה 50 ש"ח 052-6388897

 כסא משרדי למחשב 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 052-6388897

 בסיס למיטה עם 3 מגירות 
אחסון 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 כוורת 8 מגירות כחול לבן 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 052-6388897

 ארון סנדוויץ 5 דלתות, 
צבע אגס חום, במצב מצויין, 

_____________________________________________)26-27ל(1,150 ש"ח 052-7677441

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון 240 ש"ח בלבד מצב 

_____________________________________________)26-27ח(מעולה 052-5737813

 עגלת טיולון ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 אמבטיון לתינוק 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 בוסטר לרכב לילד 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 עגלת טיולון מצוינת 120 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-9089110

 שידת החתלה במצב 
חדש לבנה 500 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 משאבת אוונט מצויינת 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 058-3245685

 גגון לעגלת בוגבו ירוק-זית 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 052-7679123

 B5 גגון ותיק לבוגבו 
בדוגמת פרחים בתפירה 

אישית 480 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(052-7676129

 למכירה בבני ברק מיטת 
מעבר מעוצבת כחדשה עם 

מעקה בטיחות משני צדדים ב- 
_____________________________________________)26-27ח(200 ש"ח 052-7773526

 למכירה בבני ברק מעמד 
אמבטייה לתינוק כולל מעמד 
החתלה כחדש! ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7773526

 נוקיה C2 לא כשר כולל 
מטען 150 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(053-3161169

 נוקיה C5 כולל מטען 220 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3161169

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3161169

 למכירה נוקיה C2 במצב 
_____________________________________________)26-27ח(כחדש 250 054-2228720

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

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

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

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

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

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

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(055-9765406

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

_____________________________________________)26-27ח(052-7673687

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

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

 תנור דו תאי קינג מבערים 
וחצובות כחדשים 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(טלפון 054-8474588

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

_____________________________________________)27-28ח(050-2344305

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה' רפואי דגם 

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-6850138

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)27-28ח(190 ש"ח 050-6850138

 מסחטת פירות קשים 
וירקות גולד ליין Alt 414 חדש 
באריזה + קבלה ואחריות 100 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-8473689

 מחבת חשמלי מולטישף 
חדש ללא שימוש 200 טלפון 

_____________________________________________)27-28ח(050-8441788 מירי

 שואב אבק באריזה דגם 
_____________________________________________)27-28ח(הום 400 050-8441788 מירי

 למכירה שעון שבת ללוח, 
גרמני בשימוש 5 חודשים 

)ירושלים( 100 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7618093

 בהזדמנות דיסק קשיח 
_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 053-8338711

 זוג רמקולים שמורים 100 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה מערכת הגברה 
שזה גם רדיו משוכלל מאוד גם 
הגברה למיקרופונים 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 050-6688160 שמואל

 מערכת בשילוב עם 2 
כניסות קלטות + רדיו במצב 

מעולה 350 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(050-6688160

 מסרטת וידאו ענקית 
איכותית )קלטות( במצב מצוין 
_____________________________________________)27-28ח(ממש 300 ש"ח 055-6780057

 שואב אבק רובוטו שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיריים חברת "דולנסון" 
זכוכית יפות מאוד ב- 250 

_____________________________________________)27-28ח(שקל 052-5918474

 מקרר משרדי קטן במצב 
טוב 200 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)27-28ח(054-8491154

 נגן מגע כחדש עם מגן 
+ קליפים בב"ב ב- 130 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7668555

 טוסטר אובן קנדי 45 
ל' בשימוש מועט 140 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8474688

 מקרר אפולו תדיראן 500 
ל' פיקוד שבת 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8474688

 רמקול בלוטוס גדול מאוד 
ברמה חדש ב- 200 שקל 

_____________________________________________)27-28ח(050-8776286

 מזגן חלון תדיראן במצב 
חדש לא היה בשימוש 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח נייד 052-3186268

 מעבד מזון 60 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7126106

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

ברק( 120 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 בוקסה איכותית 8 
 USB מקרופון אלחוטי בלוטוס
שלט וכניסה למעמיד ב- 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6727270

 כרטיסים 64 ג'יגה של 
סאנדיסק כ"א ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(055-6727270

 טוסטר אובן קומפקטי 9 
ליטר 800W כולל אחריות ב- 

_____________________________________________)26-27ח(330 ש"ח 055-6727270

 אוזניות קשת בלוטוס 
כרטיס ו- AOX ללא רדיו 

מתחבר לטלפון ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(055-6727270

 מצלמת קנון נטענת 
אחריות כמעט 3 שנים + 

נרתיק + כרטיס 64 ג'יגה ב- 
_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 055-6727270

 מצלמת כתפור + צילום 
+ הסרטה + הקלטה + רטט 

נקנה ב- 180 נמכר ב- 130 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6727270

 כיריים גז 5 להבות 300 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 050-4128920

 אוזניות אפל סופר קופי 
חדש בקופסא רק 290 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8535735

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

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 ספת עור תלת מושב 
במצב מצוין רק 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8401025

 למכירה ספה מצויינת 
חזקה ונוחה 260 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(054-5656194

 למכירה כוננית לספרי 
קודש עם מגירות ודלתות 

זכוכית 310 ש"ח בלבד
_____________________________________________)27-28ח(054-5656194

 למכירה מיטת קומותיים 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 052-7180224

 למכירה סלון עור חלק 1 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7180224

 למכירה שולחן פינת אוכל 
125/125 ס"מ כמו חדש 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7180224

 מיטת דיסני ללא מזרון 
190 ש"ח טלפון
_____________________________________________)27-28ח(054-8474588

 שולחן מטבח + 5 
כסאות 390 ש"ח טלפון

_____________________________________________)27-28ח(054-8474588

 כסאות סלון נדירות 290 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח טלפון 054-8474588

 מציאה! שולחן + 6 
כיסאות לבנים מצב טוב מאד 

_____________________________________________)27-28ח(490 טל': 052-5266156

 קומודו מעוצב עם 2 
מגירות מאורכות ומראה 

גבוהה שיטה 230 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7118267

 פינת איפור מפוארת 
שולחן + מראה + תאורה 

במצב מעולה 450 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-8474688

 עגלת אמבטיה איכותית 
חברת מוצי + שלב 2 300 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 055-6780057

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מצויין + גלגלים 190 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור 

_____________________________________________)27-28ח(כחדש 80 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום 2 מצבים 

_____________________________________________)27-28ח(בב"ב 400 ש"ח 054-8476805

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי 90 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מעולה + מזרון אורטופדי 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 052-5737813

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

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 זיכוי לחנות שילב בסכום 
330 ש"ח ב- 310 ש"ח בלבד 

תוקף שנתיים ב"ב
_____________________________________________)27-28ח(054-8412976

 כסא קדמי לאופניים חדש 
ממש 90 ש"ח גמיש

_____________________________________________)27-28ח(054-8464909

 למכירה מיטת תינוק + 
_____________________________________________)27-28ח(מזרון 360 ש"ח 054-5656194

 מיטת תינוק של שילב עם 
_____________________________________________)27-28ח(מזרון 250 ש"ח 052-7180224

 עגלת אמבטיה לתינוק 
אנלגנזינה צבע אפור 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8475855

 שמיכה פוך לילד 35 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 למכירה מזרן תינוק 
אורטופדי 90 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מעולה + מזרון אורטופדי 200 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 052-5737813

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

_____________________________________________)27-28ח(052-5737813

 זיכוי לחנות שילב בסכום 
330 ש"ח ב- 310 ש"ח בלבד 

תוקף שנתיים ב"ב
_____________________________________________)27-28ח(054-8412976

 כסא קדמי לאופניים חדש 
ממש 90 ש"ח גמיש

_____________________________________________)27-28ח(054-8464909

 למכירה מיטת תינוק + 
_____________________________________________)27-28ח(מזרון 360 ש"ח 054-5656194

 מיטת תינוק של שילב עם 
_____________________________________________)27-28ח(מזרון 250 ש"ח 052-7180224

 עגלת אמבטיה לתינוק 
אנלגנזינה צבע אפור 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8475855

 שמיכה פוך לילד 35 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 למכירה עגלת בובו 
מתקפלת לתיק בצבע שחור 

וורוד מצב מצוין 350 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(053-3364930

 כסא אוכל תקין 180 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב מצוין 300 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 מיטת מעבר של איקאה 
בצבע לבן 140 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

 אמבטיה ומעמיד ב- 50 
ש"ח אפשרות בנפרד

_____________________________________________)26-27ח(050-4158480

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

_____________________________________________)27-28ח(050-2897977

 פרסום מטורף 
למוסדות ועסקים!!! 
הודעה טלפונית לכל 

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

_____________________________________________)27-29ל(055-2772521

 חוברת סימנא סיכומי 
הלכות לבחינות ברבנות 

"עירובין" חדש ב- 12 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-4135002

 טוש"א הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש ב- 

_____________________________________________)27-28ח(30 ש"ח 050-4135002

 תורת הבית לרשב"א 
מהדורת מוסד הרב קוק ג"כ 

_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 050-4135002

 ארנבת לבנה 30 ש"ח 
בלבד הקודם זוכה! ו- 3 אוגרים 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 40 ש"ח 050-4135002

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 מסרגה עגולה וחוטי צמר 
_____________________________________________)27-28ח(35 ש"ח 053-3155415

 מחבת לפנקיק חדש 
_____________________________________________)27-28ח(נעמן 80 ש"ח 053-3155415

 תבנית עגולה לפיצה חדש 
_____________________________________________)27-28ח(45 ש"ח 053-3155415

 סיר סולתם 2.5 ליטר 4.5 
ליטר 180 ש"ח חדש באריזה 

_____________________________________________)27-28ח(נעמן 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3155415

 6 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 1 ס"מ כולל 

מתלים 500 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 80 יחידות 2.5 

_____________________________________________)27-28ח(מ"ר 120 ש"ח 058-3233170

 למכירה קסדה לאופנוען 
במצב חדש 350 ש"ח שמואל 

_____________________________________________)27-28ח(050-6688160

 גליונות עיתון ילדים 
"מגדלור" כרוכים בכריכה 

חזקה כל שנה ב- 2 כרכים 40 
ש"ח לשנה בב"ב

_____________________________________________)27-28ח(052-7600336

 למכירה ארנבות 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(כל אחת טל': 03-6184819

 משקפי שמש חברת 
"ארוקה" חדש אכותי ברמה 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 50 שקל 050-8776286

 עגילי זהב טהור 3 מודות 
לאוזן חדש זהב צהוב קטנות 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 120 שקל 050-8776286

 אופני ילדים במצב טוב 
מאד 50 ש"ח גלגלי עזר 20 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-5343924

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 054-4906526

 אופנים 2 זוגות במצב 
מעולה מידה 26 כ"א 450 

_____________________________________________)27-28ח(054-8517859

 אופנים מידה 26 במחיר 
400 ש"ח מצב מעולה

_____________________________________________)27-28ח(054-8517859

 אופנים BMX מידה 26 
במצב מצוין 170 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8517859

 תערובת לתוכונים 
וסבירה 1 ק"ג ב- 25 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-4157763

 מציאה!!! פאה חדשה 
מקופסה של גלית אטליה 

משיער 100% טבעי רק 980 
_____________________________________________)25-24/21ש(ש"ח 054-8443223

 בריכת כדורים + כיסוי 
1.27*1.27, 9 מזרונים 

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

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

 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

 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

 מאוורר 100 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7126106

 מנורת לילה 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(052-7126106

 ,brother 470 מדפסת 
סורק אבל לא מדפיס, דרוש 

_____________________________________________)27-28ח(תיקון, 50 ש"ח 054-8473689

 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 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

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

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

 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

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)28-29ח(053-3155415

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

 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

 צמיג לחשמליות צמיג 
אנטי פנצ'ר 30 שקל

_____________________________________________)28-29ח(054-3177932

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

ברק( 120 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 בוקסה איכותית 8 
 USB מקרופון אלחוטי בלוטוס
שלט וכניסה למעמיד ב- 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6727270

 כרטיסים 64 ג'יגה של 
סאנדיסק כ"א ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(055-6727270

 טוסטר אובן קומפקטי 9 
ליטר 800W כולל אחריות ב- 

_____________________________________________)26-27ח(330 ש"ח 055-6727270

 אוזניות קשת בלוטוס 
כרטיס ו- AOX ללא רדיו 

מתחבר לטלפון ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(055-6727270

 מצלמת קנון נטענת 
אחריות כמעט 3 שנים + 

נרתיק + כרטיס 64 ג'יגה ב- 
_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 055-6727270

 מצלמת כתפור + צילום 
+ הסרטה + הקלטה + רטט 

נקנה ב- 180 נמכר ב- 130 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6727270

 כיריים גז 5 להבות 300 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 050-4128920

 אוזניות אפל סופר קופי 
חדש בקופסא רק 290 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8535735

 טיולון של ציקו' ב- 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4158480

 עגלת תאומים ב- 250 
_____________________________________________)26-27ח(ש,ח 050-4158480

 כסא אוכל לתינוק )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 אמבטיה חדשה לעגלת 
אינפנטי צבע אפור כהה + גגון 

ומזרן רק 250 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)26-27ח(050-4120286
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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
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
 חרדית מסורה מעוניינת 

לעשות משמרות יום/לילה 
בבית אישה מבוגרת או בבתי 

חולים באזור המרכז )נשים 
_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

לטפל בקשישה + עבודות בית 
_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

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

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

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

 אדם רציני אחראי 
ונאמן, עם המלצות, לטיפול 

_____________________________________________)21-28(בקשישים. 055-5527391

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

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

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

פרטים נוספים בטלפון: 058-5825616

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

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

 למעון חרדי בת"א 
)קרוב לב"ב( דרושה 

מטפלת, 35 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)25-28ש(052-7690437

 מדריכת תעסוקה לבית 
אבות בפ"ת לחצי משרה 

הדרכה מובטחת קו"ח למייל: 
ilanakatz22@gmail.com)25-28(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
דרושה עובדת לשעות אחה"צ 

עם נסיון תנאים טובים 
_____________________________________________)25-28ש(למתאימה 054-7694963

 דרושה מטפלת למעון 
במרכז בני ברק תנאים 

מצויינים למתאימה
03-5703853

054-4842065)25-31(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית דרוש/ה גרפיקאי/ת 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 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

 אלמן חרדי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)26-27ח(שעות 054-7938941

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר לרכישת 

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

 אשה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית

_____________________________________________)26-27ח(054-2616758

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

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

 מחפש עבודה כשליח עם 
אופניים חשמליות בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(052-7145348

קו עיתונות דתית / 8273118 / 

 מתקן לדגני בוקר במצב 
מצוין ב"ב 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8491154

 גלגל קידמי 24 אינץ 15 
שקל צמיד 24 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 גלגל אחורי 24 אינץ 20 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי ראלי פעלולים 
ציר עבה 20 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 גלגל קידמי 26 אינץ 20 
_____________________________________________)26-27ח(שקל 054-3177932

 טבעת ניצוץ פרחוני 
פנדורה מידה 52 280 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-9415880

 13A בטריה לאופניים 
36 בשימוש שנה 450 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(מחודשת 052-7123840

 למכירה חצובה חדשה 
למצלמה 200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-8464909

 מילון אוקספורד לבנות 
סמינר חדש 200 ש"ח + 

מחשבון קסיו כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(050-6256846

 סל כביסה גיגית 20 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(052-6388897

 דרושה מטפלת מובילה 
לבוגרים, למעון חרדי בפ"ת, 

תנאים טובים למתאימה! 
_____________________________________________)27-28ל(לפרטים 052-7603242

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

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

 נהג חלוקה, רשיון ב' 
מ-2007, חצי משרה, 

מאזור מודיעין/לוד
_____________________________________________)27-28ל(052-8708776

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת לתינוקיה 

ולבוגרים, תנאים טובים
052-7638461)27-28(_____________________________________________

 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

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 סל חדש לכביסה מלוכלת 
)בני ברק( 35 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות זקט' כחול 
חדש לילדים )בני ברק( 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 בימבה )בני ברק( 40 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד 054-7216671

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)26-27ח(054-8483305

 תוכי דררה מאולף יכול 
לדבר במחיר מציאה 290 

_____________________________________________)26-27ח(054-8483305

 למכירה תוכי קוקטיל 
האכלת יד ברמה גבוהה 

מתאים מאוד לילדים ב- 500 
_____________________________________________)26-27ח(בלבד 052-7197544

 אופני ילדים במצב טוב 
מאד 50 ש"ח גלגלי עזר 20 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-5343924

 ראש דיו מקורי למדפסת 
HP חדש באריזה דגם 
23,57,56 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)26-27ח(050-6282258

 למכירה אופניים מידה 18 
מתאים לילד/ה מגיל 6-12 

במצב חדש 180 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-2819921

 משקולות לרגליים זוגי 2 
ק"ג במצב מצוין בירושלים 60 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4103910

 סוכה קומפלט 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-8486106

 אופניים מצוייניות מס' 
26 חזקות במיוחד 350 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(ירושלים 054-8562463

 זוג פינקים כולל כלוב 
+ מתקן + מים ואוכל ותא 

_____________________________________________)26-27ח(הטלה 280 ש"ח 03-5740868
 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 דרושים עובדים 
לשעות אחה"צ לפרטים: 

053-3251290)28-28(_____________________________________________

 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

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר

_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סימלי טל': 

_____________________________________________)27-28ח(053-3582296

 מעוניין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סמלי 

_____________________________________________)28-29ח(053-3582296

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
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