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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ראה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:48
19:05
18:45

20:00
20:02
20:02

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

נפגעת בתאונת 
דרכים?

כל אחד 
זכאי לפיצוי!

052-6547797

דרמה פוליטית: שבוע וחצי גורליים שייקבעו האם ישראל בדרך לקלפי

הערכה: אין מנוס 
מהליכה לבחירות

BDI

077-4050695

פנו למומחים

פרויקט 
מיוחד עשה לך רב

ממשיך 
שושלת 
אדמ"ורי 
בית רוז'ין

אבל כבד עם הסתלקותו של חבר מועצת גדולי התורה כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל

חתונות – רק בשטחים פתוחים
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המחיר הנקוב הינו למתניידים לסלקום והוט מובייל | בניוד לפרטנר בתוספת 20 ₪  | בניוד לפלאפון בתוספת 30 ש"ח
כל המבצעים מותנים בהתחייבות להישארות 4 חודשים בחברת הסלולר | אין כפל מבצעים | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

077-5-300-700
הרשת הגדולה והאמינה במגזר החרדיימים א' - ה' 10:00-21:00 רצוף | ו' סגור
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ניו-פון
בניוד 2 קווים

₪330
ללא ניוד

₪450

יאנג כחדש
בניוד 2 קווים
₪250
בניוד קו אחד
₪350
ללא ניוד
₪400

Q3 QLYX
בניוד 2 קווים
₪270
ללא ניוד
₪370

בחינם!
בניוד

אוזניות2 קווים
בלוטוס

QF9 שיומי
בניוד 2 קווים
₪260
ללא ניוד
₪370

C2 נוקיה
תומך בכל
החברות
בניוד 2 קווים
₪400

ללא ניוד
₪550

בלעדי!
אפ-טק

בניוד 2 קווים
₪230

ללא ניוד
₪330

ץ!
אר

 ב
ול

י ז
הכ

בחינם!
בניוד

2 קווים רמקול
בלוטוס

פיליפס החדש
בניוד 2 קווים
₪90

ללא ניוד
₪240

בחינם!
בניוד

2 קווים

נגן
איכותי

שיומי הכשר
בניוד 2 קווים
₪380
בניוד קו אחד
₪444
ללא ניוד
₪500

בחינם!
בניוד

2 קווים

אוזניית
בלוטוס

נוקיה 3310
בניוד 2 קווים
₪280
ללא ניוד
₪440 בחינם!

בניוד
2 קווים סמסונג

E1200

בניוד קו אחד
₪90

בחינם!
בניוד

2 קווים

בחינם!
בניוד

2 קווים

קנדי
F15

בניוד קו אחד
₪90

אוזניית
בלוטוס ספורט

כשר פליפ
בניוד 2 קווים

₪200
ללא ניוד

₪320

בחינם!
בניוד

2 קווים

בלוטוס
חוט נשלף

בוחרים, מזמינים, ומקבלים במשלוח עד הבית
רק פרייארים לא משווים! ₪20 פחות מכל הצעה מתחרה. בלי שטיקים.

אנחנו אלופים בשירות. נקודה.



לפרגן בגדול
ארוחה בקטנה

לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

חדש! יוגורט עשיר וקרמי
עם פרי ושיבולת שועל בתחתית

 תות 
ושיבולת שועל

 מנגו 
ושיבולת שועל



כ"ב אב תש"פ 12/8/20 בני ברק4 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

המשחק הגדול של תושבי בני ברק

חידושי התורה של התלמידים הצעירים

פעילות מהפכנית ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין: אגף התרבות בעיריית ב"ב במיזם 
קיץ ענק וחדשני מסוגו – לראשונה העיר כולה הופכת  למשחק קיץ. 'מטרונופול' משחק משפחתי 

המתאים לכל הגילאים שמספק חוויה עירונית מרגשת

בעידודו של רה"ע הרב אברהם רובינשטיין, במסגרת תכנית 'קנה לך חבר' ביוזמת 'רואים כוחות - 360' שע"י עיריית ב"ב ובשיתוף ארגון 'תורה דיליה': 
מעמדים מרוממים ומרגשים בחלוקות קונטרסי חידושי תורה שנכתבו ע"י תלמידי התתי"ם בב"ב

מאת: מנדי קליין

עם סיום זמן הקיץ, נערכו מעמדים מרוממים 
אישי  חידו"ת  קונטרס  חלוקת  של  ומרגשים 

בני  בעיר  התתי"ם  מתלמידי  לעשרות  מפואר 
את  סיכמו  אשר  ברק, 
חודשי  במהלך  תלמודם 

הקיץ.
חבר'  לך  'קנה  התוכנית 
מדיניותו  ע"פ  מתקיימת 
העיר  ראש  של  ועידודו 
רובינשטיין,  אברהם  הרב 
 – כוחות  'רואים  במסגרת 
 360 התוכנית  שע"י   '360
המשותפת  ונוער  לילדים 
לאגף החינוך, האגף לשירותים 
הבריאות  ומח'  חברתיים 
'תורה  ובשיתוף  ב"ב  בעיריית 

במספר  הקיץ  חודשי  במהלך  התקיימה  דיליה', 
ח'  כיתות  תלמידי  עבור  ב"ב,  בעיר  תתי"ם 
להכיר  התוכנית  מטרת  בעיר.  התורה  בתלמודי 
האישיים  והכישורים  החוזקות  את  ולטפח 
הקיימים אצל כל ילד, בדרך זו של רכישת קנין 

אישי בתורה.
הילדים  עברו  התוכנית,  במסגרת 
מפגשי למידה במשך 10 שבועות, בהם 
בין  הכוללים  למידה,  ומיומנויות  כלים  רכשו 
היתר: סיכום ארגון חומר, שיפור יכולות והבעה 
בעל פה ומתן הדרכה מיוחדת לכתיבת חומרים 
תורניים. לצד זאת, קיבלו הילדים שיחות מרתקות 
העוסקות באיתור וטיפוח חוזקות בתחום הרגשי 
של  ומקדמת  חיובית  חוויה  מתוך  והחברתי, 

האזינו  התלמידים  כן,  כמו  הילד.  נפש  העצמת 
להדרכה מעשית במלאכת כתיבת חידושי תורה 

וסיכומי סוגיות.
כחלק מהתוכנית, הוזמנו הילדים לכתוב מידי 
החומר השבועי  סיכום  או  תורה  חידושי  שבוע, 
הנלמד, כאשר עתה לקראת סיום זמן הקיץ, ערכו 
וסידרו עבורם את חידושי תורתם עליהם עמלו, 

בהוצאת קונטרס אישי ומפואר לכל ילד.
לילדים   360 תוכנית  מנהל  הרב שמעון קשש 

חלוקת  "מעמדי  החינוך:  אגף  מנהל  וסגן  ונער 
במעמדים  התקיימו  לתלמידים  החוברות 
ונציגי  המחנכים  צוות  בהשתתפות  מצומצמים 
לאור  זאת  שונים,  אירועים  במספר  התוכנית, 
בתחושת  התקיימו  הם  אולם  הקורונה,  מגבלות 
התרגשות מיוחדת, כאשר כל תלמיד קיבל לידיו 
עמל  עליהם  תורה  חידושי   - ביכוריו  פרי  את 
ואגודים  כרוכים  כשהם  האחרונים,  בחודשים 

כקונטרס מכובד ומרשים".

מאת: מנדי קליין

כמוביל  ידוע  ב''ב  בעיריית  התרבות  אגף 
לפעילותו  הודות  התרבות,  פעילות  בתחום 
המדהימה שמצליחה להפתיע בכל פעם מחדש. 
הקיץ  אירועי  ספק  ללא  היא  הכותרת  כשגולת 

הייחודיים.
כמיטב המסורת, גם השנה  נערך אגף התרבות 
התושבים,  לכלל  קיץ  לפעילות  ב"ב  בעריית 
מפיקים  מתמיד:  כיצד  גדול  האתגר  כשהפעם 
מגבלות  במסגרת  לתושבים  חוויתית  פעילות 
הקורונה? טובי המוחות פצחו את האתגר הזה 
לאחר חשיבה ועמל רב, ובסיעתא דשמיא צמחה 
פעילות מדהימה שיתרונותיה נבעו דווקא מתוך 

המגבלות.
כולה  העיר  הקיץ  של  השבועות  בשלשת 
הופכת למשחק משפחתי מדהים וייחודי מסוגו 
- "מטרונופול" - המשחק המשפחתי הגדול של 
את  מהווים  בעיר  ואתרים  מקומות  ברק!  בני 
שלימה  פעילות  יום  כשבכל  הפעילות,  נושא 

נעשית סביב אתר בבני ברק.
הרב  העיר  ראש  הוא  האתגר  את  שהוביל  מי 
התרבות  אגף  את  שהנחה  רובינשטיין,  אברהם 
כאשר  ומרתק,  ייחודי  תוכן  מרחב  על  לעמול 
שמירה  תוך  ביתית  החוויה  הוא  הברור  המוטו 

על הכללים.
ובמטרה  מורכב  יצירתי  תכנון  לאחר  ואכן, 
מהפעילות,  והתועלת  ההנאה  את  למקסם 
המשחק הוכן בהתאמה ובחשיבה לכל הגילאים: 
הפעילות  מהלך  ומבוגרים,  את  נוער  ילדים, 
שמאחוריה  ומושקעת  מדהימה  ערכה  מלווה 
בימים  מחולקת  הערכה  עמל.  של  רבות  שעות 
חוברת  כוללת:  הערכה  התושבים,  לבתי  אלו 
תוכן ואתגר  עשירה ומרתקת. בחוברת מופיעות 
הזכיה,  מוצרי  ופירוט  קלפים  המשחק,  הוראות 
באתגר  והשתתפות  חידה  של  פתרון  כשכל 
בחשבון  המשחק  דמי  'מטרונים'-  צוברים 
מטרונופול  חשבון  לפתוח  בכדי  המשפחתי. 
האשראי  כרטיס  לערכה  מצורף  משפחתי 
מטרונים  לצבור  ע"מ  כארד'.  'מטרונופול 

להתקשר  יש  המשפחתי  בחשבון 
פון'  'מטרנופול  המשחק-  לקו 
הכרטיס  שע''ג  הקוד  את  להקיש 
אחד  של  האישי  למ.ז.  ולחברו 

ההורים. 
מצורף  למשחק 

גם לוח משחק 
האתגרים  עם 
ת  ו מ י ש מ ה ו

היא  משבצת  כשכל 
על  במשחק,  פעילות  יום 

דמויות  עם  'להלך'  ניתן  הלוח 
גדלים,  ב-3  שמגיעות  המטרונופול 

האתגר  גיל  את  מסמלת  דמות  כשכל 
כל  אכן  כי  למעקב  ומבוגרים,  בוגרים  צעירים 
בני המשפחה מלאו את המשימה ליום זה. ככל 
שמבצעים יותר משימות נצברים יותר מטרונים.
קו  מלווה  והמשחק  הפעילות  מהלך  את 
חכמה  טלפונית  מערכת   - פון  המטרנופול 

מטרת התוכנית: להכיר ולטפח את הכישורים האישיים הקיימים אצל כל ילד, בדרך של רכישת קנין אישי בתורה

עשירה 
ר  ג ת א ב
ומשחק, כשהטלפון 
ע"י  משחק  ככלי  משמש 
המקשים, קו חדשני וייחודי מסוגו 
ביותר.  קו  לגבוהה  הפעילות  רמת  את  ההופך 
המטרונופול פון מאגד מידע על מצב המטרונים, 
הוראות משחקים ואתגרים ועוד המון הפתעות. 
בנוסף לפרסים ומוצרים יקרי ערך שניתן להגריל 
המטרונים,  למס'  בהתאם  הפעילות  במהלך 
ניידת  תסתובב  הקיץ,  פעילותך  במשך 
בניידת   . ושכונותיה  העיר  ברחבי  המטרונופול 
לרכוש  קסומה  כשניתן  קניה  חווית  תתאפשר 
ממותגים,  קרטיבים  הגרלה:  ללא  מוצרים  בה 
ערכות יצירה וכרטיסי גירוד המגרילים אינספור 

הפתעות.
התרבות  אגף  הוא  האתגר  על  שחתום  מי 
זכריהו  יעקב  הרב  התיק  מחזיק  של  בניצוחו 
חבר הנהלת העיר, ובניהולו של הרב יעקב רוזן 
מנהל האגף שביחד עם הצוות השקיעו כוחות 
המרשימה  התוצאה  ואכן  מיוחדת  ומסירות 

מתניעה את בני ברק כולה: להצליח!

אחד המעמדים של 'קנה לך חבר'

החוברות שיצאו לאור במיוחד

המשחק "מטרונופול" שחולק לכל תושבי בני ברק



מוצרי טירת צבי
בכשרות הרב מחפוד
או בכשרות קהילות

הקיץ הזה שווה להת בשר
בבית או בחוץ, כל ארוחה היא חוויה
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לדרמן: מניינים 
של עשרה בלבד

מאת: מנדי קליין

תקיף  במכתב 
מתפשר  ובלתי 
בני  רבני  יוצאים 
חיים  הרה"ג  ברק 
לנדא  אייזיק  צחק 
צבי  שבח  והרה"ג 
במאבק  רוזנבלט, 
התפשטות  לעצירת 
באירועים  הנגיף 
וקובעים  וחתונות 
מחמירים  כללים 
חתונות  קיום  על 
מן  יוצא  ללא  בעיר 
הכלל, שבתות שבע 

ברכות ושמירה על האוכלוסייה המבוגרת.
פתוחים.  בשטחים  ורק  אך  יתקיימו  חתונות 
70 ומעלה,  גיל  גם הקרובים ביותר אלו שמעל 
וחופה  פנים  לקבלת  השתתפותם  זמן  יצמצמו 
במידה  טאנץ.  במצווה  גם   – ולנוהגים  בלבד 
הפרדת  ויוסיפו  מרוחק  שולחן  עבורם  ויסדרו 
מחיצה שקופה, יוכלו לשהות גם בזמן הסעודה.
איסור  חל  כי  ברק  רבני  קובעים  כן,  כמו 
אירועים  לקיים  שהיא  צורה  בכל  לסייע  חמור 

במוסדות, בבתים פרטיים ושלא על פי הנחיות 
ומספר  החולי  מהתפרצות  הרבה  "כי  הבריאות 
באו  ה"י  הנדבקים 
מצוה  והיפך  מזה, 

הוא".
כמו כן, מבוגרים, 
הסבים  בהם 
ישתדלו  והסבתות 
ככל  להימנע 
מהשתתפות  שניתן 
השמחה  באירועי 
ושבת  בהם חתונות 

שבע ברכות.
לאישי  באשר 
ציבור הבאים במגע 
רבים  אנשים  עם 
רבני  קובעים  ומלמדים,  רבנים  תורה,  כמרביצי 
ברק כי אל להם להגיע להשתתף בשמחות כלל 

וישתתפו אך ורק דרך הטלפון.
במכתב נוסף עליו חתומים למעלה מעשרים 
ורבני  הדיינים  גדולי  ובהם  ברק  בבני  רבנים 
הקהילות, קוראים הרבנים שלא לקיים חתונות 
פתוחים,  במתחמים  אם  כי  סגור  במתחם  כלל 
בבירור  רואים  התחלואה  נתונים  וע"פ  מאחר 
באירועי  נדבקו  בנגיף  מהנדבקים  שרבים 

השמחה.

מאת: מנדי קליין

פוצלו  הבריאות,  משרד  הנחיית  בעקבות 
הגר"ח  התורה,  שר  מרן  בבית  התפילה  מנייני 
קומה  בכל  'לדרמן'.  כנסת  ובבית  קנייבסקי 
במקום  בלבד  מצומצם  אנשים  מניין  יתפללו 
מניין תפילה מרכזי אחד. השינוי התבקש לאור 
להוראות  להישמע  יש  כי  הגר"ח  מרן  הוראת 
הנדרשת  בזהירות  להתפלל  וחובה  הבטיחות 

ובמניינים של עשרה אנשים בלבד.
אוויר  ובעקבות מזג  למען שלום המתפללים 
הרב  הביא  הקרוב,  בחודש  שצפוי  ביותר  חם 
בית  בפני  לדרמן,  כנסת  בית  גבאי  כהן,  אהרן 
הגר"ח את השאלה אלו מזגנים לרכוש לטובת 
בתשובה  בפיצול.  שנוספו  המניינים  חדרי 
לשאלה על מזגנים בעלי התקן שבת מובנה, ענה 
מרן שר התורה: 'ברור שאדם צריך לרכוש מזגן 
עם התקן שבת מובנה, אין ספק ודאי. יבוא על 

שכרו של שמירת השבת'.
בעקבות כך הוזמנה חברת אלקטרה, היחידה 
מובנה  שבת  התקן  בעלי  מזגנים  שמייצרת 
הכנסת  בבית  להתקין  מהדרין,  בד"ץ  בכשרות 

לדרמן מזגנים נוספים בקומה השלישית.

כזכור, בשנה שעברה, לאחר שהגיעה לידיעת 
גדול הדור כי ישנם בשוק מזגנים בכשרות בד"ץ 
מהדרין ללא חשש חילול שבת ובעלי התקן שבת 
אלקטרה,  מזגני  שני  ב'לדרמן'  הותקנו  מובנה, 

היחידים שנושאים את ההתקן המובנה.
שחוללה  הראשונה  החברה  היא  'אלקטרה', 
והשקיעה  שביעי,  מקדשי  עם  בקרב  מהפך 
כסף רב בפיתוח כאשר זיהתה את הבעיה שיש 
במזגנים המתקדמים טכנולוגית, ומהווים חשש 
התקן  עם  מזגנים  סדרת  ויצרה  שבת,  לחילול 
שבת מובנה, שמבטל כל חשש לשימוש בשבת, 
מבלי שיש צורך להתקין התקן חיצוני או לשנות 

משהו באיכות המזגן.

 מכתביהם של רבני בני ברק 

 הגעת המזגנים של 'אלקטרה' לביהכנ"ס לדרמן 

חתונות – רק 
בשטחים פתוחים

בהוראת רבני בני ברק: 

בידקו את זכאותכם באתר
mof.gov.il  משרד האוצר

עצמאים, 
בעלי עסקים, שכירים

יש לכם רשת
ביטחון כלכלית
לפחות עד הקיץ הבא!

הכסף בדרך אליכם!

משרד
האוצר

משרד
ראש הממשלה

פמ
ל

* הפירוט המלא על פי הקבוע בחוק

 עצמאים
  מענק סיוע סוציאלי עד ₪15,000

     בכל חודשיים, עד יוני 2021 
  מענק סיוע דו חודשי לעסק קטן, 

    בגובה של 3,000-6,000 ש"ח
  מענק סיוע דו חודשי בגובה 3000-4000 ₪ לעסקים

    חדשים, שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 

 בעלי עסקים
 החזר הוצאות קבועות עד 500,000 ₪, 

  בכל חודשיים  עד יוני 2021 
 הגדלת ההלוואות המסובסדות

   בערבות מדינה ובתנאים משופרים 
 הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021

שכירים 
 דמי אבטלה מורחבים – עד יוני 2021 *

   הגדלת היקף ההכשרות המקצועיות
 שילוב מעסיקים בתהליך ההכשרה

 מענקי הסתגלות בגובה של עד 4000 ₪ חודש
   לבני 67 ומעלה, בנוסף לקצבת הזקנה, עד דצמבר 2020



סדרת דנונה לייט אנד פרי 
טעימה במיוחד

לשמור על המסגרת?
כשזה טעים זה קל
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המאבק להכניס לסל התרופות את התרופה 
CF טריקפטה' שמוגדרת כמצילת חיים עבור חולי'

מאת:מנדי קליין

נמצא  התרופות  סל  על  המאבק  שנה  כמידי 
ועד הסל טרם  זו של השנה בעיצומו.  בתקופה 
הוקמה אך ההכנות במשרד הבריאות בעיצומן. 
גנטית  מחלה  פיברוזיס,  סיסטיק  חולי  מספר 
חשוכת  למחלה  ונחשבת  רב  לסבל  הגורמת 
ובדרכי  בריאות  קשה  לפגיעה  שגורמת  מרפא 
הנשימה, וכן לפגיעה בלבלב ובמערכת העיכול, 
הבריאות,  משרד  מטעם  הקורונה  לממונה  פנו 
פרופ' רוני גמזו, שישתדל לשלב בסל התרופות 
שאושרה  טריקפטה,  התרופה  את   2021 לשנת 
האמריקאי  התרופות  מינהל  ע"י  לשימוש 

והוכחה כתרופה מצילת חיים.
של  זו  ובתקופה  מאחר  החולים,  לטענת 
גבוהה,  הסיכון  בקבוצת  נמצאים  הם  הקורונה 
שבועות  בבידוד  נמצאים  החולים  ומרבית 
וחודשים ארוכים, התרופה עבורם היא קריטית 
ומצילת חיים, וכי העובדה שעלותה של התרופה 
יקרה, אין באפשרותן של המשפחות להביא את 

התרופה לישראל.
פנינו אל הרב ראובן סקלר, יו"ר 'חיים לילד', 
 )CF( הארגון שמסייע לחולי סיסטיק פיברוזיס
ומחלות ריאה, שמספר לנו כי במשך שנים ארגון 
'חיים לילד' פועל באינטנסיביות על מנת לסייע 
לחולי CF בכדי לספק להם תרופות ומכשירים 
כלל  "בדרך  התרופות.  בסל  כלולים  שאינם 
מצבם  הללו  התרופות  שללא  בחולים  מדובר 
הרפואי נמצא בסכנת חיים", אומר הרב סקלר. 
תרופה  שהייתה  פעם  בכל  השנים,  "במשך 
שאושרה בארה"ב אך לא הייתה בסל התרופות 
על  עולם  חובקי  מאמצים  עשינו  הישראלי, 

לחולי  ויחולקו  לישראל  יגיעו  שהתרופות  מנת 
סיסטיק פיברוזיס שהיו זקוקים לכך".

סייע  כיצד  בהתרגשות  מספר  סקלר  הרב 
ממנו  מנע  הירוד  הרפואי  שמצבו  לחולה 
לקיים חיים נורמליים וכי מצבו הבריאותי הלך 
והידרדר. התרופה היחידה שיכולה הייתה לסייע 
שהוכרה  שהתרופה  אלא  'אורקמבי'.  היא  לו 
בסל  נכללה  לא  בארה"ב  התרופות  מינהל  ע"י 
ובהשקעה  דרך  לא  בדרך  בישראל.  התרופות 
מידי  להטיס  לילד  חיים  ארגון  דאג  עצומה, 
שינתה  התרופה  לישראל.  התרופה  את  חודש 
עד  דרסטי,  באופן  הרפואי  מצבו  את  לטובה 
מאמו  טלפון  מקבל  אני  שבועות  מספר  שלפני 
של הבחור החולה שמזמינה אותי לחתונה של 

הבן החולה שתתקיים בעוד שבועיים".
"זו רק דוגמא אחת", מוסיף הרב סקלר. "גם 
לישראל,  להביא  דאגנו  טריקפטה  התרופה  את 
ב-130  הנאמדת  שלה  הגבוהה  העלות  אף  על 
היינו  הקורונה  בימי  גם  בחודש.  שקלים  אלף 
הטיסות  מיעוט  בגלל  עולמות  להפוך  צריכים 
שכלל  המקרים,  באחד  לישראל.  מארה"ב 
תגיע  שהתרופה  דאגתי  אף  ענקית,  לוגיסטיקה 
לישראל  שהביא  פרטי  במטוס  טייס  של  לידיו 
ארונות קבורה של אמריקאים שהועברו לקבורה 
בישראל. שלחתי את האבא של החולה לפגוש 
את הטייס בשדה התעופה כדי שיקח ממנו את 
התרופה. בגלל החשיבות שלה אני מאד מקווה 
לסל הבריאות של השנה  תיכנס  הזו  שהתרופה 
שהוכחה  בתרופה  שמדובר  משום  הקרובה 
כנסת  חברי  עם  ישבנו  כבר  חיים.  כמצילת 
והתחלנו להפעיל לובי ואני מקווה שנהיה אנשי 

בשורה עבור החולים ומשפחותיהם".

הרב ראובן סקלאר, יו"ר 'חיים לילד', שמסייע לחולי סיסטיק פיברוזיס )CF( ומחלות 
ריאה: "במשך השנים, בכל פעם שהייתה תרופה שאושרה בארה"ב אך לא הייתה בסל 

התרופות הישראלי, עשינו מאמצים חובקי עולם על מנת שהתרופות יגיעו לישראל"

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

זה כן משנה
באיזו מכללה!

פגישה
טלפונית

01

פגישה 
פגישהטלפונית

מקוונת
פגישה 
פגישהטלפונית

פרונטלית

0203
מגוון אפשרויות לפגישה עם יועצי הלימודים שלנו:

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

m e e t @ m i v c h a r . o r g . i l
לתיאום 03-5726120

פגישה 
צרו קשר:

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

אם כבר תואר...

רון בקבלה לעבודה!
ית

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

השער להצלחה נפתח עכשיו...

רוצו להירשם
לאחת מהמכינות האקדמיות הנפתחות בעז"ה בקרוב

ויפתח לכם שער לעתיד כלכלי בטוח
עם מקצוע מבוקש ומרוויח!

ללמוד לתואר ראשון בעו"ס / מדעי המחשב /
אח אקדמי / מיפוי וגיאו אינפורמציה ?

רוצה?
ללמוד לתואר ראשון בעו"ס / סיעוד /
ריפוי בעיסוק / הפרעות בתקשורת?

רוצה?
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דלת פתוחה 
 למנהלי 

קשרי לקוחות
כדי 

שתמיד 
תקבלו 
מענה

 תרגישו בנוח לפנות ולהתייעץ בכל שאלה ובקשה!

א׳מינדי זילברפרב
ב׳

20:00-22:00
18:00-20:00

מרום שיר
הקשתות

שעהיוםמנהל/ת קשרי לקוחות שם מרפאה

נתי צישינסקי

21:30-22:00מוצ״ש מרום שיר
18:00-20:00ה׳ קריית הרצוג
18:00-20:00 ג׳ אבני נזר

ה׳שמשון פרג
ה׳

12:30-13:00
20:00-22:00

ירושלים
מרום שיר בטל: 052-7171496

בטל: 053-3102444

בטל: 055-6766273 

11:00-13:00ה׳ישראל יפרח מרום שיר
בטל: 050-9339377 

* לתיאום פגישה יש להתקשר מראש
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מאת: חיים רייך

תרי"ג מצוות שמרתי: מגפת הקורונה רח"ל הביאה עימה שורת 
למנוע  במטרה  החיים,  שגרת  על  משמעותיות  והגבלות  הנחיות 
גורמי  של  החמורות  האזהרות  אולם  המסוכן.  בנגיף  הידבקות 
וחששות  להתלבטויות  המסורתי  בציבור  חלקים  הביאו  הבריאות 
מפני קיום מצוות יסודיות כמו הקפדה על טהרת המשפחה, קיום 
לבכורים,  הבן  פדיון  מצוות  ובזמנו,  בעיתו  מילה  ברית  מצוות 

שמחת בר מצווה ועוד. 
הידברות,  של  הקירוב  מפעילי  שהגיעו  רבות  פניות  לאור 
עלה  אלפי משפחות מתחזקות, מהן  עם  יומיומי  העומדים בקשר 
הצורך הדחוף להעניק מידע והדרכה בנושא קיום המצוות בתקופה 
זו, הורו רבני הידברות על הקמת מוקד חירום ייעודי המעניק סיוע 
וייעוץ לציבור המסורתי והמתחזק, בכל הקשור לטהרת המשפחה 
וקיום המצוות בדרך התורה וההלכה, בהתאם להנחיות הבריאות 

והמגבלות השונות. 
פעילי הידברות המאיישים את המוקד מעניקים מדי יום הדרכה 
מאורסים  זוגות  בהם   ! פונים  למאות  יהדות  בנושאי  טלפונית 
לקראת נישואיהם, הורים טריים העומדים לקראת ברית מילה לבנם 
שיחי', חתני בר מצווה ועוד. נציגי המוקד מעניקים מידע והכוונה 
אישית במטרה להרגיע את החששות הקשורות לשמירת על טהרת 
המשפחה או קיום ברית מילה לרך הנולד, ולהציג את האפשרויות 
והפתרונות לקיום המצוות לפי כל כללי ההלכה במסגרת הנחיות 

גורמי הבריאות. 
על  מיוחד  דגש  הושם  הפעילות  במסגרת  כי  נמסר  מהידברות 
ובזמנו,  בעיתו  מילה  ברית  מצוות  לקיום  בנוגע  הסברה  פעילות 

כאשר לצערנו מצוה זו, שהייתה בקונצנזוס מקיר לקיר בעם ישראל, 
גם אצל הרחוקים ביותר, נחלשה לאחרונה בשולי הציבור הכללי, 
בגין חששות שווא להידבקות בנגיף. זאת בין היתר כתוצאה ממסע 
הסתה שיקרי של רודפי הדת, המנצלים את המצב הנוכחי לליבוי 
פחדים מפני קיום מצווה נעלה זו. הידברות פועלת במגוון רחב של 
אמצעי הסברה להפריך את חששות השווא, ולהחזיר למצוות ברית 

המילה את כבודה הראוי.
מושקע  הסברה  שיעור  הופק  המצוות'  'מוקד  לפעילות  בנוסף 
ומותאם לציבור הכללי, בהגשת הגר"ז כהן שליט"א, ראש ארגון 
המובנים,  בכל  המצוות  שמירת  חשיבות  על  הסבר  עם  הידברות, 
מילה  ברית  וקיום  המשפחה  טהרת  על  להקפדה  הדרכים  ופירוט 

האבות  את  הנרגשים  בדבריו  מזכיר  כהן  הגר"ז  ובזמנו.  בעיתו 
והאימהות הקדושות, שמסרו נפשם על קיום מצוות הבורא, ובזכות 

כך זכו לשפע ברכה והצלחה להם ולדורות אחריהם. 
וברובן  ומגוונות,  רבות  הפניות  כי  מציינים  המצוות  במוקד 
בדרך  יהודיים  חיים  לקיום  לאפשרות  באשר  ידע  מחוסר  נובעות 
התורה וההלכה, תוך שמירה על הגבלות הבריאות. כך למשל הם 
יהודי מסורתי מהצפון,  שבעקבות המגבלות החליט  מספרים על 
לדחות את טקס בר המצווה לבנו שיחי' לתקופת החורף, בתקווה 

שאז ניתן יהיה לקיים אירועים כראוי. 
לצערו בית הכנסת השכונתי סגור כבר תקופה ארוכה, והוא זקוק 
לייעוץ והכוונה בנוגע לרכישת תפילין לחתן בר המצווה, כמו גם 
לגבי מעמד העלייה לתורה עם בנו, כנהוג בשבת לפני בר המצווה, 
קישר  השיחה  במהלך  אלול.  בחודש  להתקיים  הייתה  שאמורה 
הנציג את הפונה  לאחד מרבני הקירוב של הידברות באזור מגוריו. 
במטרה  מצווה,  הבר  חתן  עם  יחד  בביתו,   לפגישה  הזמינו  הרב 
לסייע להם בכל הקשור לרכישת התפילין, הדרכה והכנה ליום בר 
המצווה, וכן לגבי קיום סעודת בר מצווה עם מניין, במקום פתוח 

ובמסגרת ההנחיות. 
רח"ל  לגוף  רק  לא  מסוכנת  הקורונה  תקופת  כי  להבין  "חשוב 
אלא גם לנפש ולמצבו הרוחני של האדם. הדברים נכונים במיוחד 
הראשונים  צעדיהם  את  העושים  רחוקים  ביהודים  מדובר  כאשר 
בשמירת תורה ומצוות", מציין הגאון רבי ירון אשכנזי, חבר ועדת 
הרבנים של הידברות, המפקח על פעילות 'מוקד המצוות'. "מוקד 
המצוות נותן מענה ליהודים יקרים אלו, הזקוקים להדרכה והסברה 
לגבי קיום המצוות לפי כל כללי ההלכה, במסגרת הנחיות הבריאות 

המתחייבות בתקופה זו", דברי הרב אשכנזי. 

ההסתה השקרית נגד קיום מצוות ברית מילה
אין מעבירין על המצוות – גם בתקופת הקורונה:  

 הרה"ג זמיר כהן 

כפוף למפורט באתר מרכנתיל סמייל

 ברשת
נעלי נימרוד

במעמד החיוב
נהנים מהנחה 
קבועה של 4%

מחזיקי כרטיס אשראי
מרכנתיל סמייל

 צעד ראשון
בדרך לנעליים

גם כשהחתונה קטנה

הגנה בכל 
תנועה
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*3833 k.meuhedet.co.il

 מרפאת הקשתות 
 marphatakshatot@meuhedet.co.il 

רח' אהרוניביץ 22

מרפאת ירושלים
 BneyBrakJerusalem@meuhedet.co.il

רח׳ ירושלים 17

מרפאת ויזניץ
 BneyBrakViznich@meuhedet.co.il

רח׳ דמשק אליעזר 17

מרפאת מרום שיר
 BneyBrakRavYaackov@meuhedet.co.il

רח׳ הרב יעקב לנדא 4

מרפאת קרית הרצוג 
 BneyBrakNurok20@meuhedet.co.il

רח׳ נורוק 20

מרפאת אבני נזר
 Bbavnenzr@meuhedet.co.il

רח׳ אבני נזר 9

מכון פיזיותרפיה
 רחוב עזרא 11

מכון התפתחות הילד
רח׳ הרב יעקב לנדא 4

מרפאת שיניים
רח׳ הרב יעקב לנדא 4

המרכז לבריאות האשה 
רח׳ הרב יעקב לנדא 4

מכון סכרת
רח׳ הרב יעקב לנדא 4

בית מרקחת 
ירושלים 17

בית מרקחת 
אהרונוביץ 22

בית מרקחת 
נורוק 20

בית מרקחת 
אבני נזר 9

מאוחדת לשירותכם הכי קרוב לבית

משנים את עולם הבריאות בישראל

כדי שלא 
תלכו 
רחוק

פריסת 
 מרפאות

  בכל רחבי 
בני ברק



כ"ב אב תש"פ 121212/8/20 בני ברק

מאת: מנדי קליין

גמזו,  רוני  פרופ'  קיים  בצהריים  שני  ביום 
שיחה  הקורונה,  פרויקטור  ישראל'  'מגן  מנהל 
ועיתונאים  כתבים  עם  ה'זום'  באמצעות 

בתקשורת החרדית.
רמת   – לדעת  צריכה  החרדית  "החברה 
לנפש  ביותר  הגבוהה  היא  במגזר  התחלואה 
בישראל", אמר גמזו בתחילת הדברים. "אני לא 
אומר את זה כביקורת, אלא כמשהו שמסכן את 
החברה, ומסכן את הקשישים בחברה החרדית. 
רמת התחלואה במגזר החרדי היא גבוהה מאוד, 
או  החרדי  אסור שהציבור   – לכעוס  אסור  אבל 
היא  שלנו  והמטרה  התמונה  זו  יכעס.  החילוני 
להבין  מבפנים.  לטפל  אלא  סגרים,  לעשות  לא 
אחד  אם  נפשות,   12 של  במשפחה  שכאשר 

נדבק, מיד עוד 6-7 נדבקים".
לא  "אני  גמזו:  פרופ'  אמר  הדברים  בהמשך 
מתנהל בהפחדה או איום, אבל אסור שנטייח את 
זה. אסור שלא נראה את הקושי. לחברה החרדית 
יש אתגר, שכולנו צריכים להתמודד איתו ביחד. 
אני אהיה שותף, אעזור לכולם, אבל צריך להבין 
התחלואה  נזקי  את  להקטין  וניתן  האתגר  את 

הקשה".
אחדים מאנשי התקשורת החרדית תהו מדוע 
אדם  בני  עשרה  עד  היא  ההגבלה  כנסת  בבתי 
פרופ'  איש.   20 להכניס  מותר  במסעדות  ואילו 
את  מטריף  שזה  יודע  "אני  ואמר:  השיב  גמזו 
את  מבין  אני  זה.  את  להבין  יכול  ואני  הציבור 
הסתירות של 10 אנשים בבית כנסת גדול, ו-10 
נמצא  הקרובים  בשבועיים  קטן.  כנסת  בבית 

איזונים, ונציע לממשלה למצוא איזונים".
גמזו לא חשש למתוח ביקורת גם על אירועים 
שהולך  מי  כל  כנגד  יצאתי  "אני  ציבוריים: 
להפגין, הקורונה לא מבדילה בין חתונה המונית 
אנשים  שם  שהיו  יודע  אני  המונית.  להפגנה 
אפשר  מסיכה,  יש  כאשר  גם  אבל  מסיכות,  עם 
להדביק ולהידבק. הביאו לשם גם מבוגרים וזה 

מפחיד. ברור לי שאנשים נדבקו שם".
"תפקידי לשמור על הבריאות שלכם", הוסיף 

על  מקפידים  החרדי  שבמגזר  רואה  "אני  גמזו. 
מסיכות, אבל זה לא מספיק. אני חושש משבתות 
קטנות,  בדירות  עשרות  מצטופפים  שבהן  חתן, 
או בר מצווה במרחבים פתוחים אבל עם הרבה 
והם  הכללים  על  תשמרו   – אומר  אני  אנשים. 

ישמרו עליכם".
הזמן  כל  גם לשאלה שמרחפת  התייחס  גמזו 
קרי  אדומות,  ערים  על  סגר  הטלת   – באוויר 
"סגר  גמזו:  לדברי  החרדיות.  הערים  מרבית 
בערים  וגם  ארצי  גם  השולחן,  על  בהחלט 
את  תדחפו  אל   – אומר  אני  אבל  האדומות. 
למצוא  כדי  לי  תעזרו  ממני,  תרחיקו  אלי.  זה 

פתרונות כדי לדחות את האפשרות הזו".
בציבור  לקבוצות  גם  להתייחס  ביקש  גמזו 
"אני  עקרוני.  באופן  להיבדק  שמסרבות  החרדי 
פונה לכל אדם שסובל מחום, או שיעול, או קשיי 
נשימה – אל תייפה את המצב ולך להיבדק. יכול 
להיות שאתה תדביק את המשפחה ואת הקרובים 

אליך".

ובא:  המתקרב  אלול  זמן  בלי  אפשר  ואיך 
עם  את  מחזיק  זה  קדוש,  תאריך  זה  אלול  "א' 
בנוהל  שגם  לזכור  "צריך  גמזו.  אמר  ישראל", 
היו  מהישיבות  בחלק  הקפסולות,  של  הקודם 
הידבקויות", אמר גמזו. "יש גם ישיבות שהנוהל 
פרופ'  עם  יחד  נומה  רוני  לכן  להן.  מתאים  לא 
איתמר גרוטו מנסים למצוא פתרון. הם מגבשים 
את הנוהל ואני מבין את החשיבות של הרצון של 
כל ישיבה לקיים את חייה, אבל את החיים צריך 

לקיים מתוך ביטחון בריאותי".

פגישה עם ראשי רשויות

התקשורת  אנשי  עם  ה'זום'  למפגש  בנוסף 
החרדית, קיים פרופ' גמזו בביה"ח 'שיבא' מפגש 
ואדומות  כתומות  מקומיות  רשויות  ראשי  עם 
במגזר החרדי, בו השתתפו אלוף פיקוד העורף 

נומה,  רוני  במיל'  ואלוף  גורדין,  אורי  האלוף 
הממונה על המגזר החרדי ב'מגן ישראל'.

ונציגים  רשויות  ראשי  השתתפו  במפגש 
מודיעין  ברק,  בני  אלעד,  אשדוד,  מירושלים, 

עילית, בית שמש וביתר עילית.
הרשויות  לראשי  גמזו  פרופ'  אמר  במפגש 
נתוני  את  להוריד  היא  המשותפת  המטרה  כי 
למנוע  בא  הבוקר  איתכם  "המפגש  התחלואה. 

סגר באמצעות סדר שנעשה ביחד", אמר גמזו.
כמה  לבצע  צורך  "יש  אמר,  כך",  "לצורך 
פעולות מיידיות: 1. חובת הקמת חמ"ל שיפעל 
24/7 שבו יהיו נציגי המשטרה, קופות החולים 
חמ"ל  מנהל  יעמוד  ובראשו  העורף  ופיקוד 
שיהיה כפוף לראש העיר. לחמ"ל תהיה סמכות 
חקירות  לערוך  בדיקות,  אחר  מעקב  לבצע 
בשיתוף  סגר  על  ולהחליט  אפידמיולוגיות 

ובאמצעות המשטרה.
2. מניעת הדבקה ראשונית באמצעות מניעת 
מאומתים  חולים  בין  מגע  מניעת  התקהלויות, 
עטיית  שיעור  הגברת  וכמובן  משפחתם  לבני 

מסיכות – כל זאת באמצעות הסברה מאסיבית.
תהליכי  וייעול  הבדיקות  מספר  הגדלת   .3
קופות  כל  של  משותף  מאמץ  תוך  הבדיקה, 
החולים שיצטרכו להגדיל את הזמינות לבדיקה 
ולקצר משמעותית את זמני השירות – מהפנייה 

לדיגום ולתוצאה.
אפידמיולוגיות  לחקירות  הזמינות  4.הגדלת 
החרדי  הציבור  של  הפעולה  שיתוף  והרחבת   –
את  לקטוע  כדי  החקירות  של  מהיר  לביצוע 

שרשרות ההדבקה.
ויחפוץ  שיצטרך  מי  לכל  למלוניות  פינוי   .5
למי  וחברתית  כלכלית  תמיכה  ובנוסף  בכך, 
התא  במסגרת  קפסולרי  בבידוד  שנמצא 

המשפחתי.
6. מיפוי הצרכים החברתיים והכלכליים בכל 
לסייע  יוכלו  מנת שמשרדי הממשלה  על  רשות 

בכך.
כל  7. תכלול עבודת הרשויות החרדיות מול 
אלוף  של  הבלעדית  באחריותו  תהיה  הגורמים 
הפיקוד  אלוף  עם  בתיאום  נומה,  רוני  במיל' 

ומשרד הביטחון.

"רמת התחלואה במגזר היא 
הגבוהה ביותר לנפש בישראל"

פרויקטור הקורונה פרופ' רוני גמזו בשיחה עם התקשורת החרדית:

 פרופ' רוני גמזו בשיחת 'זום' עם התקשורת החרדית | צילום: דוברות משרד הבריאות
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ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש. 

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

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

טורנדו, מזגן חכם לקיץ החם! 

SMART SQ סדרת טורנדו
רק שקל אחד ללילה שלם של מיזוג 

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

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

עולם המיזוג, יד  שיא חשמל, כנפי נשרים 15, 03-5045000 | אלרם, הסדנה 7, 02-6403010 | ענק המזגנים, 054-5363977 | רפאלי, עמוס 6, 02-5383465 ירושלים: להשיג בסניפים:
| מרכז החשמל והגיהוץ, אלישע 5, 058-3279997 | א.ב אדר, הרב קוק 3, שיא חשמל, יהודה הלוי 25, 03-5045000 חרוצים 5, 02-6711234 | ישראל חץ, ירמיהו 58, 054-9197770   | בני ברק:

03-6163828 | חשמל חסד, ירושלים 30, 074-7576625  | טרקלין כהלכה, רבי עקיבא 55, 073-7217217 | אורגד סולטאן, בירינבוים 21, 054-8440229 | רפאלי, רבי עקיבא 115, 
רפאלי, נחל ניצנים 12, 02-5793841 | שיא חשמל, רח' מנחם פורוש  03-5705941 | רפאלי, עזרא 38, 03-6052942 | א. ספראי, רבי יצחק נפחא 5, 03-5792346 | בית שמש:
12, 03-5045000 | מזגני שבת, 0548546434 |  ביתר: שיא חשמל, המגיד ממעזריטש 94, 03-5045000 | מודיעין עילית: שיא חשמל, יהודה הנשיא 21, 03-5045000 | 
053-6464198 ענק המזגנים: אלעד: שיא חשמל, יונתן בן עוזיאל 32, 03-5045000 | רפאלי, יהודה הנשיא 94, 03-6030234 | אשדוד: שיא חשמל: בעל הנס 26, 03-5045000
הקוטב הצפוני, המסגר 30 קניון החשמל, בר כוכבא 5 | עפולה: קניון החשמל, שד' ארלוזורוב 16 | צפת: רפאלי, ירושלים 91 | חצור: 052-2759519 | חיפה: | עולם המיזוג:

מזגן טורנדו
MASTER 30A

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 24,491

בלבד!  ב-₪3948
או 36 חודשים    ₪115

מזגן טורנדו
MASTER-12AQ 

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 9,366

בלבד!  ב-₪1490
או 36 חודשים    ₪43

מזגן טורנדו
MASTER 10AQ 

B :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 8,851

בלבד!  ב-₪1190
או 36 חודשים    ₪35

מזגן טורנדו
MASTER 22A

A :דירוג אנרגטי
BTU/H בקירור: 19,342

בלבד!   ב-₪2918
₪ 85 Xאו 36 חודשים    X XX



כ"ב אב תש"פ 141412/8/20 בני ברק

מאת: מנדי קליין

בג"צ.  שופטי  של  מקוממת  החלטה  שוב 
רוב  בדעת  בג"צ  שופטי  פסקו  שני  יום  בבוקר 
את צו ההריסה שהוצא לביתו של המחבל נזמי 
החייל  ברצח  הנאשם  בכר,  אבו  יונס  מחמוד 
שבשומרון,  יעבד  בכפר  הי"ד  יגאל  בן  עמית 

לפני כשלושה חודשים.
את  לדחות  יש  כי  סברה  וילנר  יעל  השופטת 
וזאת מאחר שצו ההריסה הוצא כדין  העתירה, 

ותואם את פסיקת בית המשפט העליון.
קרא,  וג’ורג’  מזוז  מני  השופטים  אולם, 
הריסה  צווי  להוצאת  עקבי  באופן  המתנגדים 
צו  את  לבטל  יש  כי  פסקו  מחבלים,  לבתי 

ההריסה.
מעורב  היה  ולא  ידע  לא  הבית  מבני  "איש 
עשה  אשר  את  שעשה  המפגע  של  במעשיו 

ישן  עצמו  והשים 
בחדר הילדים", כתב 
"אינני  קרא.  השופט 
בנסיבות  כי  סבור 
להעניש  יש  אלה 
וילדיו  אשתו  את 
ידי  על  המפגע  של 
הגג  קורת  הריסת 
המצויה מעל ראשם. 
תמוצה  הדין  מידת 
עם המפגע וזה יבוא 
אין  אך  עונשו.  על 
להשליך את תוצאות 

מעשיו על מי שלא חטאו".
השופט מזוז הוסיף: "אף כי מדובר בנסיבות 
צידוק  לכאורה  קיים  המפגע  מבחינת  בהן 
לנקוט בסנקציה החריפה של הריסה לפי תקנה 
ניתן להתעלם מהפגיעה הקשה  לא  עדיין   ,119
 – מפשע  החפים  משפחתו  בבני  בכך  הכרוכה 
להם לא מיוחסת כל מעורבות בפיגוע. בנסיבות 
המידתיות  עקרון  בענייננו  כי  סבור  אני  אלה 
ההריסה  המרת  ידי  על  הפגיעה,  מיתון  מחייב 

באטימה חלקית של הבית".
היום  ריסק  "בג"צ  נמסר:  בצלמו  מארגון 
יודעים  המחבלים  ההרתעה.  שארית  את  סופית 
בג"צ  נזכיר,  חודשיים  לפני  ייפגעו.  לא  שהם 
ביטל עוד הרס דומה של בית רוצח דביר שורק. 
יובהר שמראש שובצו שני שופטים שמתנגדים 
להרס בתי מחבלים מה שעשה את הדיון 'משחק 
להתערב  הביטחון  משר  דורשים  אנחנו  מכור'. 
ולדרוש דיון נוסף על שני המקרים הללו, ולמנוע 

בעתיד התערבות בג”ץ בפסיקות ביטחוניות".
להחלטת  בזעם  הגיבו  הפוליטית  במערכת 
"החלטה  זאת  כינה  הממשלה  ראש  בג"צ. 
להרוס  לבקשתנו  שסירב  בג"צ"  של  אומללה 
את בית המחבל שרצח את חייל צה"ל עמית בן 
יגאל ז"ל, שהיה בן יחיד להוריו". נתניהו הודיע 
כי הוא "דורש לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב. 
שלי  המדיניות  לטרור.  גבית  רוח  לתת  אסור 
ואני  מחבלים  בתי  להרוס  היא  ממשלה  כראש 

מתכוון להמשיך בה".
את  הגדיר  ומורשת  ירושלים  לענייני  השר 
ההחלטה "שערורייה. אין מילה אחרת לתאר את 
הפסיקה לא להרוס את ביתו של המחבל שהרג 
את לוחם גולני עמית בן יגאל ז"ל", והודיע כי 
"אם יש משהו שמרתיע את המחבלים זה הריסת 

ביתם. לא לאטום, להרוס".

בתגובה  מסר  לוין,  יריב  ח"כ  הכנסת,  יו"ר 
בית  את  להרוס  פסק  "בג"צ  הצו:  לביטול 
מחלוקת  בגלל  האבות  בנתיב  בובליל  משפחת 
על מטרים בודדים. בג”ץ ביטל את צו ההריסה 
בן  עמית  הלוחם  את  שרצח  המחבל  בית  של 
היכל  או  לצדק  גבוה  משפט  בית  ז"ל.  יגאל 
ישראל  מאזרחי  מאוד  רבים  מעוות?  מוסר  של 
דורשים מערכת משפט מתוקנת. נמשיך להיאבק 

עד שנשיב לבית המשפט את המוסר והצדק".
להחלטה:  בתגובה  כתבה  שקד  איילת  ח"כ 
עקרונית  מתנגדים  ומזוז  קרא  "השופטים 
להריסת בתי מחבלים.  המרחם על אכזרים סופו 

שיתאכזר לרחמנים".
"כל  הגיב:  מימינה  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
יום שמזוז ממשיך להיות שופט בבית המשפט 
העליון במדינת ישראל, הוא עוד יום של גניבה 
לטובת  ועריכה  מאזרחיה  ישראל  מדינת  של 
מטורללים  ערכים 
שמעדיפים את טובת 
חייהם  על  האויב 
ישראל.  אזרחי  של 
יכול להיות  מזוז לא 
במדינת  שופט 
קורא  ואני  ישראל 
השופטים  לוועדת 
ולהדיח  להתכנס 

אותו".
הקואליציה,  יו"ר 
אמר  זוהר  מיקי 
האינטרס  כי  שוב  "מוכיח  הוא  כי   הצו  על 
אצלם  נמצא  היהודי  והעם  ישראל  מדינת  של 
העדיפויות.  בסדרי  הרשימה  בתחתית  איפשהו 
ההחלטה השערורייתית הזו היא פגיעה אנושה 
הטרור  כנגד  ישראל  מדינת  של  ההרתעה  בכח 

הרצחני של הפלסטינים".
כהנא.  מתן  ח"כ  הוסיף  וחרפה!",  "בושה 
את  בשיטתיות  לפורר  החליט  שבג"צ  "נראה 
לטרור.  פרס  ולהעניק  הישראלית  ההרתעה 
החלטת בג"צ להגן על ביתו של מחבל, רוצחו 
נתפסת  בלתי  שערוריה  היא  צה"ל  חייל  של 
וזאת חודשיים לאחר שמנע הריסת בית המחבל 
שרצח את דביר שורק הי"ד. מניעת הריסת בתי 

מחבלים היא פרס אדיר לטרור".
מעדיף  בג"צ  "שוב  הגיב:  סופר  אופיר  ח"כ 
ומשונים.  שונים  בתירוצים  מחבלים  על  לגונן 
מחבל  כל  של  כמו  הארור  המחבל  של  ביתו 
צריך להרס ומוטב לבג"צ לא להתערב בעניינים 
רגליים  מלשים  ולחדול  מובהקים  ביטחוניים 

להרתעה הישראלית".
להחלטה  הגיב  מש"ס  ארבל  משה  ח"כ  גם 
מהיום  וקרא  מזוז  השופטים  "החלטת  ואמר: 
רוצח  בית  על   119 תקנה  את  מלהחיל  להימנע 
איוולת  היא  הי"ד  יגאל  בן  עמית  סמ"ר  החייל 
חדרון  לאטום  מעדיף  אטום  לב  רק  ואטימות. 
קטן ולא לאפשר להרוס את בית המחבל ובכך 
למנוע הרתעה בהתאם לפסיקה הנהוגה ולשכל 

הישר ולסכן את חיי חיילי צה"ל".
ההחלטה:  את  תקף  סער  גדעון  ח"כ  גם 
צו  את  לבטל  בג"צ  של  אומללה  "החלטה 
ההריסה על בית המחבל שרצח את חייל צה"ל 
דיון  לבקש  המדינה  על  הי"ד.  בן-יגאל  עמית 
ובמלחמתה  בהרתעה  הפוגעת  בהחלטה  נוסף 

של ישראל במבקשי-נפשה".

החלטה מקוממת: 
בג"צ אסר את הריסת 

בית המחבל
לפני 3 חודשים רצח המחבל מחמוד יונס אבו בכר את החייל עמית בן יגאל הי"ד שהיה בן 
יחיד להוריו. המדינה החליטה להרוס את בית המחבל. אלא שלשופטי בג"צ היו תכניות 

אחרות. ברוב של שני שופטים מול אחד ביטל בג"צ את הצו ומנע את הריסת בית המחבל 
בטענה שאין להעניש את אשתו וילדיו של המפגע בהריסת קורת הגג # תגובות סוערות 

במערכת הפוליטית

"בג"צ ריסק היום סופית את שארית ההרתעה"

 הריסת בית מחבל | צילום ארכיון: דובר צה"ל

חגיגת מבצעים על האש לכבוד סיום מסכת שבת 

הדרן עלך
והבשר עלינו

סניפי אשפר - ב"ב: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

מצטרפים למועדון 
של אשפר ונהנים 
מהטבות בלעדיות

Vi
si

on
 M

ed
ia

אשפרישיר
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

5970טרי
690לק"ג

בקר טחוןנקניקיות עוףפרגיות עוף

*שארית/רובין ועדה החרדית בסניף ב"ב בלבד

1890
ליחי' ליחי'

קפואקפוא קפוא
נוה ציון/רוביןרובין/שארית נוה ציון

קבב/המבורגר

1790
ליחי' נוה ציון/רובין

קפוא

סטייק 
אנטריקוט

9890נוה ציון/רובין
לק"ג

קרטון עוף טרי:....................נוה ציון: 21.90 לק"ג | הרב רובין: 22.90 לק"ג | עדה חרדית/הרב לנדא: 24.90 לק"ג
קרטון עוף טרי,מפורק לשניצל, 6 עופות...................................................נוה ציון/הרב רובין/שארית: 26.90 לק"ג
כנפיים עוף טרי/קפוא........................................................................................................נוה ציון: 9.90 לק"ג
קרטון כרעיים קפוא.........................................................................................................נוה ציון: 23.90 לק"ג
גרון עוף..............................................................................................................................נוה ציון 1.90 לק"ג

 .....................................................................................................................................M תבנית ביצים

שוק אשפר
מבצעים חמים במחירים סיטונאים לשבוע הקרוב

₪ 19

לעמוד בפקקים, לחפש חניה,
ולחכות שיכינו לכם את המנה?

תשכחו מכל זה

חומוס פול
חומוס הבית עם שמן זית

מיץ לימון טרי
בתוספת פול וביצה קשה

& 33

חומוס שקשוקה
חומוס הבית בתוספת

שקשוקה פיקנטית

& 33

מסחבחה
חומוס, טחינה, גרגרי חומוס

שמן זית ומיץ לימון טרי

& 33

חומוסביח
חומוס בתוספת חצילים

מטוגנים, טחינה וביצה קשה

& 33

סלט בריאות
עגבניות, מלפפונים,

פטרוזיליה, ביצה קשה,
טחינה, גרגרי חומוס,

שמן זית ומיץ לימון טרי
מוגש עם לחמנית בריאות

& 33

חומוס פטריות
חומוס טחינה ופטריות טריות

מוקפצות עם בצל
בתוספת ביצה

& 33

כל מנה מגיעה עם 2 פיתות, מלפפונים חמוצים וזיתים

להזמנות: 03-7788599   והמשלוח כבר בדרך
משלוח 10 ש"ח     משלוח החל מ-70 ש"ח

ז'בוטינסקי 121 בני ברק, שירות משלוחים החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד 10:00 בלילה

חומוס אקספרס
חומוס פול עד הבית

בס"ד

חומוס

EXPRESS
בריא והכי טעים שיש

רגינל בטעם של פעם
וס או

ומ
ח



 GADE  חגיגת
בסופר פארם מכון מור! 

*המבצעים בתוקף מ- 12.8.20-19.8.20

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
LANCOME
 TEINT IDOLE 
 ULTRA WEAR 
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
OIL FREE BB מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
 BRONZING פודרה 
למראה שזוף

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
SUNNY קרם 
אנטי אייג'ינג להגנה 
SPF50 נגד שמש
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
 VOLUMISSIME
מסקרה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
פעולה משולשת קרם 
לחות

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
חלב/מים/ג'ל ניקוי
400מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
OLAY
REGENERIST קרם 
יום/לילה
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER

 DAY WEAR ANTI
OXIDANT קרם לחות 
בעל מרקם סורבה 
SPF15 מקדם הגנה
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON
 COLORSTAY
OVERTIME שפתון

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER

 REVITALIZING
SUPREME+קרם אנטי 
אייג'יינג
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER

 ADVANCED NIGHT
REPAIR סרום
20 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON
 COLORSTAY
FOUNDATION
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
EMBRYOLISSE
קרם לחות והזנה רב 
תכליתי
30 מ"ל

59
92

3990
6500

49
מחיר לאחר הנחת קופון

69

60
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

70
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

3990

מחיר לאחר הנחת קופון

220
 מחיר ל-2 יחידות
לאחר הנחת קופון

100
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

150
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

200
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

149
מחיר לאחר הנחת קופון

120
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

במקום 49.90 ש”ח

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף במקום 240.00 ש”ח  מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף
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2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

מארז 
של אייקון פרל

הכולל 
קרם גוף + בושם

 &18990

& 10990

& 3990

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
LANCOME
 TEINT IDOLE 
 ULTRA WEAR 
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
OIL FREE BB מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA

 BRONZING פודרה 
למראה שזוף

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
SUNNY קרם 
אנטי אייג'ינג להגנה 
SPF50 נגד שמש
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
 VOLUMISSIME
מסקרה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
פעולה משולשת קרם 
לחות

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
חלב/מים/ג'ל ניקוי
400מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
OLAY
REGENERIST קרם 
יום/לילה
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 DAY WEAR ANTI
OXIDANT קרם לחות 
בעל מרקם סורבה 
SPF15 מקדם הגנה
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON

 COLORSTAY
OVERTIME שפתון

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 REVITALIZING
SUPREME+קרם אנטי 
אייג'יינג
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER

 ADVANCED NIGHT
REPAIR סרום
20 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON

 COLORSTAY
FOUNDATION
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
EMBRYOLISSE
קרם לחות והזנה רב 
תכליתי
30 מ"ל

59
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49
מחיר לאחר הנחת קופון

69

60
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

70
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

3990

מחיר לאחר הנחת קופון

220
 מחיר ל-2 יחידות
לאחר הנחת קופון

100
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

150
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

200
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

149
מחיר לאחר הנחת קופון

120
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

במקום 49.90 ש”ח

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף במקום 240.00 ש”ח  מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף
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2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

 &19990

& 12990

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
LANCOME
 TEINT IDOLE 
 ULTRA WEAR 
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
OIL FREE BB מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
 BRONZING פודרה 
למראה שזוף

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
SUNNY קרם 
אנטי אייג'ינג להגנה 
SPF50 נגד שמש
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
 VOLUMISSIME
מסקרה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
פעולה משולשת קרם 
לחות

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
חלב/מים/ג'ל ניקוי
400מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
OLAY
REGENERIST קרם 
יום/לילה
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER

 DAY WEAR ANTI
OXIDANT קרם לחות 
בעל מרקם סורבה 
SPF15 מקדם הגנה
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON
 COLORSTAY
OVERTIME שפתון

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER

 REVITALIZING
SUPREME+קרם אנטי 
אייג'יינג
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER

 ADVANCED NIGHT
REPAIR סרום
20 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON
 COLORSTAY
FOUNDATION
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
EMBRYOLISSE
קרם לחות והזנה רב 
תכליתי
30 מ"ל

59
92

3990
6500

49
מחיר לאחר הנחת קופון

69

60
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

70
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

3990

מחיר לאחר הנחת קופון

220
 מחיר ל-2 יחידות
לאחר הנחת קופון

100
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

150
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

200
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

149
מחיר לאחר הנחת קופון

120
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

במקום 49.90 ש”ח

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף במקום 240.00 ש”ח  מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

)Tw
enty C

oupons)Page1

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

מסקרה  לאש פיבר
 של גיי'ד

 &6990

& 3990

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
LANCOME

 TEINT IDOLE 
 ULTRA WEAR 
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
OIL FREE BB מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA

 BRONZING פודרה 
למראה שזוף

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT

SUNNY קרם 
אנטי אייג'ינג להגנה 
SPF50 נגד שמש
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
 VOLUMISSIME
מסקרה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
פעולה משולשת קרם 
לחות

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
חלב/מים/ג'ל ניקוי
400מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
OLAY

REGENERIST קרם 
יום/לילה
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 DAY WEAR ANTI
OXIDANT קרם לחות 
בעל מרקם סורבה 
SPF15 מקדם הגנה
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON

 COLORSTAY
OVERTIME שפתון

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 REVITALIZING
SUPREME+קרם אנטי 
אייג'יינג
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER

 ADVANCED NIGHT
REPAIR סרום
20 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON

 COLORSTAY
FOUNDATION
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
EMBRYOLISSE

קרם לחות והזנה רב 
תכליתי
30 מ"ל
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49
מחיר לאחר הנחת קופון

69

60
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

70
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

3990

מחיר לאחר הנחת קופון

220
 מחיר ל-2 יחידות
לאחר הנחת קופון

100
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

150
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

200
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

149
מחיר לאחר הנחת קופון

120
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

במקום 49.90 ש”ח

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף במקום 240.00 ש”ח  מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף
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2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

איילנר אינטנס
של גיי'ד 
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מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
LANCOME
 TEINT IDOLE 
 ULTRA WEAR 
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
OIL FREE BB מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA

 BRONZING פודרה 
למראה שזוף

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
SUNNY קרם 
אנטי אייג'ינג להגנה 
SPF50 נגד שמש
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
 VOLUMISSIME
מסקרה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
פעולה משולשת קרם 
לחות

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
חלב/מים/ג'ל ניקוי
400מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
OLAY
REGENERIST קרם 
יום/לילה
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 DAY WEAR ANTI
OXIDANT קרם לחות 
בעל מרקם סורבה 
SPF15 מקדם הגנה
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON

 COLORSTAY
OVERTIME שפתון

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 REVITALIZING
SUPREME+קרם אנטי 
אייג'יינג
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER

 ADVANCED NIGHT
REPAIR סרום
20 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON

 COLORSTAY
FOUNDATION
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
EMBRYOLISSE
קרם לחות והזנה רב 
תכליתי
30 מ"ל
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49
מחיר לאחר הנחת קופון

69

60
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

70
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

3990

מחיר לאחר הנחת קופון

220
 מחיר ל-2 יחידות
לאחר הנחת קופון

100
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

150
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

200
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

149
מחיר לאחר הנחת קופון

120
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מינימום 2 יחידות במלאי בכל סניף
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עפרון עיניים 
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מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
LANCOME

 TEINT IDOLE 
 ULTRA WEAR 
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
OIL FREE BB מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA

 BRONZING פודרה 
למראה שזוף

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT

SUNNY קרם 
אנטי אייג'ינג להגנה 
SPF50 נגד שמש
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
 VOLUMISSIME
מסקרה

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
L'OREAL PARIS
פעולה משולשת קרם 
לחות

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT
חלב/מים/ג'ל ניקוי
400מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
OLAY

REGENERIST קרם 
יום/לילה
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 DAY WEAR ANTI
OXIDANT קרם לחות 
בעל מרקם סורבה 
SPF15 מקדם הגנה
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON

 COLORSTAY
OVERTIME שפתון

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 REVITALIZING
SUPREME+קרם אנטי 
אייג'יינג
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 ADVANCED NIGHT
REPAIR סרום
20 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON

 COLORSTAY
FOUNDATION
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
EMBRYOLISSE

קרם לחות והזנה רב 
תכליתי
30 מ"ל
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49
מחיר לאחר הנחת קופון

69

60
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

70
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

80
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

3990

מחיר לאחר הנחת קופון

220
 מחיר ל-2 יחידות
לאחר הנחת קופון

100
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

150
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

200
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

149
מחיר לאחר הנחת קופון

120
מחיר ל-2 יחידות לאחר הנחת קופון

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
בתוקף 1.7.2020 או עד גמר המלאי, 

לפי המוקדם. אין כפל הטבות. 
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מגוון קרמי גוף
אייקון ונילה בלאק
/אייקון פריווט
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מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
LANCOME

 TEINT IDOLE 
 ULTRA WEAR 
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
OIL FREE BB מייק אפ

מחיר מיוחד! 
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מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
LANCOME

 TEINT IDOLE 
 ULTRA WEAR 
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA
OIL FREE BB מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PUPA

 BRONZING פודרה 
למראה שזוף

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
PAYOT

SUNNY קרם 
אנטי אייג'ינג להגנה 
SPF50 נגד שמש
50 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
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 VOLUMISSIME
מסקרה
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REGENERIST קרם 
יום/לילה
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SPF15 מקדם הגנה
30 מ"ל
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 COLORSTAY
OVERTIME שפתון
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ESTEE LAUDER
 REVITALIZING
SUPREME+קרם אנטי 
אייג'יינג
30 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
ESTEE LAUDER
 ADVANCED NIGHT
REPAIR סרום
20 מ"ל

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
REVLON

 COLORSTAY
FOUNDATION
מייק אפ

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
EMBRYOLISSE

קרם לחות והזנה רב 
תכליתי
30 מ"ל
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אייקון







כ"ב אב תש"פ 181812/8/20 בני ברק

לראשונה: מצלמות ומערכות 
אבטחה ללא חילול שבת

מאת: יוסף טולדנו  

התכנסות  על  וההגבלות  הקורונה  נגיף 
ללא  גרם  אחד,  במקום  אדם  בני  של  רב  מספר 
במתכונת  להיפתח  הקדושות,  מהישיבות  מעט 
אמור  שהיה  מה  "קפסולות".  של  מצומצמת 
ישיבה  בחורי  בפועל  אך  למצב,  פיתרון  לספק 
מהמערכת  נפלטים  עצמם  את  מצאו  רבים 
לאור  שנגרמו  רבים  קשיים  לאחר  הישיבתית, 

המצב השורר בחודשים האחרונים.
כעת, בעקבות המצב הקשה, קורא הרב הראשי 
מיוחד  במכתב  יוסף  הגר"י  הראש"ל  לישראל 
הישיבות  אל  לשוב  והוריהם  הישיבות  לבני 
הקדושות לקראת 'זמן אלול' במתווה הקפסולות 
מכתבו  הבריאות. בתחילת  משרד  ע"י  שאושר 
כותב מרן הראש"ל: "שמועה שמענו, כי ישנם 
בפז,  המסולאים  היקרים  ציון  מבני  בחורים 
התפתו  וכעת  הקדושות,  הישיבות  את  שפיארו 
חפצים  שאינם  עד  הקלוקל,  הרחוב  לתאוות 
לחפש  יצאו  אלא  הלימודים,  לספסל  לשוב 
מקומות עבודה וכדומה, ושכינה זועקת: "אותי 
עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות ברות 

נשברים אשר לא יכילו המים" )ירמיה ב, יג(".
בחורי  כל  את  במכתבו  מחזק  הראש"ל 
"חזקו  מישעיהו  הפסוק  את  ומביא  הישיבה 
ידיים רפות וברכיים כושלות אמצו". לאחר מכן 
כותב הראש"ל כי "יש לעודד ולחזק את בחורי 

להיכלי  לשוב  הוריהם,  ואת  היקרים  ישראל 
הקפסולות  מתכונת  פי  על  והיראה,  התורה 
שאושרה ע"י גורמי הרפואה". במכתבו, מדגיש 
הראש"ל, כי הוכח שבחורי הישיבות אשר שמרו 
על כל כללי משרד הבריאות בדקדוק, לא נדבקו 
בנגיף, וכי מאחר ומדובר בקפסולות, הרי גם אם 
תהיה הדבקה בישיבה ח"ו, שאר הבחורים יהיו 
מציין  לכך  בנוסף  בריאים.  ויישארו  מבודדים 
הישיבות  בני  כל  שמיים,  בחסדי  כי  הראש"ל 
ולא  וקיימים,  חיים  הקורונה,  בנגיף  שנדבקו 

נחסר מהם אחד ב"ה.
המכתב פונה גם להוריהם של בחורי הישיבות, 
הקדושות.  בישיבות  ילמדו  שבניהם  זכו  אשר 
לחזור  בניהם  את  לזרז  להורים  קורא  הראש"ל 
התורה  בלימוד  ולהמשיך  הלימודים  לספסל 
אין  "ואנו  הנוראים,  והימים  אלול  זמן  לקראת 
התורה  זכות  וגדולה  התוה"ק,  אלא  שיור  לנו 
שתהא למגן ולמחסה בעד כל עם ישראל בכלל 
הראש"ל  כותב  בפרט."  ועמליה  הוגיה  ובעד 

במכתבו.
 בסיום מכתבו כותב הראשל"צ הגר"י יוסף: 
"ויהי רצון מלפני אבינו אל עליון, שזכות לימוד 
להם  והסגר, תהיה  צער  התורה הקדושה מתוך 
לעזר ולמגן, וחפץ ה' בידם יצלח לגדול בתורה 
רברבי.  לאילני  ויתעבידו  טהורה,  ה'  וביראת 
והשי"ת יאמר די לצרותנו, וישלח רפואה שלימה 

לכל חולי ישראל, ונזכה לגאולה שלימה".

מאת: יחיאל חן

ומצוות:  תורה  לשומרי  טכנולוגית  בשורה 
להפעיל  מהודרת שמאפשרת  כשרות  לראשונה 
ומערכות  אזעקה  מערכות  אבטחה,  מצלמות 
טכנולוגיות לבית חכם בשבתות וחגים ללא שום 

חשש חילול שבת.
הטכנולוגית  ההתקדמות 
קרובות  לעיתים  מייצרת 
כללי  על  לשמירה  אתגרים 
השימוש  התרחבות  ההלכה. 
ואבטחה  מיגון  באמצעי 
מצלמות  כמו  מתקדמים 
גם  כמו  אזעקה  ומערכות 
'בית  הכניסה של טכנולוגיות 
בתי  מוסדות,  לעסקים,  חכם' 
כנסת ואף בתים פרטיים, יצרו 
שאלות הלכתיות מורכבות על 
בשבתות  המערכות  הפעלת 

וחגים.
התקשורת  ופתרונות  הבטיחות  אמצעי 
חיישני  על  כלל  בדרך  מבוססים  המתקדמים 
המערכות  את  המפעילים  משקל  או  תנועה 
הטכנולוגיות השונות וכך נגרמים חילולי שבת 
החרדים  בקרב  ואכן,  מהפוסקים.  רבים  לפי 
הנמנעים מלעבור בשבתות  רבים  יש  ה',  לדבר 
צילום  ומבנים עם מערכות  בסמיכות למקומות 

ואבטחה הפועלות ללא הפסקה.
כעת, לאחר שנים ארוכות של פיתוח התאמות 
ממכוני  והדרכה  התייעצות  תוך  טכנולוגיות 
הטכנולוגיה,  בתחום  המובילים  הכשרות 

מציגה חברת 'קוריץ מערכות' פיתוח חלוצי של 
התאמת מערכות טכנולוגיות לקהל שומרי תורה 
ומצוות עם חותמות הכשרות של המכון המדעי 
אברהם  רבי  הגאון  בראשות  להלכה  טכנולוגי 
משה הלפרין ומערכת הכשרות המהודרת סטאר 

קיי בראשות הגאון רבי משה היינעמאן.
ההתאמה  פיתוח  תהליך 
לאישור  שזכה  הטכנולוגי 
שנים  מספר  נמשך  הלכתי, 
טכנאי  שקדו  שבמהלכן 
המהודר  הפתרון  על  החברה 
האזעקות,  המצלמות,  ביותר. 
ומערכות  הגלאים  החיישנים, 
שיותקנו  חכם  חשמל 
יכללו  הכשרות,  במערכות 
התוכנה  ברמת  התערבות 
ברמת  אף  מסוימים  ובמקרים 
לאבד  מבלי  זאת  החומרה, 

פונקציונליות קיימת.
מערכות':  'קוריץ  מבעלי  קוריץ  מנדי 
"התפתחות עולם המערכות הטכנולוגיות הציב 
אתגר משמעותי לשומרי התורה ומצוות. כמעט 
בכל פינת רחוב, מוסד או עסק קיימות מצלמות 
זאת  ברחוב  הנעשה  את  ומקליטות  שמצלמות 
משאבים  השקענו  תנועה.  חיישני  על  בהתבסס 
ומאמצים רבים בפיתוח ההתאמות טכנולוגיות 
שיעניקו מיגון מושלם ללא חשש חילול שבת. 
מערכות  של  לאישורם  שזכה  הסופי  התוצר 
אמיתית  בשורה  הינו  המובילות,  הכשרות 

לשומרי שבת כהלכתה".

פריצת דרך ראשונה מסוגה שקיבלה את אישורם של מכוני הכשרות הבכירים והמחמירים 
בעולם למערכות תקשורת, אבטחה ובית חכם ללא חשש חילול שבת

"חיזרו לישיבות 
במתווה הקפסולות"
בעקבות הגבלות הקורונה בחודשים האחרונים שגרמו לרפיון בהיכלי התורה והישיבות 

הקדושות, כתב הרב הראשי לישראל הראשל"צ הגר"י יוסף מכתב מיוחד לבני הישיבות 
והוריהם: "יש לעודד ולחזק את בחורי ישראל היקרים ואת הוריהם, לשוב להיכלי התורה 

והיראה, על פי מתכונת הקפסולות שאושרה ע"י גורמי הרפואה"

הראש"ל הגר״י יוסף במכתב לבחורי הישיבות לקראת 'זמן אלול': 

מצלמת אבטחה מבית קוריץ

מהיום זוכרים
את הקוד הסודי

ושננתם:

בנק ישראל מהיר יותר, אמין יותר 
ומאובטח הרבה יותר

מקלידים
את הקוד הסודי

מכניסים
כרטיס למסוף התשלום

מוציאים
פשוט, לא?

שיטת התשלום החכמה והבטוחה כבר כאן!
בעת רכישה בכרטיס חיוב בבתי עסק 

הכרטיס נשאר בידיים שלכם
ואתם רק צריכים לזכור את הקוד הסודי



זה הזמן להתחדש!
מבצעי קיץ

חמים
בכל המחלקות!

+
5%

צבירה
לחברי מועדון

בין זמן
לזמן

בית אקסוס: רבי עקיבא 51 בני ברק // סניף אלעד: הריטב"א 15/בן זכאי 20 )ירידה במדרגות(
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כ"ב אב תש"פ 222212/8/20 בני ברק

"הקשחת החוק לצמצום 
השימוש במזומן תפגע בעיקר 

באנשים השקופים" 

מאת: אלי מזרחי

בלתי  באופן  חצו  פלסטינים  אלפי  עשרות 
העיתונאי  פירסם  כך  ההפרדה,  גדר  את  חוקי 
אוהד חמו בחדשות 12. ע"פ הדיווח - על רקע 
נפוצה  הקורבן,  וחג  הפלסטינית  ברשות  הסגר 
פתח  צה"ל  ולפיה  המערבית  בגדה  שמועה 
להיכנס  רשאים  ופלסטינאים  ההפרדה  גדר  את 

לישראל.
השמועה פשטה כאש בשדה קוצים ועשרות 
אלפי פלסטינים, חצו את הגדר כשמצדה השני 

המתינו אוטובוסים מסודרים שהובילו אותם אל 
חופי הים ומרכזי תיירות ביפו, עכו וכדומה.

במעבר  התבצעה  חוקית  הבלתי  החצייה 
שוויכה ובמעבר פרעון שהיו פתוחים לחלוטין. 
רבים אחרים חדרו לישראל דרך עשרות הפרצות 

בגדר שבין ג'נין לקלקיליה.
מקור פלסטיני בגדה המערבית אמר לחדשות 
אצלכם".  ונמצאים  אליכם  הגיעו  "כולם   :12
לדברי הפלסטינים, ישראל לא מנעה את כניסתם 
כסף  מכניסים  שהם  בטענה  תיירים  אותם  של 
מזוהים  לא  הם  ושממילא  הישראלית  לכלכלה 

כגורמים שמייצרים טרור.

מאת: יחיאל חן

כמשבר  עתה  כבר  מסתמן  הקורונה  משבר 
המדינה,  בתולדות  ביותר  החמור  הכלכלי 
והוא צפוי להגדיל לאין שיעור את מספרם של 

האנשים השקופים. 
כי  האוצר  משרד  הודיע  ימים  מספר  לפני 
השימוש  צמצום  חוק  את  להקשיח  בכוונתו 
כחלק  הקרוב,  ההסדרים  חוק  במסגרת  במזומן 
המתגלגל  השחור  בהון  להיאבק  מניסיונו 
ברינקס  נשיא  צוויקל,  ישי  לדברי  ברחובות. 
ישראל, דווקא בעת הזו, בזמן שמדינת ישראל 
ואזרחיה מצויים במשבר הכלכלי החמור ביותר 
דווקא  לפגוע  צפוי  החוק  המדינה,  שידעה 
פי  על  ביותר.  והפגיעות  החלשות  באוכלוסיות 
ישנם  בישראל  האוצר,  משרד  של  ההערכות 
ו/או  בנק  חשבון  ללא  אנשים  ממיליון  למעלה 
 .)Underbanked( המוגדרים מסורבי אשראי 
לאנשים אלו אין כרטיס אשראי, צ'קים, אפשרות 
הלוואה  לקבל  או  לילד  חיסכון  תוכנית  לפתוח 
פיננסיים.  לכלים  נגישות  או  חירום  במקרה 
אותם אנשים שהפכו ל"שקופים", מתנהלים עם 
מזומן כאמצעי תשלום כמעט בלעדי, היות וזוהי 

האפשרות היחידה שעומדת לרשותם.
עוד אומר ישי צוויקל, נשיא ברינקס ישראל, 
והשלכותיו  האסון  מימדי  הזאת,  לעת  נכון  כי 
אולם  במלואם,  ברורים  טרם  הארוך  לטווח 
שהגיעו  אוכלוסיות  של  שמצבם  לכל  ברור 
אליו חלשות, יחמיר אף יותר. בנוסף, הכלכלה 
תקבל לשורותיה המוני שקופים חדשים, כאלו 
הביניים,  למעמד  השתייכו  המשבר  שערב 
קצרה  ובתקופה  אותה  והזינו  למערכת  תרמו 
מעודדת  שהממשלה  בזמן  לנתמכים.  הפכו 
מתן הלוואות ואשראי בשביל לאפשר לאנשים 
ובשביל  זאת,  נשימה בתקופה  ולעסקים מרווח 
להגדיל את הצריכה הפרטית במשק, ברור לכל 
שהלוואות רבות יוותרו לא כיסוי. אותם אנשים 
ועצמאים שעד כה היו בעלי דירוג אשראי חיובי, 

יוכלו למצוא עצמם 
עליה  על  דווח  יוני  בחודש  חשבון.  מוגבלי 
של כ-75% בבקשות לפשיטת רגל ביחס לחודש 
אנו  הדרך.  בתחילת  רק  ואנו  אשתקד  המקביל 

בפתחה של תקופה בה נראה גל 
של אנשים פרטיים ועסקים שמגיעים לחדלות 

אותם  שיותירו  והסדרים  רגל  פשיטות  פירעון, 
כשהדרך  ואשראי,  בנק  לחשבון  גישה  ללא 
היחידה שלהם להמשיך להתקיים, תהיה מזומן. 
מסע הדה לגיטימציה שנעשה למזומן בחסות 
המשבר, תורם להגברת הפערים הכלכליים בין 
האוכלוסיות השונות. דווקא עכשיו, על אף כל 
השימוש  ישראל,  בנר  נתוני  פי  על  התחזיות, 
במזומן גדל ובשל כך העשירים יהפכו לעשירים 
חשבון  על  תגדלנה  החלשות  והשכבות  יותר 
במזומן.  השימוש  גם  ואיתם  הביניים  מעמד 
סביר שגם בעלי העסקים הקטנים והעצמאיים, 
יבחרו  שיעור,  לאין  נפגע  שלהם  שהפדיון 
הסליקה  מעמלות  להימנע  מצוקה,  בתקופת 
כוונת  אשראי.  בכרטיסי  בשימוש  הכרוכות 
השימוש  את  יותר  עוד  להגביל  האוצר  משרד 
יותר  במזומן, תפגע בשכבות שזקוקות עכשיו, 

מתמיד, לעוגן המזומן. 
שימוש  לצמצום  כשהחוק   ,2019 בשנת 
רק  לא  המזומן  תפוצת  לתוקף,  נכנס  במזומן 
של  בממוצע  לגדול  המשיכה  אלא  ירדה,  שלא 

5%  באותה שנה, כך על פי נתוני בנק ישראל. 
כפי שלמדנו פעמים רבות בעבר, עוד מוקדם 
כי  מלמדת  "ההיסטוריה  המזומן.  את  להספיד 
דווקא בתקופות משבר, כוחו של המזומן עולה, 
בעיקר בגלל הביטחון שהוא מעניק לאוחזים בו, 
בפרט בזמנים בהם חוסר האמון בממסד, גובר 
ברינקס  נשיא  צוויקל,  מציין  היבש"  החוק  על 

ישראל.

לדברי ישי צוויקל, נשיא ברינקס ישראל, דווקא בעת הזו, בזמן שמדינת ישראל 
ואזרחיה מצויים במשבר הכלכלי החמור ביותר שידעה המדינה, החוק צפוי לפגוע 

דווקא באוכלוסיות החלשות והפגיעות ביותר

שערורייה: עשרות אלפי 
פלסטינים חדרו לישראל

עשרות אלפי פלסטינים נמלטו מ'הסגר' ברשות הפלסטינית, נכנסו לישראל דרך שני 
'מעברים' שהיו פתוחים לרווחה ופרצות רבות הקיימות בגדר

 ישי צוויקל | צילום: חן גלילי

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

ו6050*

בימים אלו הביטוח הלאומי
משלם מענק לֿכל אזרח,

המענק משולם באופן אוטומטי לחשבון הבנק של הזכאים.

שימו לב!
אם אינכם מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי

ואינכם רשומים כעובדים עצמאיים,
ייתכן שאין בידינו פרטים של חשבון הבנק שלכם.

באתר שלנו
btl.gov.il

במענה הקולי
02-5393733

במוקד
*8321

כדי שנוכל לשלם לכם את המענק, אתם מתבקשים 
לעדכן בהקדם את פרטי חשבון הבנק שלכם.

ניתן לעדכן את פרטי חשבון הבנק:

תשלום
מענק לכל אזרח

והמאסטר
של עולם

המנעולים
אצלכם!

המפתח נשבר בתוך המנעול?

תספרו עד 15 דקות

משה לנדא. מנעולן מקצועי עד 15 דקות הגעה!

המאסטר
של עולם 

המנעולים

ות
יח

100% אחריות ובט

24/6 ין בשבילכם 
זמ פריצת

כספות

שירות אישי ומקצועי ומחירים מעולים!

החלפת
צילינדר

כיוון
דלתות

פריצת
רכבים

פריצת
דלתות

פריצת
מנעולים

054-761-0629
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חיים רייך

היהדות  את  אפפה  וחשכות  יתמות  אבלות 
כי  והמרה  הקשה  הבשורה  בהגיע  הנאמנה 
ארון  ונשבה  המצוקים  את  אראלים  נצחו 
כ"ק  של  השמימה  בסערה  בעלותו  הקודש 
מסאדיגורה  משה  ישראל  רבי  אדמו"ר  מרן 
שהשיב  התורה,  גדולי  מועצת  חבר  זצוק"ל, 
פתאום  בפתע  לבוראה  הטהורה  נשמתו  את 
בשעה 1 בלילה שבין שני לשלישי, למגינת לב 
כל בית ישראל, והוא במיטב שנותיו בהנהגתו 

הקדושה.
ושהה  ומכאוב  סבל  ידע  האחרונה  בשנה 
ובכל  רפואה,  לצרכי  בחו"ל  ארוכות  תקופות 
עת העתירו רבים בעולם היהודי כולו לרפואתו 

השלימה.
לפני כחודש שב למעון קדשו בחצר הקודש 
לפתע  חש  ראשון  ביום  ברק.  בבני  סאדיגורה 
ברע והובהל לבית החולים, כשטובי הרופאים 
מנסים לייצב את מצבו. קהל החסידים התכנס 
לרפואת  וארץ  שמים  להרעיש  המדרש  בבתי 
אולם  פייגא.  ציפורה  בן  משה  ישראל  רבינו 
 1:00 ובשעה  גזירה  נגזרה  כבר  לב  לדאבון 
את  אראלים  נצחו  לשלישי,  שני  שבין  בלילה 
המצוקים ונשבה ארון הקודש, לתדהמת המוני 
בית ישראל שמיאנו לקבל את בשורת האיוב כי 

בא השמש בצהרים.
מהר  חיש  פשטה  הסתלקותו  על  השמועה 
מעריציו  וקהל  ותלמידיו  חסידי  המוני  בקרב 
מהם  הלקח  על  תמרורים  בבכי  שהתייפחו 
אביהם רבם ומאורם הגדול שנשא אותם בכל 
עת על לוח ליבו הטהור באהבה רבה ובחמלה 
קדושתו  אור  מזיו  להתבשם  וזכו  גדולה, 
כאשר הדריכם בנתיבות התורה והיראה ודרכי 
עצה  ממנו  ליהנות  וזכו  והחסידות,  העבודה 
ממלכת  צדיקי  הק',  אבותיו  בדרכי  ותושייה 

בית רוז'ין.
האיוב  בשורת  את  קיבל  החסידים  קהל 

בשאגה  עמדו  שעדיין  בשעה  הסתלקותו  על 
כי  העת  כל  קיוו  כאשר  לרפואתו,  ובתפילה 
להבקיע  עדיין  יצליחו  הקשה  מצבו  למרות 

שערי שמים ולבטל את רוע הגזירה.
אולם היה זה בבחינת 'גם כי אזעק ואשווע 
במאבקם  גברו  אראלים  כאשר  תפילתי'  שתם 
ונשמתו  הקודש  ארון  ונשבה  המצוקים  על 
הטהורה עלתה בסערה השמימה, והוא במיטב 

שנותיו בגיל 65 שנים בלבד.
המוני החסידים והתלמידים פרצו בבכי מר 
וסוער על אבדן המאור הגדול, עמוד התורה, 
אשר  ישראל,  אהבת  ועמוד  התפילה  עמוד 
ברוב חמלתו  עמד בכל עת באהבה להדריכם 
ונשא  המלוכה  חידש  הרחימאית,  בהנהגתו 
אותם על כנפי נשרים במסירות נפלאה במשך 
ההנהגה  כס  על  עלה  מאז  ומחצה  שנים  שבע 
כממלא מקומו של כ"ק אביו מרן אדמו"ר בעל 
הסתלקותו  לאחר  זצוק"ל,  אבירים'  ה'עקבי 

בי"ט טבת תשע"ג.
מיד בהגיע הידיעה על עלות נשמתו הטהורה 
הגדול  המדרש  בית  היכל  אל  מרומים  לגנזי 
הוסטה   – ברק  בבני  סאדיגורה  הקודש  בחצר 
הפרוכת מלפני ארון הקודש, ומכל עבר נשמעו 

זעקות שבר על גודל האבדה.

תולדותיו

נולד  זצ"ל  משה  ישראל  רבי  האדמו"ר 
בארה"ב לאביו האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' 
פייגא  צפורה  מרת  ולאמו  זצ"ל,  מסאדיגורה 
ע"ה, בד' אב תשט"ו. הוא נקרא על-שם מייסד 
מרוז'ין,  ישראל  רבי  קדישא  הסבא  השושלת, 
שמחת  זצ"ל.  מבאיאן  משה  רבי  ועל-שם 
הבר-מצוה שלו נערכה בשנת תשכ"ח, בהיכל 
ישיבת רוז'ין בירושלים, במעמד אדמו"רי בית 
ה'כנסת  בעל  האדמו"ר   - זקנו  ובהם  רוז'ין, 

מרדכי' מסאדיגורה זצ"ל. 
ואחר- רוז'ין,  בישיבת  למד  קטנה  בישיבה 
כך עבר ללמוד בישיבה הגדולה פוניבז' בבני-

ברק. שם נמנה על בחירי תלמידיה, ואף קשר 
קשר של קיימא עם ראשי ורבני הישיבה - קשר 

שנמשך עד עצם היום הזה. 
בכתיבת  עסקו  זצ"ל  האדמו"ר  של  ידיו 
ב'  ים'  'אבירי  הספר  את  חיבר  תורה.  חידושי 
חלקים - חידושים על התורה. שם הספר מרמז 
ו'ים'  גם על ספרו של אביו - 'עקבי אבירים', 

מסמן את שמו הפרטי. 
במשך  האדמו"ר  שימש  אביו  לפטירת  עד 
ישראל'  'אור  קהילת  ורב  כדיין  שנים  עשרות 
רבים  אליו  נקשרו  זו  תקופה  במשך  בלונדון, 
ראו  אשר  לונדון  העיר  ונכבדי  מחשובי 

בעצותיו וברכותיו גורם להצלחתם. 
מגוריו  מקום  את  עזב  אביו,  פטירת  עם 
בקרב  לגור  בארץ,  להשתקע  ועבר  בלונדון 
סמוך   - ברק  בבני  ה'  שיכון  בשכונת  חסידיו 
רבים  הקודש'.  'חצר  הגדול  המדרש  לבית 
הקושי  על  מספרים  בלונדון  הקהילה  מחברי 
הרב בפרידה מהאדמו"ר, אך השנה בפסח נסע 
ובני הקהילה  האדמו"ר לשהות בקרב חסידיו 

בלונדון. 
והוראה  בתורה  כגאון  ידוע  היה  האדמו"ר 
הקהל  בקבלת  ישועות.  כפועל  ומפורסם 
רבים  מגיעים  היו  יום  מדי  אצלו  שהתקיימה 
להתברך  בכדי  לקהילה  ומחוץ  מהקהילה 
ולהתייעץ, כשניכרת הדאגה והאהבה שהרעיף 

האדמו"ר על כל אחד ואחד. 
שעה  מסאדיגורה,  הרבי  היה  לימים  צעיר 
שכוכבו דרך כיהלום בכתרה של מלכות רוז'ין-

זכה לגדול בצל סבו הגדול,  סאדיגורה. הרבי 
הרבי בעל ה'כנסת מרדכי' זיע"א, שעליו היה 
חביב ביותר. באותם ימים זכה לשאוב אוצרות 
עמוקים מבארו של סבו הגדול. בד בבד קנה 
של  בהיכלה  ובהתמדה  ביגיעה  תורתו  את 
אפוא  מיזג  הרבי  ברק.  בבני  פוניבז'  ישיבת 

ממשיך 
שושלת 
אדמ"ורי 
בית רוז'ין

אבל כבד עם הסתלקותו של חבר מועצת גדולי התורה כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל שנלב"ע בלילה שבין שני לשלישי

האדמו''רים הכנסת מרדכי, העקבי אבירים והאדמו''ר זצ''ל. מאחור 
נראה הנגיד הרב אלימלך שפירא

בסיום הש''ס עם אביו הרבי זצ''ל, כ"ק האדמו''ר מויז'ניץ, מרן הגר''ש 
וואזנר זצ"ל והגר''א אבא שאול זצ''ל

עם הגר''ב ויסבקר, הגר''א חדש והגר''י הלל
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באישיותו ובהדרכותיו מזרח ומערב - מלקט 
פנינים מכל קצווי העולם התורני והחסידי. 

מושא  הייתה  הרבי,  של  התורנית  קומתו 
היו  ומגזרים. שיחותיו  חוגים  חוצת  להערצה 
נאמרות לעתים בסגנון ישיבתי, וכוללים קטעי 
המהר"ל  הרמב"ן,  כתבי  עמקניים.  פלפול 
ושאר ספרי המחשבה הקדומים - אינם משים 

מעל שולחנו. 
בהגיעו לפרק האיש מקדש, אירסו אביו עם 
פלדמן  חיים משה  ר'  הרה"ח  הנגיד  בתו של 
מלונדון, מהיושבים ראשונה במלכות חסידות 
שנים  נארגו  המשפחות  בין  הקשרים  ויז'ניץ. 
קודם לכן, שכן אביו עצמו, גם הוא חתן היה 
אריה  יוסף  רבי  הרה"ח  אצל  פלדמן,  לבית 
זקנו הגדול  פלדמן, סבו של רבי חיים משה. 
עוד  מרדכי',  ה'כנסת  האדמו"ר  הרבי,  של 
השתתף בשמחת הנישואין של הרבי וחסידים 
ניכרה  גדולה  שמחה  כי  מעידים  מבוגרים 
מכן,  לאחר  חודשים  שלושה  תנועותיו.  בכל 
נתעלתה נשמת ה'כנסת מרדכי' לגנזי מרומים. 
דלתי  על  לשקוד  המשיך  נישואיו  לאחר 
ואף  ופוסקים,  בש"ס  כרסו  מילא  התורה, 
ובהם  הדור,  מגדולי  דרבנן  להורמנא  זכה 
הגרי"י  פדווא,  הגרח"ה  פיינשטיין,  הגר"מ 
עד  ששיבחוהו  זצ"ל,  וואזנר  והגר"ש  וייס 
מאוד. בתקופת המגורים בקראון הייטס רקם 
משה'  'אגרות  בעל  עם  קרוב  קשר  האדמו"ר 
ואילו הקשר הקרוב  זצ"ל,  פיינשטיין  הגר"מ 
והאמיץ עם בעל 'שבט הלוי' נמשך עד לימיו 
יו"ט  בליל  להסתלקותו  סמוך  האחרונים, 

ראשון של פסח תשע"ה. 
סטמפורד- בשכונת  משכנו  את  קבע  הרבי 
היל החסידית שבלונדון, שם החלו להתקרב 
מכל   - דעת  ומבקשי  השגות  בעלי  אליו 
עשרים  לפני  וחסידים.  ליטאים  החוגים, 
הייחודית  התופעה  התמסדה  שנה  ושתיים 
תשנ"ד,  בחשון  ג'  ביום  לקהילה:  והפכה   -
הקים  מרוז'ין,  הגדול  סבו  של  ההילולא  יום 

גולדרס  ברובע  ישראל'  'אור  הכנסת  בית  את 
גרין. אנשים הרימו אז גבה: וכי מה לו, לנסיך 
מהווי  הרחוקה  בשכונה  מושלם,  רוז'ינאי 
חסידי? התשובה המעשית לא איחרה לבוא: 
שורשיהן  שקצה  משפחות  של  רבות  עשרות 
דרכם  את  מהרה  עד  מצאו  רוז'ין  בבית  נגע 
במעוז  שהוקם  החסידי  ה'הויף'  אל  חזרה 
הליטאי. הם, ובעיקר משפחותיהם, שינו כליל 

את אורח חייהם. 
כך, שלא ברצונו, נמנה הרבי עם היושבים 
בלונדון  הרבני  המזרח  בשולחן  ראשונה 
החרדית, כשבתבונתו המיוחדת הצליח לנטרל 

את עצמו מכל מחלוקת ופירוד. 
הכריחה  בלונדון  הקהילה  כרב  הכהונה 
מאישיותו  וטפחיים  טפח  לחשוף  הרבי  את 
למדה  רק,  ולא  החרדית,  לונדון  הסגולית. 
ואת מידותיו התרומיות,  להכיר את מעלותיו 
את  התורה,  מקצועות  בכל  גאונותו  את 
הרחום,  לבו  טוב  את  המופלאה,  התמדתו 
ומעל הכל, את הרצון לסייע לכל יהודי הזקוק 

לעזרה, כמסורת בית אביו הגדול. 
חברי הקהילה היו קשורים אליו בעבותות 
אהבה. רבים מהם לא עשו צעד אחד בחייהם, 
כלכלי כאחר, מבלי להתייעץ עמו, והוא מצידו 
לכל  דאג  הרבי  כפליים.  אהבה  להם  השיב   -
אותם  ליווה  נפש,  מסירות  כדי  עד  מחסורם 
שמחים  כקשים,  קלים  מחייהם,  שלב  בכל 
לאחר  שנים  כשלוש  היום,  עד  כעצובים. 
רוז'ין-סאדיגורה,  עדת  הנהגת  כס  על  שעלה 
אחריו  כרוכה  הייתה  בלונדון  הקהילה  עדיין 
בעבותות של אהבה ומונהגת על ידו, כשהרבי 
זיכה את בני קהילתו בביקורים מפעם לפעם. 

כשעלה הרבי על כס אבותיו - החלה חצר 
שממזגת  הנהגה  לחוות  סאדיגורה  הקודש 
את סגוליותם ואצילותם של אבות השושלת, 
זכה  האדמו"ר  משלה.  גוונים  להם  ומוסיפה 
להערצת המונים מחוץ לעולם החסידי, וזאת 
בזכות היכרות נרחבת של הרבי עם כל מרחבי 

מעמיקה  חינוך  משנת  לצד  התורני,  העולם 
חסידים  פרחי  של  עדרים  המעמידה  ויסודית 
ק-ל,  בית  העולה  במסילה  לצעוד  שימשיכו 

בדרכה הייחודית של מלכות בית רוז'ין.
מאז במשך למעלה משבע וחצי שנים ביסס 
האדמו"ר את חצר הקודש בהקמת המוסדות 
והעולם,  הארץ  ברחבי  מדרש  בתי  ופתיחת 
ומופת  לסמל  שהייתה  הטמירה  הנהגתו  לצד 
במועצת  כחבר  האדמו"ר  רואה.  כל  בעיני 
חלק  לקח  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי 
פעיל והיה לדמות דומיננטית בכל מה שנוגע 
היהדות  של  הנפש  לציפור  הנוגעים  לחוקים 

החרדית.
בשנים האחרונות חלה הרבי במחלה הקשה 
בלוס  לטיפולים  פעמים  מספר  לטוס  והוצרך 
אנג'לס שם שהה. לפני כחוד שב לישראל כדי 
בתחילת  חסידיו.  עדת  את  ולהנהיג  להמשיך 
לבית החולים. מצבו  ופונה  ברע  השבוע חש 
לשלישי  שני  שבין  ובלילה  הידרדר  הרפואי 
נתבקש לישיבה של מעלה למגינת לב חסידיו 

הרבים והיהדות החרדית כולה.
האדמו"ר הותיר אחריו את רעייתו הרבנית 
הרב   - בכורו  בנו  ילדים:  ועשרה  שתחי' 
האדמו"ר  חתן  פרידמן  יוסף  שלום  מרדכי 
האדמו"ר  חתן  פישל  אפרים  הרב  מבוסטון, 
חסידי  רב  בער  דוב  אהרן  הרב  מראפשיץ, 
נפתלי  אברהם  רבי  וחתן  בלונדון  סאדיגורה 
געצל,  אליקים  אליהו  הרב  מלובלין,  אייגר 
שמעון  והבחור  העשיל,  יהושע  יצחק  הרב 
מנחם נחום מבחירי ישיבת גייטסהד. חתניו: 
שלמה  רבי  בן  פרישוואסר  מאיר  יהושע  רבי 
בן  אייכשנטיין  צבי  רבי  לונדון,  מסאסוב 
האדמו"ר מטריסק, רבי מנחם מנדל מרגליות 
נכד ראש ישיבת תורה תמימה בארה"ב, והרב 
יוחנן שפירא, בנו של הרב קלמן מנחם שפירא, 

רב בית המדרש פיאסצנה בבית שמש.

אבל כבד עם הסתלקותו של חבר מועצת גדולי התורה כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה זצוק"ל שנלב"ע בלילה שבין שני לשלישי

בברכת המזון בכותל המערבי בסיום הש''ס בחורף האחרון בהיכל ארנה בירושלים

עם מרן הגראי''ל שטיינמן זצ''ל בחתונת בנו בלימוד עם אביו האדמו''ר זצ''ל

עם האדמו''ר מסקווירא בביקור לפני חודשיים בלוס אנג'לס

עם כ"ק מרן האדמו''ר מבעלזא

במסע הלווית הרה''ח רבי צבי הלוי ז''ל שבוע לפני הסתלקותו
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של  נס  יתרחש  לא  אם  משבועיים,  פחות  בעוד 
יצעד  ישראל  ועם  מאליה  הכנסת  תתפזר  ממש, 
בחירות  למערכת  במסכות  חבוש  כשהוא  לקלפי 
רביעית בתוך שנתיים. ויכוח שהתחיל בזוטי דברים 
על  המאיים  לקרע של ממש  התרחב  כחודש,  לפני 
המתגלגל  השלג  כשכדור  הקואליציה,  שלמות 
עקבנו  שבוע  אחרי  שבוע  במשך  להיבלם.  מסרב 
כאן אחרי המשבר המתפתח - פתרונות קמו ונפלו, 
בנמל  זיקוקים  כמחסני  התאיידו  פשרה  הצעות 
והחלופי,  המקורי  ישראל,  ממשלת  וראשי  ביירות 

העלו שוב ושוב את רף ההימור.
ביטול ישיבת הממשלה ביום ראשון היה נקודת 
שבר עבור נתניהו, בסביבת ראש הממשלה מציינים 
על  אדום.  קו  נחצה  מבחינתו  כי 
את  בחריפות  שם  תוקפים  הדרך, 
התנהלותם של אנשי 'כחול לבן', 
כל  עוסקים  הליכודניקים  שלפי 
הממשלה.  בתפקוד  בחבלה  העת 
יוצא  לדבריהם,  כך  נתניהו, 
הסכם  שבחתימת  הנחה  מנקודת 
הרוטציה הפריטטי היה ברור לכל 
 - הקדנציה  של  מחצית  בכל  כי 
יכתיב את הטון בקבלת ההחלטות 
שהרי  ממשלה,  כראש  שיכהן  זה 
מדינת  את  להשאיר  אפשר  אי 
תרי',  דבי  'קדירה  בגדר  ישראל 

בפרט לא בתקופה רגישה כל כך.
מקורות,  אותם  לפי  התקציב, 
האמיתי  הסיפור  העילה,  רק  הוא 
לבן  כחול  המשילות.  חוסר  הוא 
את  הממשלה  לראש  תוקעת 
ממנו  מונעת  המיוחל,  הסיפוח 
ביצוע רפורמות הכרחיות במערכת 
והמנוונת,  המושחתת  המשפט 
הקואליציה  נגד  מצביעה 
השכם  ומאיימת  לה  כשמתחשק 

והערב בפירוק הממשלה.
נשארים  לא  לבן'  ב'כחול 
שלל  את  מזכירים  הם  חייבים, 
כך  על  הליכוד  שרי  של  הרמיזות 
שסיכוייו של גנץ לעבור לבלפור זהים לסיכוייו של 
ממילא  אם  בלבנון.  בברכה  להתקבל  חולדאי  רון 
מבחינת הליכוד כל ההסכם הזה הוא רק דרך למרוח 
אנשי  כך   - אותנו  ולפורר  בשלטון  וחצי  שנה  עוד 
גנץ - אל להם לצפות שנהיה השטיח שלהם בדרך 
לבחירות במועד נוח עבורם. בליכוד לא מתרשמים, 
אפשרית  החלטה  עומדת  הפרק  שעל  ומזכירים 
כרוה"מ  לכהן  מנתניהו  למנוע  שעשויה  בג"ץ  של 

החליפי.
למעשה, חוסר האמון בין הצדדים עמוק משהיה 
בבחירות,  להפסיד  מה  רק  יש  לשניהם  פעם.  אי 
השנואים  ליריבים  מנדטים  לאבד  צפויים  שניהם 
– גנץ ליאיר-צייצן-המחנה-לפיד ונתניהו לנפתלי-

דו-ספרתי-בסקרים-בנט, אבל אף אחד לא יודע איך 
מנהל  ניסנקורן  לתהום.  בדרך  הרכבת  את  לעצור 
נתניהו  גנץ,  מצד  הסתדרותי  בסגנון  קשוח  מו"מ 
מצדו לא מתכוון לוותר בסוגיית החד-שנתי, וחברי 

לתכנן  בניסיון  הראש  את  שוברים  הבחירות  ועדת 
בחירות בצל הקורונה.

המתווה החרדי
במפלגות החרדיות עוקבים בדאגה, בחירות בעת 
הזו הן סיוט מיותר עבורן. בשיחה עם בכיר ביהדות 
הצפויות  הבעיות  רשימת  את  מגולל  הוא  התורה, 
 – תקציב  אין  עוד  כל  כל,  "קודם  כזה:  במקרה 
הישיבות  על  רק  מדובר  ולא  מוחלט,  שיתוק  יש 
והכוללים, ההקפאה הזו כוללת המון תקציבים, כמו 
פרויקטים  שוליים,  נוער  עבור  ברווחה  פרויקטים 
ברשויות המקומיות ועוד, כרגע הכל מוקפא והנזק 
אין  כבר  עצמן  למפלגות  גם  בנוסף,  ישוער.  לא 
את  גירדנו  ככה  גם  נוסף.  בחירות  למסע  תקציב 

תחתית החבית בסיבוב השלישי".
עשויות  הישראלית  הפוליטיקה  נפלאות  ועדיין, 
אלו שעשויים להפסיד  כל  בו  אותנו למצב  להביא 
פקוחות.  בעיניים  אליהן  צועדים   – מבחירות 
הנציגות החרדית, המבוגר האחראי בסביבה, מנסה 
לייצר פשרות של הרגע האחרון – בתקווה להרוויח 
גם  התורה  וביהדות  בש"ס  כפשוטו.  וכסף,  זמן 
זועמים על נתניהו, שלדבריהם לוקח אותם כמובנים 

מאליהם.
של  פשרה  הצעת  הועברה  השבוע,  בתחילת 
באמצעות  הצדדים,  לשני  החרדיות  הסיעות 
ויו"ר  ניסנקורן  אבי  המשפטים  שר   - כוחם  באי 
הרעיון המקורי מציע  זוהר.  מיקי  הקואליציה ח"כ 
לכל צד את חצי תאוותו בידו – נתניהו יקבל תקציב 
חד שנתי עבור 2020 כדרישת אנשי המקצוע, אבל 
כבר עכשיו ייקבע בחוק כי תקציב 2021 לא יגרום 
לפיזור הכנסת בחודש מרץ, אלא אם לא יעבור עד 
תום השנה, לאמור, חודש אחרי כניסתו המתוכננת 

של יו"ר כחול לבן ללשכת רוה"מ.
להצעה  להתנגד  סיבה  כל  אין  לגנץ  לכאורה, 
מגובה  אינה  דו-שנתי  לתקציב  דרישתו  שכזו, 
בסיבות ונימוקים מקצועיים, אלא בדרישה למילוי 
שמאחוריה  דרישה  כלשונו,  הקואליציוני  ההסכם 
ידי  על  השותפות  את  יפרק  שנתניהו  החשש  ניצב 
2021 ויוביל לבחירות בסוף החורף. במצב  תקציב 
דצמבר  עד  לפחות  בחקיקה  ממנו  יימנע  הדבר  בו 
תוך  לבחירות  בהליכה  טעם  יהיה  לא  כבר  הבא, 
שימוש בטריק התקציבי, כשגנץ בלאו הכי מחזיק 

בהגה ההנהגה.
נתניהו  האם  השאלות,  שאלת 
יאמץ את המתווה החרדי. לפי אותו 
בכיר ביהדות התורה, בזאת יימדדו 
אם  הממשלה.  ראש  של  כוונותיו 
יסכים – מוטב, אם יסרב – משמע 
פניו מועדות לבחירות או לממשלה 

חלופית בכל מחיר.

מבחן כפול
נקודות  שתי  צפויות  בינתיים, 
הקרוב,  בשבוע  דרמטיות  מבחן 
בצפיפות שמאפיינת בימים אלו רק 

חתונות חסידיות ירושלמיות: הראשונה תהיה כבר 
היום - שתי הצעות חוק עומדות על הפרק, האחת 
האחרון  המועד  לדחיית  האוזר-הנדל  הצמד  של 
והשנייה  נובמבר,  לחודש  עד  התקציב  להעברת 
התמודדות  למניעת  עתיד,  יש  של  היוצר  מבית 
נגדו  אפשרית לראשות הממשלה של מועמד אשר 

תלויים ועומדים כתבי אישום.
לדחיית  דורשים את העברת החוק  לבן'  ב'כחול 
ורומזים  מהירות,  קריאות  בשלוש  התקציב  מועד 
חלילה  אפילו  או  להיעדר  עשויים  הם  זה,  בלי  כי 
ומשאבת  לשעבר  שותפם  של  בהצעה  לתמוך 
בהצעת  מנפנפים  בליכוד  בהווה.  שלהם  המנדטים 
הנדל-האוזר  חוק  העברת   – כץ  השר  של  הפשרה 
בשלוש קריאות, בתמורה לאישור תקציב חד-שנתי 
כל  את  להותיר  כדי  ראשונה,  ובקריאה  בממשלה 

האופציות פתוחות. 
ח"כ  המפולפל,  הכנסת  יו"ר  כי  הנמנע  מן  לא 
תחילה  תעלה  לפיד  של  יוודא שהצעתו  לוין,  יריב 
להצבעה, כדי להצמיד את כחול-לבן עם הגב לקיר. 
שהשותפים-יריבים  בליכוד  מניחים  כזה,  במקרה 
על  קואליציונית  משמעת  יפרו  לא  הקואליציוניים 
הליכוד  מהתנהלות  מבוסס  לא  עתידי  חשש  סמך 
את  הליכוד  בידי  שיותיר  מה  הנדל-האוזר.  בחוק 
ולהוביל  הצמד  של  הצעתם  את  לטרפד  האפשרות 

לבחירות – אם יחפצו בכך.
מועד  ראשון,  ביום  תגיע  נקודת המבחן השנייה 
ברצף  השנייה  בפעם  אם  הממשלה.  ישיבות  קיום 
בוודאות  לומר  – אפשר  ישיבת ממשלה  תהיה  לא 
שפנינו לבחירות, וכפי שמסכם זאת אחד הח"כים: 
"נתניהו לא יכול לתפקד עם אזיקים, ביטול שני של 
ישיבת ממשלה זה אומר שהממשלה לא מתפקדת, 
הכלכלי  במשבר  בטח  אפשרי,  בלתי  מצב  וזה 

והבריאותי שאנחנו נמצאים בו".
עדיין, כדאי לזכור שנתניהו הוא אלוף השליפות 
התפזרה  לא  עוד  כל  התשעים.  בדקה  מהמותן 
זהה לביתו של מחבל  וודאי, מצבה  הכנסת באופן 
המיועד להריסה – תמיד קיימת האפשרות שמישהו 
של  פשרה  באמצעות  אם  הביצוע,  לפני  זאת  ימנע 
הרגע האחרון או על ידי גיוס שישים ואחת אצבעות 
חלופיות, אולי מקרב הספסלים האחרונים של כחול 
לבן, שם מבועתים מהסיכוי לסיים קריירה פוליטית 

קצרצרה במיוחד.

קדירה דבי תרי

בתחילת השבוע, הועברה 
הצעת פשרה של הסיעות 
החרדיות לשני הצדדים, 
באמצעות באי כוחם - שר 
המשפטים אבי ניסנקורן ויו"ר 
הקואליציה ח"כ מיקי זוהר. 
הרעיון המקורי מציע לכל צד 
את חצי תאוותו בידו – נתניהו 
יקבל תקציב חד שנתי עבור 2020 
כדרישת אנשי המקצוע, אבל 
כבר עכשיו ייקבע בחוק כי תקציב 
2021 לא יגרום לפיזור הכנסת 
בחודש מרץ, אלא אם לא יעבור 
עד תום השנה, לאמור, חודש 
אחרי כניסתו המתוכננת של יו"ר 
כחול לבן ללשכת רוה"מ

על סדר היום

פורע שטרות 
למצביעי הימין, 
יו"ר סיעת יהדות 
התורה יצחק 
פינדרוס | צילום: 
דוברות הכנסת

אבי גרינצייג
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לאטום ולהרוס
בג"ץ  החלטת  המחבל,  בית  הריסת  אפרופו 
נזעמות  מחאות  גררה   – הצעד  את  לאפשר  שלא 
בימין. ראש הממשלה דרש דיון חוזר, קריאה אליה 
הצטרפו נציגי הליכוד מקיר לקיר, מהשר לביטחון 
ועד  הקודם  למשרדו  שמתגעגע  אוחנה  אמיר  פנים 
לח"כ גדעון סער שמקפיד לאגף את נתניהו מימין. 
יהדות  סיעת  יו"ר  היה  נחרצת,  בדעה  שהפתיע  מי 

התורה, ח"כ יצחק פינדרוס.
לאטום  צו  מוציאים  היו  שאם  תחושה  לי  "יש 
היה  זה   - הזה  הבניין  את  להוריד  או  בג"ץ  את 
שם  שההחלטות  הנזק  כמות  ישראל.  למדינת  עוזר 
והחברתית  הביטחונית  הלאומית,  ברמה  מייצרות 
אמר  סוף",  לזה  לשים  וצריך  נתפסת  בלתי  היא   -
לדי-9  הימנית, בקריצה  פינדרוס בראיון לתקשורת 

הזכור של מוטי יוגב.
מכשירי  הכנסת  על  אסר  השבוע  שרק  פינדרוס, 
לאחר  התורה,  יהדות  של  הסיעה  לישיבות  סלולר 
המשיך  מקולקל,  מברז  כמו  דלף  הישיבות  שתוכן 
רמיזה  תוך שהוא שולח  להלום במערכת המשפט, 
עוקצנית לראש הממשלה: "ההחלטה הזו מצטרפת 
להחלטות בשנים האחרונות של המערכת המשפטית 
שעושה נזק עצום. לצערי בגלל נושאים פרסונליים 
קבלת  מערכת  פרסונלי,  הפך  הדיון  מהותיים  ולא 

ההחלטות שם היא שערורייה".
נזכיר, פינדרוס הוא זה שחתום על הגידול הבלתי 
לסיבוב  מסיבוב  התורה  יהדות  של  בכוחה  טבעי 
במשך  האחרונות.  הבחירות  מערכות  בשלוש 
חודשים הוא כיתת את רגליו במעוזים החרד"ליים, 
והבטיח  להתיישבות,  ומהתנחלות  לרב  מרב  עבר 
הבחירות  כשריח  כעת,  במפלגה.  ימני  עוגן  להיות 
פורע את  - הוא כבר  נישא באוויר מוקדם מהצפוי 

השטרות.

עשה לך רב
האפשריים  במינויים  כאן  עסקנו  שעבר  בשבוע 
השבוע  העין.  וראש  הרצליה  בחיפה,  רבנים  של 
נעסוק בשלוש ערים נוספות, אך נבהיר שוב כי אין 
בשורות הבאות משום דירוג לשיעור קומתם הרוחני 

והתורני של הרבנים המועמדים, אלא ניתוח פוליטי 
קריר של מפת הסיכויים והסיכונים בדרך לתפקידים 

הנכספים.
מזה  המעטירה.  לציון  בראשון  נפתח  ראשית 
עזרן  יוסף  רבי  הגאון  של  פטירתו  מאז  כעשור, 
זצ"ל, אין בעיר רב ספרדי מכהן. גם רבה האשכנזי 
הישיש של העיר, הגאון רבי דוד וולפא, המכהן בה 
כבר כיובל שנים, מצוי כפסע מפיטורין עקב הליך 
השימוע  הליך  למעשה,  נגדו.  שהתנהל  משפטי 
של  המשמעת  ועדת  בפני  לעבור  אמור  היה  שהרב 
מועצת הרבנות נדחה זמנית, עקב כניסתם של כמה 
מחברי הועדה לבידוד בשל חשש מקורונה. כך או 
כך, מדובר בעניין פורמלי בלבד והרב צפוי לפנות 

את תפקידו בהקדם.
כבר  קינסטליך  רז  העיר  ראש  כי  טוענים  בעיר 
בהליכי  יפתח  לא  כי  סגורים  בפורומים  התבטא 
מינוי רב בטרם יידרש למינוי כפול, של רב אשכנזי 
וספרדי יחד, אולם גורם המעורה בתהליך אומר כי 
אין כל קשר בין הדברים וההליך לבחירת רב ספרדי 

לראשל"צ כבר יצא לדרך.
מי  זה.  לתפקיד  עיניים  לוטשים  שלושה  לפחות 
רבי  הגאון  הוא  מאוד  גבוה  סיכוי  לבעל  שנחשב 
עילית,  ביתר  ומרבני  'הידברות'  יו"ר  כהן,  זמיר 
לצדו  בש"ס,  כולל   - רבים  גורמים  ידי  על  הנתמך 
עלו גם שמותיהם של סגן רה"ע מטעם סיעת ש"ס 
המקומית הרב אריה כהן ושל מועמד נוסף הנחשב 
ההסדר  ישיבת  ראש  בעיר,  הדתית  הציונות  לאיש 
ידי ראש העיר הקודם  לוי, שנתמך על  הרב שלמה 
דב צור, אך סיכוייו בשלב זה נחשבים נמוכים למדי 

עד בלתי קיימים.
גם בגזרה האשכנזית נערכים שלושה להתמודדות, 
מאחר והמועמד הטבעי - רב קהילות החרדים בעיר 
- מנוע מלהתמודד מפאת  הגאון רבי משה נחשוני 
להיות  המרכזיים  המתמודדים  שני  צפויים  גילו, 
ראשל"צ  מערב  רב  אנגלמן,  מרדכי  רבי  הגאון 
מרדכי  רבי  והגאון  התורה'  'דגל  ידי  על  הנתמך 
דוברבסקי, רב קהילת חב"ד המיודד עם ראש העיר, 
אך הזמן החולף משחק לרעתו עקב גילו המתקדם. 
עוד במועמדים האפשריים: רבה של נס ציונה הגאון 

רבי אברהם צוריאל.
ומראשון ללוד, שם נכנס הליך הבחירות להילוך 
גבוה, אחרי עיכובים חוזרים ונשנים בשל מערכות 

הבחירות הארציות. הגוף הבוחר כבר הושלם וביום 
ראשון הקרוב תתכנס ועדת הבחירות לרבנות העיר 
ותקבע את מועד הבחירות. נכון לשלב זה, עומדת 
בלבד,  הספרדי  הרב  לתפקיד  מועמדות  הפרק  על 
אולם שר הדתות הרב יעקב אביטן כבר שלח מכתב 
אשכנזי  רב  של  נוסף  במינוי  תמיכה  על  הודיע  ובו 
הספרדי.  הרב  בחירת  השלמת  לאחר  מיד  לעיר, 
במצב דברים זה, ההחלטה מונחת לפתחו של ראש 

אהוד  הנחשב  רביבו,  יאיר  העיר, 
של  המתפתחת  בקהילה  מאוד 
הוא  אף  לתמוך  וצפוי  אחיסמך 

במינוי רב נוסף.
מועמדים  שני  עתה,  לעת 
העיר:  רב  במשרת  חושקים 
לזכות  שצפוי  המוביל  המועמד 
שמעון  רבי  הגאון  הוא  בתואר 
מאיר ביטון, רב קהילת 'בית יוסף' 
ראש  לתמיכת  הזוכה  המקומית 
נציג  הוא  הנוסף  והמועמד  העיר, 
המקומית,  הגרוזינית  הקהילה 
מוזגרשווילי,  יצחק  רבי  הגאון 
את  לפרוץ  עתה  לעת  שמתקשה 

תקרת הזכוכית של הקהילה.
שמש,  בית  עם  השבוע  ונסיים 
חילופי  עם  הגלגל  התהפך  שם 
בעוד  העיר.  ראש  בלשכת  הגברי 
משה  ח"כ  הקודם  העיר  ראש 
אבוטבול קידם בעוז את מועמדות 
רביב, שהיה  ינון  רבי  הגאון  ידידו 
בתפקיד,  מזכיה  עין  הרף  רחוק 
הנוכחית  העיר  שראשת  הרי 
בנחרצות  מתנגדת  בלוך  עליזה 
למינויו. מבחינתה, המועמד היחיד 
המועמדים  מבין  בחשבון  שנלקח 
התורה',  'דגל  על  גם  המוסכמים 
רב  פרץ,  אלחנן  רבי  הגאון  הוא 

קהילת בני התורה בעיר.
והן  בראשל"צ  הן  כי  להדגיש  כדאי  זאת,  עם 
האחרונה.  המילה  נאמרה  לא  עדיין  שמש  בבית 
בראשונה עשויים להצטרף מועמדים נוספים למרוץ 
ההליך  עשוי  הניסיון,  שמלמד  כפי  ובאחרונה, 

להיתקע עד אינסוף. אנחנו פה נמשיך ונעקוב.

מו"מ בסגנון ההסתדרות, השר להגנת המשפטנים אבי ניסנקורן עם רה"מ החליפי בני גנץ | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

פינדרוס, שרק השבוע אסר על 
הכנסת מכשירי סלולר לישיבות 

הסיעה של יהדות התורה, לאחר 
שתוכן הישיבות דלף כמו מברז 

מקולקל, המשיך להלום במערכת 
המשפט, תוך שהוא שולח רמיזה 

עוקצנית לראש הממשלה: 
"ההחלטה הזו מצטרפת 

להחלטות בשנים האחרונות של 
המערכת המשפטית שעושה 

נזק עצום. לצערי בגלל נושאים 
פרסונליים ולא מהותיים הדיון 
הפך פרסונלי, מערכת קבלת 

ההחלטות שם היא שערורייה"







מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטר

נמנעים
מהתקהלויות

הקורונה לא
יצאתם לבין-הזמנים?

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

להקפיד על ההנחיות ולקטוע את שרשרת ההדבקה.

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

03-509-7000
קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי:



למשלוחים
TAKE AWAY

                רגיל | דאבל | טריפל
160 גר׳ - מומלץ שום ואלף האיים                         38 | 53 | 63 ₪
- מומלץ שום ואלף האיים                       42 | 62 | 77 ₪ 220 גר׳ 

כל המנות מגיעות עם חסה, עגבניה, בצל סגול ומלפפון חמוץ

ביצת עין       7 ₪
פורטבלו ושמפיניון      8 ₪
קונפי-שום          8 ₪
בצל / פלפל חריף על הפלאנצ׳ה     ללא תשלום

שום | שום-שיפקה חריף | ברביקיו | צ׳ילי מתוק / חריף
חרדל | מיונז | קטשופ | שזיפים | צ׳ימיצ׳ורי | אלף האיים 

איולי בזיליקום | טחינה ביתית | ממרח אבוקדו

₪ 17 צ׳יפס / צ׳יפס חריף    
₪ 17 צ׳יפס בטטה     
₪ 17 כדורי פירה     
₪ 17 טבעות בצל     
₪ 17 מיקס צ׳יפס + צ׳יפס בטטה   

₪ 22 צ׳ורוס דרום אמריקאי (בליווי קרם חלווה ושוקולד נוגט) 
₪ 29 עוגת אוראו     
₪ 29 עוגת שוקולד חמה    
₪ 29 עוגת סניקרס     
₪ 29 עוגת פררו רושה     

הספייסי בורגר שלנו
נטחן יום יום במקום

בירות 330 מ״ל בקבוק     
₪ 15 קרלסברג 
₪ 15 טובורג אדום 
₪ 18 סטלה  

חדש! קרלסברג מהחבית
שליש / חצי     18 | 24 ₪

שתיה קלה 10 ₪
פיוז טי | בירה שחורה | קולה זכוכית | זירו זכוכית

מים בטעמים - אפרסק, ענבים, תפוח
תוספת לעסקית: בירה שחורה | פיוז טי

קולה וזירו זכוכית בתוספת 3 ₪ 
סטלה- 13 ₪ | טובורג וקרלסברג - 10 ₪ 

בירה מחבית - 1/3 - 15 ₪ | חצי - 20 ₪
שתיה גדולה 15 ₪

קולה | זירו | פיוז טי  | מינרלים | סודה - 10 ₪

₪ 32 | 18 6 | 12 יח׳ כנפיים בצ׳ילי מתוק / חריף ושומשום 
הום פרייז בצ׳ילי מתוק / חריף ושומשום          26 ₪
פוטטוס              26 ₪
שניצלונים             31 ₪

              טורטיה | פרנה

₪ 44 | 38 סלופי ג׳ו (בשר קצוץ על הפלאנצ׳ה)  
     - מומלץ ברביקיו ושום    

₪ 46 | 40 אנטריקוט - מומלץ מיונז וצ׳ימצ׳ורי   
₪ 44 | 38 -  מומלץ טחינה ביתית    קבב ביתי 
₪ 38 | 36 שניצלונים - מומלץ שום אלף האיים   
₪ 38 | 36 חזה עוף    - מומלץ מיונז וצ׳ימצ׳ורי   
₪ 40 | 38 פטריות (פורטבלו ושמפיניון)   

     ₪ 20 דאבל בשר בכל המנות    
כל המנות מגיעות עם חסה, עגבניה, בצל סגול ומלפפון חמוץ

סלופי ג׳ו (בשר קצוץ על הפלאנצ׳ה)          44 ₪
אנטריקוט              46 ₪
קבב ביתי             44 ₪
שניצלונים             42 ₪
חזה עוף              42 ₪
פטריות (פורטבלו ושמפיניון)           40 ₪
המבורגר (220 גר׳)            44 ₪
תוספת לחם פרנה            10 ₪

דאבל בשר בכל המנות            20 ₪     

הסלט מורכב: מחסה, מלפפון, עגבניה, גזר, בצל סגול ותירס
מוגש עם טחינה ביתית, וינגרט הדרים, שמן זית-לימון

טורטיה | פרנה

המבורגרמנות פתיחה

מעל המנה

רטבים לבחירה

תוספות

קינוחים

שתיה

על סלט ירקות טרי

שתיה קלה 8 ₪
קולה | זירו | ספרייט

ספרייט זירו | פאנטה 

אשכוליות | ענבים

תפוזים | תפוחים | תות-בננה

סודה | מינרלים

12:00-18:00 במקום בלבדבין השעות19 ₪תוספת + שתיהשדרוג לעסקית

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘-: 12:00-00:00
24:00 מוצ“ש שעה מצאת השבת עד 
03-7502883רח‘ בן גוריון 65, בני ברק (גבול ר“ג)

רח' הרואה 133, רמת גן
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TAKE AWAY
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קולה וזירו זכוכית בתוספת 3 ₪ 
סטלה- 13 ₪ | טובורג וקרלסברג - 10 ₪ 

בירה מחבית - 1/3 - 15 ₪ | חצי - 20 ₪
שתיה גדולה 15 ₪

קולה | זירו | פיוז טי  | מינרלים | סודה - 10 ₪

₪ 32 | 18 6 | 12 יח׳ כנפיים בצ׳ילי מתוק / חריף ושומשום 
הום פרייז בצ׳ילי מתוק / חריף ושומשום          26 ₪
פוטטוס              26 ₪
שניצלונים             31 ₪

              טורטיה | פרנה

₪ 44 | 38 סלופי ג׳ו (בשר קצוץ על הפלאנצ׳ה)  
     - מומלץ ברביקיו ושום    

₪ 46 | 40 אנטריקוט - מומלץ מיונז וצ׳ימצ׳ורי   
₪ 44 | 38 -  מומלץ טחינה ביתית    קבב ביתי 
₪ 38 | 36 שניצלונים - מומלץ שום אלף האיים   
₪ 38 | 36 חזה עוף    - מומלץ מיונז וצ׳ימצ׳ורי   
₪ 40 | 38 פטריות (פורטבלו ושמפיניון)   

     ₪ 20 דאבל בשר בכל המנות    
כל המנות מגיעות עם חסה, עגבניה, בצל סגול ומלפפון חמוץ

סלופי ג׳ו (בשר קצוץ על הפלאנצ׳ה)          44 ₪
אנטריקוט              46 ₪
קבב ביתי             44 ₪
שניצלונים             42 ₪
חזה עוף              42 ₪
פטריות (פורטבלו ושמפיניון)           40 ₪
המבורגר (220 גר׳)            44 ₪
תוספת לחם פרנה            10 ₪

דאבל בשר בכל המנות            20 ₪     

הסלט מורכב: מחסה, מלפפון, עגבניה, גזר, בצל סגול ותירס
מוגש עם טחינה ביתית, וינגרט הדרים, שמן זית-לימון

טורטיה | פרנה

המבורגרמנות פתיחה

מעל המנה

רטבים לבחירה

תוספות

קינוחים

שתיה

על סלט ירקות טרי

שתיה קלה 8 ₪
קולה | זירו | ספרייט

ספרייט זירו | פאנטה 

אשכוליות | ענבים

תפוזים | תפוחים | תות-בננה

סודה | מינרלים

12:00-18:00 במקום בלבדבין השעות19 ₪תוספת + שתיהשדרוג לעסקית

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘-: 12:00-00:00
24:00 מוצ“ש שעה מצאת השבת עד 
)פינת רח' טבריה(רח‘ בן גוריון 65, בני ברק (גבול ר“ג)

למשלוחים
TAKE AWAY

                רגיל | דאבל | טריפל
160 גר׳ - מומלץ שום ואלף האיים                         38 | 53 | 63 ₪
- מומלץ שום ואלף האיים                       42 | 62 | 77 ₪ 220 גר׳ 

כל המנות מגיעות עם חסה, עגבניה, בצל סגול ומלפפון חמוץ

ביצת עין       7 ₪
פורטבלו ושמפיניון      8 ₪
קונפי-שום          8 ₪
בצל / פלפל חריף על הפלאנצ׳ה     ללא תשלום

שום | שום-שיפקה חריף | ברביקיו | צ׳ילי מתוק / חריף
חרדל | מיונז | קטשופ | שזיפים | צ׳ימיצ׳ורי | אלף האיים 

איולי בזיליקום | טחינה ביתית | ממרח אבוקדו

₪ 17 צ׳יפס / צ׳יפס חריף    
₪ 17 צ׳יפס בטטה     
₪ 17 כדורי פירה     
₪ 17 טבעות בצל     
₪ 17 מיקס צ׳יפס + צ׳יפס בטטה   

₪ 22 צ׳ורוס דרום אמריקאי (בליווי קרם חלווה ושוקולד נוגט) 
₪ 29 עוגת אוראו     
₪ 29 עוגת שוקולד חמה    
₪ 29 עוגת סניקרס     
₪ 29 עוגת פררו רושה     

הספייסי בורגר שלנו
נטחן יום יום במקום

בירות 330 מ״ל בקבוק     
₪ 15 קרלסברג 
₪ 15 טובורג אדום 
₪ 18 סטלה  

חדש! קרלסברג מהחבית
שליש / חצי     18 | 24 ₪

שתיה קלה 10 ₪
פיוז טי | בירה שחורה | קולה זכוכית | זירו זכוכית

מים בטעמים - אפרסק, ענבים, תפוח
תוספת לעסקית: בירה שחורה | פיוז טי

קולה וזירו זכוכית בתוספת 3 ₪ 
סטלה- 13 ₪ | טובורג וקרלסברג - 10 ₪ 

בירה מחבית - 1/3 - 15 ₪ | חצי - 20 ₪
שתיה גדולה 15 ₪

קולה | זירו | פיוז טי  | מינרלים | סודה - 10 ₪

₪ 32 | 18 6 | 12 יח׳ כנפיים בצ׳ילי מתוק / חריף ושומשום 
הום פרייז בצ׳ילי מתוק / חריף ושומשום          26 ₪
פוטטוס              26 ₪
שניצלונים             31 ₪

              טורטיה | פרנה

₪ 44 | 38 סלופי ג׳ו (בשר קצוץ על הפלאנצ׳ה)  
     - מומלץ ברביקיו ושום    

₪ 46 | 40 אנטריקוט - מומלץ מיונז וצ׳ימצ׳ורי   
₪ 44 | 38 -  מומלץ טחינה ביתית    קבב ביתי 
₪ 38 | 36 שניצלונים - מומלץ שום אלף האיים   
₪ 38 | 36 חזה עוף    - מומלץ מיונז וצ׳ימצ׳ורי   
₪ 40 | 38 פטריות (פורטבלו ושמפיניון)   

     ₪ 20 דאבל בשר בכל המנות    
כל המנות מגיעות עם חסה, עגבניה, בצל סגול ומלפפון חמוץ

סלופי ג׳ו (בשר קצוץ על הפלאנצ׳ה)          44 ₪
אנטריקוט              46 ₪
קבב ביתי             44 ₪
שניצלונים             42 ₪
חזה עוף              42 ₪
פטריות (פורטבלו ושמפיניון)           40 ₪
המבורגר (220 גר׳)            44 ₪
תוספת לחם פרנה            10 ₪

דאבל בשר בכל המנות            20 ₪     

הסלט מורכב: מחסה, מלפפון, עגבניה, גזר, בצל סגול ותירס
מוגש עם טחינה ביתית, וינגרט הדרים, שמן זית-לימון

טורטיה | פרנה
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תוספות

קינוחים

שתיה

על סלט ירקות טרי
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אשכוליות | ענבים

תפוזים | תפוחים | תות-בננה

סודה | מינרלים

12:00-18:00 במקום בלבדבין השעות19 ₪תוספת + שתיהשדרוג לעסקית

שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘-: 12:00-00:00
24:00 מוצ“ש שעה מצאת השבת עד 
למשלוחיםרח‘ בן גוריון 65, בני ברק (גבול ר“ג)
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₪ 29 עוגת אוראו     
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בירות 330 מ״ל בקבוק     
₪ 15 קרלסברג 
₪ 15 טובורג אדום 
₪ 18 סטלה  

חדש! קרלסברג מהחבית
שליש / חצי     18 | 24 ₪

שתיה קלה 10 ₪
פיוז טי | בירה שחורה | קולה זכוכית | זירו זכוכית

מים בטעמים - אפרסק, ענבים, תפוח
תוספת לעסקית: בירה שחורה | פיוז טי

קולה וזירו זכוכית בתוספת 3 ₪ 
סטלה- 13 ₪ | טובורג וקרלסברג - 10 ₪ 

בירה מחבית - 1/3 - 15 ₪ | חצי - 20 ₪
שתיה גדולה 15 ₪

קולה | זירו | פיוז טי  | מינרלים | סודה - 10 ₪

₪ 32 | 18 6 | 12 יח׳ כנפיים בצ׳ילי מתוק / חריף ושומשום 
הום פרייז בצ׳ילי מתוק / חריף ושומשום          26 ₪
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₪ 44 | 38 סלופי ג׳ו (בשר קצוץ על הפלאנצ׳ה)  
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תוספת לחם פרנה            10 ₪

דאבל בשר בכל המנות            20 ₪     

הסלט מורכב: מחסה, מלפפון, עגבניה, גזר, בצל סגול ותירס
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24:00 מוצ“ש שעה מצאת השבת עד 
רח‘ בן גוריון 65, בני ברק (גבול ר“ג)

)סניף בן גוריון בלבד(1



כ"ב אב תש"פ 12/8/20 בני ברק 1232

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

הכנה ליום הדין 
אלול – לכו ונשובה אל ה'

ְרֵאה ָאנִֹכי )יא, כו(
'מאזן סופי' של השנה

זהו החודש שבו  "ראה" ראשי תיבות: ראה אלול הגיע. 
עלינו להכין את "המאזן הסופי". 

לעתים   – השנה  סוף  לקראת  עמלים,  העבודה  מקומות  בכל 
שכל  ודואגים  המאזן,  את  להכין   – הלילה  של  הקטנות  השעות  עד 
את  לבדוק  עלינו  כן  וכמו  חריגות.  ללא  מסודרים,  יהיו  החשבונות 
חריגות.  ללא  הדין  ליום  שנגיע  כדי  שצריך,  מה  את  ולתקן  עצמנו, 
עלינו להתבונן איך היו תפילותינו במהלך השנה, כמה תורה למדנו 
ואיך, כמה שמרנו את פינו מלשון הרע ודיבורים אסורים וכמה שמרנו 

את עינינו ומחשבותינו.
יד(:  )מכתב  ישראל"  זצ"ל כותב בספרו "אור  ישראל סלנטר  רבי 
"מלפנים בישראל כל איש אחזתו פלצות מקול הקורא קדוש אלול". 
וכשהיו מברכים את חודש אלול היה רבי ישראל מתמלא כולו ברטט 
וחלחלה, עד כדי עלפון של ממש. ימים ספורים לפני ראש השנה היו 

פניו חיוורות, והיה מתהלך בכפיפות קומה.
שאלוהו תלמידיו: "ילמדנו רבנו, וכי חודש אלול הוא אריה או דב 
"דוד המלך  והשיב להם:  בואו"?  לרגל  שצריך להתעלף מרוב פחד 
אמר לשאול )שמואל א יז, לו(: 'ַּגם ֶאת ָהֲאִרי ַּגם ַהּדוֹב ִהָּכה ַעְבֶּדָך', 
והוא גם זה שהעיד על עצמו )תהלים קיט, קכ(: 'ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי 
מפני  מהיראה  יותר  לירא  יש  הדין  שמיום  הרי  ָיֵראִתי',  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 

אריה או דב!"   
כמו כן מספרים על ה"חפץ חיים" זצ"ל, שכשהחזן הכריז על חודש 
אלול, הוא הזדעזע ופרץ בבכי – וכל הקהל עמו. וזה היה כשבישרו 
על חודש אלול! בחודש אלול עצמו - אין לתאר ולשער איזו ערגה 

היתה להם, ואיך היו מתהלכים באימה ביראה. 
הגאון הצדיק רבי שלום שבדרון זצ"ל – כהכנה ליום הדין - היה 
יום הכיפורים. שנה  שרוי בתענית דיבור כל חודש אלול, עד מוצאי 
רבי שלום  כדי שיברכו.  בני, שהגיע למצוות,  אליו את  אחת לקחתי 
הניח את ידיו על ראשו, רק שפתיו נעות וקולו לא נשמע, וכך האציל 

עליו את ברכתו.
יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי  אמרו:  ע"א(  ג  זרה  )עבודה  חז"ל 
נתן  יאכל בשבת". הקב"ה  מי שלא טרח בערב שבת מהיכן  בשבת, 
זה  בחודש  וחמלה.  רחמים  חסד,  של  שלם  חודש  פז:  הזדמנות  לנו 
הוא נמצא קרוב אלינו, ואם נשכיל לומר את הסליחות מעומק הלב, 
הדין  ליום  להגיע  נזכה  וההלכה,  התורה  בשמירת  נתחזק  ובמקביל 

כראוי וכנכון.  

שערי תשובה פתוחים!

לקראת  עצמנו  את  שנכין  כדי  לנו  ניתנו  מילואים  ימי  ארבעים 
המשפט הגדול והנורא שאנו עתידים לעמוד בו. הקב"ה לא בא אלינו 
ברחמיו  לנו  נותן  אלא  לדין!"  תעמדו  "כעת  ואומר  פתאום  בפתע 

חודש ימים של הכנה. 
תוך  אינטנסיבית,  עבודה  מאתנו  נדרשת  הללו  הימים  בארבעים 
שאנו ממעטים בשינה ומרבים בלימוד, בתורה, בתפילות, בסליחות 
ולחזור  נפש  חשבון  לעשות  כדי  הלב,  מעומק  תהילים  ובאמירת 

בתשובה שלמה. 
רבנו יונה כותב בספרו "שערי תשובה" )תחילת שער ראשון(: "מן 
הטובות אשר הטיב ה' עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך 
פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב 
מעליהם אפו, ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו, לרוב טובו 
ְוָיָׁשר ה' ַעל  וישרו, כי הוא ידע יצרם, שנאמר )תהלים כה, ח(: 'טוֹב 
יתברך  ה'  עמנו  מן הטובות שעשה  – אחת  ַּבָּדֶרְך'"  ַחָּטִאים  יוֶֹרה  ֵּכן 
היא, שלא סגר בעדנו את דלתות התשובה. שערי תשובה פתוחים וכל 

הרוצה יבוא ויכנס! 
נכון שקשה לישון בשעה מאוחרת ולהשכים קום לתפילת שחרית, 
אך מי שמצליח לעבור את המשוכה הקשה הזו, ומתגבר כארי לעמוד 
בבוקר לעבודת בוראו - עולה ומתעלה לפני בורא העולם, ואחר כך 

מרגיש בלבו כמה כדאית היתה הדרך!
נזכור כי "לפום צערא אגרא" )אבות ה, כג( – כפי הצער שמצער 
אדם את עצמו, ובהתאם לנדודי השינה מעיניו - כך הוא זוכה! )וראה 
ב'משכני' דברים ח"א עמוד קמ"ד, על הדרך בה הצליח החפץ חיים 
להתגבר כארי גם בעת זקנותו ולא שמע ליצרו הרע להמשיך לישון(. 

החסד שבאפשרות התשובה

ובאמת עלינו להתבונן בחסד הגדול הזה שהשי"ת עושה עמנו במה 
י(. מלך  ו,  ְוָרָפא לוֹ" )ישעיהו   - שהכין לנו את דרך התשובה, "ָוָׁשב 
בדין.  לחייבו  כדי  דרך  כל  מחפש  פיו,  את  המרה  שעבדו  ודם,  בשר 
לא כן מדת חסדו וטובו של הקב"ה, שלמרות שהוא בוחן כליות ולב 
ביד חכמיו  לנו  - מכל מקום שלח  ויודע את כל חטאי האדם  ומכיר 
ונביאיו את דרך התשובה כדי שנזכה בדין, והיינו דכתיב )תהלים כה, 

דרך  לחטאים  יורה   - ַּבָּדֶרְך'  ַחָּטִאים  יוֶֹרה  ֵּכן  ַעל  ה'  ְוָיָׁשר  'טוֹב  ח(: 
לעשות תשובה" )ירושלמי מכות ב, ו(.

עם ישראל, שנשמותיהם חצובות מתחת לכיסא הכבוד, מפשפשים 
בימים אלו במעשיהם, ומנצלים את הימים לעלות על המסילה העולה 

בית ה'.

פתחו לי פתח כפתחו של מחט

רבותינו אומרים שהבא להיטהר – מסייעין אותו )יומא לח ע"ב(. 
אדם – בשר ודם – אינו יכול לנצח בכוחות עצמו את היצר הרע שהוא 
מלאך עשוי מאש. אולם אם יעשה צעד קטן כדי להילחם בו – יזכה 
ויוכל לו. כל מה שנדרש מאתנו הוא רק "פתחו לי  לסיעתא דשמיא 
של  כפתחו  פתח  לכם  אפתח  "ואני  אז:  או  מחט",  של  כפתחו  פתח 

אולם". 
בסמוך  מיד  שנסגרים  פתחים  יש  פתחים.  ויש  פתחים  שיש  אלא, 
אצבע,  הנחת  ידי  על  המים  זרימת  את  לחסום  יכול  אדם  לפתיחתם. 
אולם בו ברגע שיסיר את האצבע – המים ישובו מיד למסלולם. יש 
פתחים שיכולים להחזיק מעמד מספר ימים. אם אדם יעשה פתח בתוך 
ערימת חול, הפתח יוכל להחזיק מעמד כמה ימים, אולם בשלב מסוים 

הוא ייסתם. 
הפתח הנדרש מאתנו הוא פתח כפתחו של מחט – פתח זעיר, אך 
עצמו,  על  מקבל  שאדם  הקבלה  ולעולם.  לעד  פתוח  שיישאר  כזה 
צריכה שתהא קבלה אמתית, גמורה ושלמה, לסור מדרכים עקלקלות 

ולהיכנס לדרכי התורה, המצוות והמעשים הטובים.  

להזדרז בעשיית התשובה

מה נואלו כל אלו השאננים, האומרים: מה יש למהר, הדין הוא רק 
בחודש תשרי, יש עוד זמן... 

אשה",  אחרי  ולא  ארי  "אחרי  אמרו:  ע"ב(  יח  )עירובין  חז"ל 
בפשטות הכוונה שמוטב לאדם ללכת אחרי אריה ולסכן עצמו, ולא 
רמז  בדרך  אך  תתורו",  "ולא  באיסור  ולהיכשל  אשה  אחרי  ללכת 
כדאי  בתולה.   - אלול  ושל  אריה,  הוא  אב  חודש  של  מזלו  פירושו: 
להזדרז ולהתחיל לעשות תשובה מיד אחרי חודש אב,  שמזלו אריה, 
עם כניסתו של חודש אלול, ולא להמתין עד אחרי חודש אלול, שמזלו 

אשה בתולה, לכניסת חודש תשרי. 
עוד אמרו: "אב" – ראשי תיבות: אלול בא. 

ובאמת בני ספרד מתחילים לומר סליחות ממוצאי ראש חודש אלול 
במשך ארבעים יום, כנגד ארבעים הימים שמשה רבנו – רעיא מהימנא, 
הסנגור הגדול - שהה במרום כדי לקבל את סליחתו של הקב"ה על 

החטא הנורא שחטאו ישראל בעגל )טור ושו"ע סימן תקפ"א ס"א(. 
בעלייתו למרום, בראש חודש אלול, תקע משה רבנו בשופר, כדי 
למנוע טעות במניין ארבעים הימים עד לירידתו עם הלוחות השניים, 
כדי להודיע  בני אשכנז לתקוע בשופר מא' באלול,  נהגו  כך  ומשום 
שהתחילו ארבעים ימי הסליחה )פרקי דרבי אליעזר פמ"ו ורמ"א שם(.

כוחן של הסליחות

הסליחות יסודם בהררי קודש, מיוסדים על אדני פז. הם חוברו על 
ורבי  גבירול  אבן  רבי שלמה  הלוי,  יהודה  רבי  כמו  עולם,  גדולי  ידי 
אברהם אבן עזרא, ראשונים כמלאכים, וטמונים בהם סודות עילאיים. 
מי שמתבונן במילים חש עד כמה הן מרגשות, פורטות על נימי הלב 
תורתך",  בתלמוד  לבנו  "פתח  המטרה:  בעצם  זוהי  אותו.  ופותחות 

"פתח שערי שמים לתפילתנו".    
אמנם את חלק מהסליחות שרים במנגינה, אולם אין ספק שהמנגינות 
הללו מרגשות עד כדי בכי! אין פלא שלאמירת הסליחות באים אלינו 
תורה  משמירת  הרחוקים  כאלו  ואפילו  ומדרום,  מצפון  ממרחקים, 
ומצוות. כולם נקבצו באו לך )ישעיהו מט, יח(, לאומרן ברגש נפלא 

ועילאי.     
לפני כמה שנים הגיעה קבוצת אנשים מבוגרים, בני שבעים ומעלה, 
מקיבוץ באזור קרית שמונה, לבקר בישיבה. הם שהו זמן מה והאזינו 
השעה  שהגיעה  ואמר  המדריך  אליהם  פנה  ואז  הסליחות,  לאמירת 
אלי  ניגש  מהם  ואחד  להישאר  ביקשו  מהם   שניים  לביתם.  לחזור 
לאחר הסליחות כשכולו שטוף דמעות: "לפני למעלה מששים שנה, 
בהיותי ילד קטן, הלכתי עם אבי לבית הכנסת לסליחות. מאז עזבנו 
יכולתי  הכל. ועכשיו, כששמעתי אתכם, הזיכרונות הציפו אותי. לא 

לזוז מהמקום. התרגשתי עד עומק לבי!" 
הוא הגיע גם בשנה שאחר כך לאמירת הסליחות וסיפר לי שמאז 
התחזק מאד, ואף זכה להקים מניין בקיבוץ בו הוא גר, ובאים להתפלל 

בו מכל המושבים שבאזור.
מה רב כוחן של הסליחות, הנאמרות ברגש ובהתעוררות, להעלות 

את האדם מכל מיני מקומות נמוכים אל טהרת נפש עליונה.

)ראה עוד במשכני אחריך דברים ח"א, פרשת ראה(. 

נותן לפניכם היום  פרשתינו פותחת במילים: "ראה אנוכי 
ברכה..." )דברים י"א, כ"ו(. ורבים שאלו מדוע פתח הכתוב 

בלשון יחיד 'ראה' וסיים בלשון רבים 'לפניכם'?
"שאפילו  המהר"ל[:  של  ]אחיו  מוורמיזא  חיים  רבי  כך  על  משיב 
ויחיד,  יושפע רק אדם אחד  כי מכל המקשיבים ללקחו  יודע המוכיח 
כל  בפני  רבינו שדיבר  מן הציבור, שכן מצינו למשה  דבריו  ימנע  אל 
ישראל ואמר להם 'לפניכם' לשון רבים, אולם פתח בלשון יחיד: ראה. 
אלא שהוא דיבר לפני כל ישראל, אבל דבריו היו מכוונים אל כל יחיד 

ויחיד, ולו הוא אמר 'ראה'.
'כל  כי  לנהוג  צריך  שאדם  אמרו  חז"ל  שהרי   , כך  על  להוסיף  יש 
העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי ובא הוא ומכריע במעשהו כל העולם 
כולו'. והנה זה מה שכתוב 'ראה' תראה אתה את האחד, כי כל הנהגת 

הרבים תלויה בך, ה'לפניכם היום ברכה וקללה' תלויה ב'ראה' שלך.
רבי שלום שבדרון זצ"ל הביא מעשה נפלא מימי זקנותו של ה'חפץ 
חיים' זיע"א: היה זה בזקנותו כשהגיעה בקשה מרבי חיים עוזר זי"ע 
ישראל  בנות  טהרת  את  ולחזק  לבוא  בוילנא  לו  זקוקים  כי  מוילנא, 

וטהרת המשפחה. 
בני הבית של ה'חפץ חיים' ידעו כי בגילו המופלג נסיעה כזו מסוכנת 
וזו סכנה עבורו.  השיב להם:  בשבילו, והפצירו בו שאסור לו לנסוע 
כזו  שבנסיעה  כיון  אבוא".  אני  אז  לבוא  ביקש  עוזר  חיים  רבי  "אם 
ה'חפץ חיים' היה חייב סיוע, ניצלו בני הבית את זה ואמרו לו: "אנו 
לא נוכל להשתתף בנסיעה, כי פוחדים ליסוע בדרך מתישה ומסוכנת". 
הגיב ה'חפץ חיים': "אם לא תלכו עמי אסע לבדי", והם ידעו כי כאשר 

הוא החליט לנסוע לבד הוא יממש את חפצו.
החליטו כמה מבני המשפחה כי אין ברירה אלא להתחיל להתארגן 
זה,  לסיפור  הראיה  מעדי  אחד  סיפר  צעיר"  בחור  "הייתי  לנסיעה. 
ואני  יחד  מתוועדים  עוזר  חיים  ורבי  חיים'  ה'חפץ  לעצמי:  "הרהרתי 
אפסיד? לכן ביקשתי שם מהנכדים של ה'חפץ חיים' כי יתנו לי להצטרף 
לנסיעה. ואכן קיבלו את בקשתי. נסענו עד וילנא לביתו של רבי חיים 
יודעים  ספורים  וברגעים  טלפון  שיש  כהיום  היה  לא  אז  כידוע  עוזר. 
לפרסם, הנה החפץ חיים מגיע עוד שעה, עוד חצי שעה וכו'. לכן רק 

לאחר שהגיע ה'חפץ חיים' לוילנא, ידעו כי הוא באמת כבר הגיע.
התעוררות והתרגשות הורגשו באוויר. מיד כאשר הגענו לביתו של 
שכל  עד  החכמים,  ותלמידי  הדין  בית  חברי  התאספו  עוזר  חיים  רבי 
הבית התמלא אנשים. זכורני כי היה מדהים לראות כיצד כל ה'גדולים', 
וגאון ישראל רבי חיים עוזר בראשם, עומדים בכפיפות קומה מול הרב 
כל מילה מדיבורו. לא התקרבתי לשולחן, הצפיפות  ובולעים  הישיש 
ברחבי  התפזרו  רבתי  וילנא  עסקני  דיבר,  כאשר  בינתיים  רבה.  היתה 
העיר, והחלו להדביק מודעות, כי היום בערב ה'חפץ חיים' ידבר לפני 

הנשים בבית הכנסת הגדול.
בלילה התאספו בבית הכנסת הגדול כששת אלפי נשים. לא להתפלא 
על הדבר הזה כי וילנא היתה עיר גדולה, והיו בה יותר מששת אלפים 
נשים. נשאלת השאלה כיצד ה'חפץ חיים' יוכל לדרוש לפני קהל גדול 
 – עושים?  מה  היה.  לא  ורמקול  ותשוש  זקן  היה  הוא  הרי  כך.   – כל 
הביאו שולחן ועליו עוד שולחן ועוד שולחן וכסא, ושם למעלה, לאחר 
שהעלו אותו לרום השולחנות, ישב והחל לדבר. ותתפלאו, כולן שמעו 
את קולו. הוא דיבר דברי חיזוק לנשים. עמדתי בחוץ מרחוק להמתין 
בכה  הוא  כי  מרחוק  הבחנתי  רק  כמובן,  נכנסתי  לא  אח"כ.  לו  לסייע 

באמצע דרשתו.
שעברה  הדרך  מחולשת  חלש  היה  הוא  הדרשה,  הסתיימה  כאשר 
את  ונשאו  מיהרו  יהודים  יחד.  גם  הדרשה  וקושי  יום,  באותו  עליו 
ה'חפץ חיים' על כיסא לאכסניה. סגרו את הדלתות כדי שאף אחד לא 
ויוכל לנוח, ואני הקטן הייתי עמו בחדר ממש. גם בחור  יוכל להכנס 
כל  בעקבות  עצמותי  בכל  עייפות  חשתי  עייף.  היה  כבר  כמוני  צעיר 
היום שעבר עלינו. שכבתי במיטה והבטתי עליו, והוא, ה'חפץ חיים', 
היה  כי  להירדם,  לא  השתדלתי  ללמוד.  והחל  השולחן  ליד  התיישב 
מוטל עלי לשמשו ולדאוג למנוחתו, הרי לכך הכניסוני איתו. אלא שלא 

החזקתי מעמד ונמנמתי או אפילו נרדמתי.
פתאום, איני יודע מה היה...התעוררתי כאשר הדלת נפתחה והכניסו 
להכנס.  לו  נתנו  העסקנים  ולכן  ביותר,  דחוף  משהו  כנראה  מישהו, 

התעוררתי, ואכן אדם נכנס ובקש ברכה באיזה ענין.
ה'חפץ חיים' תפס את ידו, ובמקום לתת לו ברכה החל לשוחח עמו 
בלבביות נרגשת על אמונה וביטחון בהקב"ה. דיבר ודיבר, לא היה לי 
כח ושוב נמנמתי והוא בדיבורו. הצלחתי להיאבק עם עצמי ולא לישון 
חיים'  ה'חפץ  כיצד  צלול  קול  להתנמנם. שמעתי  רק  ממש,  של  שינה 
אומר,  הוא  מה  לשמוע  אוזן  כריתי  לעצמו.  מדבר  עלינו,  תגן  זכותו 
ולהיטלטל  להיסחב  כדאי  "היה  באידיש:  אמר  הוא  לעצמו.  כביכול 
באמונה  אחד  יהודי  לחזק  בשביל  כדאי  היה  הכל  לוילנא.  מראדין 

וביטחון!!".
זעק רבי שלום זצ"ל: אתם מבינים? לפני כן הוא דיבר לפני אלפי 
נשים! אך למה הייתה כדאית הנסיעה לוילנא? בשביל לחזק יהודי אחד 

באמונה וביטחון. 
"יחיד" אפילו שדיבר בפני כל קהל  משום כך פתח הפסוק בלשון 
ישראל – "לפניכם". כדי שנפנים את המאמץ שצריך לעשות למען כל 

נשמה יהודית באשר היא.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ראה

 



 
  

יום שישי, א‘ באלול הת‘ש“פ16,8,20) -  (21,8,20).

!(25,8,20

073-3475902

אין קבלת קהל באגף החינוך

mmd@bbm.org.il -גנ"י ממ"ד  |                 bbm.org.il -גנ"י חרדי
:

6151@

מתחנו קו
מבני ברק
לפארק
גני יהושע
ומתחם
רידינג!

עיריית בני ברק שמחה לבשר,
כי החל מיום ראשון הקרוב י“ט מנ"א (9/8/20)

יפעל קו 133
מבני ברק לגני יהושע - מסוף רידינג ובחזרה 
הקו יפעל בימים א-ה בין השעות 14:40-23:10

הרב אבוחצירא - הירקון * הרב אבוחצירא - הרב מחלוף * זבוטינסקי פינת הרב אבוחצירא
* זבוטינסקי - דב גרונר * בן גוריון -זבוטינסקי * בן גוריון - מגדלי קונקורד * קניון איילון -

ששת הימים * ת. רכבת מבצע קדש * שדרות רוקח - מול ג. יהושע * מסוף רידינג

תחנות עיקריות:

לשירותכם תמיד ובברכת קיץ בריא
חנוך זיידמןהרב מיכאל קקון 

מנהל אגף התשתיותחבר מועצת העיר וראש האגף

אגף תשתיות ופיתוח
מחלקת תחבורה

האגף
לשירותים
חברתיים

אגף
החינוך

מחלקת
הבריאות

תכנית
מצליחים

הרשמה לטיפול ייחודי בהפרעת קשב

ב"ה בימים אלו אנו נערכים לפתיחת מחזורים חדשים של
תוכניות "מצליחים"-לבנים ו“מצליחות“-לבנות.

שיתוף פעולה של התוכנית 360 לילדים ונוער ”מרכז לילד ולמשפחה“
באגף לשירותים חברתיים בעיריית ב"ב ו"מכון הקשב".

מהי התכנית?
מדובר בתכנית חדשנית שנמשכת כשלושה חודשים ומטרתה לשפר את

ההתמודדות של ילדים עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD) והוריהם.

המשתתפים יעברו הערכה/אבחון, קבוצות לשני ההורים
ובמקביל לילדים, ליווי פרטני והדרכה. יינתן דגש על הבנת העולם הפנימי

של ילדים עם הפרעת קשב, השפעות ודרכי התמודדות של ההורים
ושל הילדים עם ההפרעה: שיפור סמכות הורית, יכולת התגברות,

התארגנות, חשיבה חיובית וביטחון עצמי.  

למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת לבנם ובנות בגילאיי 13-9 תושבי בני ברק,
אשר הוריהם נכונים לקחת מעורבות פעילה בתהליך כולו.

השתתפות בקבוצה מותנית בראיון קבלה,
מילוי שאלונים ובדיקת התאמה.

ניתן להגיש מועמדות
באמצעות השארת הודעה

בטלפון שמספרו: 055-6872018,
  hakshev.adhd@gmail.com פקס: 1533-744-5691 או דוא"ל

 מספר המקומות מוגבל!

הורים שהגישו מועמדות וכבר מילאו שאלון הרשמה,
אין צורך בפנייה נוספת, אנו ניצור עמכם קשר.

)ציורים, צילומים, קליפים וכד'(

בס"ד

 מרכז עצמה מורחב
והמחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

מזמינים אתכם תושבי העיר ליטול חלק
 

  בנושא: "נקודות האור בזמן הקורונה"

"הנה אין לך אדם באיזה מצב שימצא שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו" 
)מסילת ישרים ח'(

"תמונת מצב"

 היצירות שיבחרו ע"י צוות שופטים
יכנסו לתערוכה 

בין המקדימים לשלוח תערך הגרלה 

 משלוח צילום יצירות לגילאי 10 ומעלה
taharucha@gmail. Com  לדוא"ל 

 עד לתאריך  כו' אב תש"פ )16/08/2020(

האגף לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

מרכז עוצמה מורחב

בתערוכת יצירות

 לפרטים:
biderman@bbm.org.il .אסתי ב 
ester_zv@bbm.0rg.il .אסתר צ

 תושבי שיקום שכונות:
שיכון ה' ונאות יוסף: ט. אסתר 050-6872757

שיכון ו' ויזניץ, נווה אחיעזר, דון יוסף : א. ו.  052-7669714
פרדס כץ:  ש. חיה 054-4941988
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאונך מאוזן

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" )שמ"א 
כה לא(

7. שדה לזריעת תבואה,אדמת פלחה. "ויתן להם כרמים ו____ ביום" )ירמיה לט י( )בלשון 
יחיד(

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" )משלי טו ו(
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" )ישעיה כה ז( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תפילת נעילה.
12. מפרשיות השבוע.

13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" )משלי לא ו(
15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה". "אי אפשי באשה ____" )נזיר ד ה( )בלשון זכר(

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" )ישעיה ג כד(
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" )בבא 

מציעא פג: ( )בהיפוך אותיות(
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" )איכה ד א(

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" )בכורות לז: (
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" )מנחות צט: (

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך")תהילים מה ז(
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" )שופטים ה ח(

5. טנא. "_____ המצות" )ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" )קהלת י יז(

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" )ירמיה יז ח(
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.)בהיפוך אותיות(

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו(
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו"            )תהילים י ז( )בהיפוך 

אותיות(

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא





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

כב’ באב - כד’ באב תש”פ  12/08-14/08/2020

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

בני ברק 

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה
פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

ביקוש 
דירות

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

_____________________________________________)26-29ל(מעלית 052-7650270

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

2-2.5 חדרים

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

_____________________________________________)28-33ל(058-3214789

+5 חדרים

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

_____________________________________________)28-29ח(055-6778347

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

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

_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-8420610

3-3.5 חדרים

 2.5 חד', שקט מאוד, 
במרכז, שיכון ד', 60 מ"ר, 
חצר, מזגנים, 3,300 ש"ח 

_____________________________________________)30-33ל(054-3000164

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

ממוזגת, 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)30-33ש(052-7610171

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

_____________________________________________)30-33ל(054-5634160

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

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

השקעות

אולמות

נדל”ן 
מסחרי

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

_____________________________________________)30-33ל(054-5634160

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

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

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

_____________________________________________)31-34ל(054-7871947

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

_____________________________________________)31-34ש(052-7691171

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

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

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

_____________________________________________)31-32ח(מתיווך 054-7938941

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

_____________________________________________)31-32ח(054-5462606

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

 באחיה השילוני/
מנחם, 3.5 חדרים, 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', מעלית, 

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

054-65065601)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות ברבי 
עקיבא באיזור דובק 

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

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

2-2.5 חדרים

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

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

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

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

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

טבריה

דופלקסים

+5 חדרים

קריית גת
3-3.5 חדרים

 בסעדיה גאון, ק"א, 
3 חד', מרווחת, שרותים 

כפולים, 2 מרפסות ענקיות, 
מטבח חדש, 5,100 ש"ח 

_____________________________________________)32-35ש(052-5500617

 2.5 חד' בהרב קוק + 2 
מרפסות, ממוזגת, מסודרת, 
כניסה אוקטובר, 3,700 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(077-4700040 054-5331733

 יחידה, 2 חד', חדשה, 
ברמה גבוהה, מרוהטת 

קומפלט וממוזגת, 2,500 ש"ח 
_____________________________________________)32-35ש(052-7152859 050-4180086

 בפרדס כץ, 2 חד', ק"ב, 
משופצת, ממוזגת, דוד"ש 

_____________________________________________)32-35ש(052-3845430 050-6500590

 ברמת אלחנן, חדר + 
מטבח, מרוהט, כניסה נפרדת, 

שקט, ליחיד, 1,700 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(055-6787524

 1.5 חד', מרוהטת, 
ממוזגת, דוד"ש, סוכה, 

אמבטיה, ברח' מיכה
_____________________________________________)32-33ל(054-8432994/5

 1 חדר פרטי, כניסה 
משותפת, כולל ריהוט, רח' 

חברון, 1,800 ש"ח כולל מים, 
_____________________________________________)32-35ש(ארנונה, חשמל 054-4400074

 מעונינים ב- 5 ח' עם 
מעלית, קומה א', ב', במרכז 

_____________________________________________)32-33ח(053-3157478

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

_____________________________________________)32-33ח(מתיווך 054-7938941

 מחפש דירה בב"ב, 3 
חדרים, 70 מ"ר, משופצת, עד 

_____________________________________________)32-33ח(1,400,000 054-5462606

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-43ש(054-8493120

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, דירת 3 

חדרים בטאבו משותף, 
קומה א', חזית, 

משופצת, 1,075,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

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

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

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

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

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

03-5797756)27-27(_____________________________________________

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

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

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

+ מעלית, משופצת, 
בניין חדיש, מתאים גם 
למבוגרים, 1,800,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)33-33(נפתלי 054-5951599

 ברחוב ירושלים, קומה 
א', חזית, 3.5 חד', 80 מ', 
מרפסות וסוכה + אופצייה 

_____________________________________________)33-33(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 באזור הרב שך דירת 
3 חד', קומה ב', משופצת 
מהיסוד, רק ב- 1,530,000 

_____________________________________________)33-33(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 למכירה במנחם בגין, 3 
חד', 70 מ' + אופציה 30 מ', 
משופצת + מרפסת שמש, 

1,380,000 זנזוריגולד
054-2345633)33-33(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד', 
ק"א, 75 מ"ר, חזית, 3 
כ"א, 1,580,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

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

)מדרגות לגג(, 1,395,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד', כ- 70 מ"ר, לכנס 

לגור, 1,320,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בשיכון ה' כ- 3 וחצי 
חד', כ- 95 מ"ר, קומה 

ב', 3 כ"א + מ.שמש + 
א.להרחבה, 1,690,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)33-33(_____________________________________________

 מציאה!! א.חברון 3 
חד', כ- 67 מ"ר + חצר 

28 מ"ר, 1,350,000, 
משופצת "תיווך משגב 

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 לסגור!! 3.5 חד', 
ק"א, כ- 78 מ"ר + ממ"ד 

+ סוכה + מעלית + 
ח.בטאבו, 1,510,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד', 
ק"ג, כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, 

א.להרחבה 45 מ"ר, 
ש.בנו + כ- 110 בג.בטון, 

משופצת, 1,250,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)33-33(_____________________________________________

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

א.להרחבה, 1,320,000 
גמיש "תיווך משגב 

_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 א.טרומפלדור 3 
חד', ק"ג, כ- 67 מ"ר, 

משופצת + א.לסוכה + 
א.ברעפים, 1,360,000 

גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)33-33(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינרב, 3 חד' + מרפסות 

70 מ"ר + א. להרחבה, ק"א, 
חזית, משופצת, בניין מטופח, 

1,620,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)33-33(_____________________________________________

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

א. בגג )5 דיירים(, חזית, 
משופצת חלקית, 3 כ"א, 
2,070,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)33-33(פנחסי 03-5799308

 באזור בלז רח' שקט, 3.5 
חד', 90 מ"ר, ק"ב, חזית, 4 

כ"א, מצב מעולה, 1,890,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)33-33(_____________________________________________

 בזבוטינסקי/הרב ש"ך, 
2 חד', 40 מ"ר, מפוארת, 

היתרים ל- 30 מ"ר, 
1,180,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בדנגור 2.5 חד', 
כ- 50 מ"ר, ק"ג, ג.בטון, 

אופציות מיידיות, 
1,295,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 למכירה בטבריה בד', 3 
חד' + אופציה, משופצת, 

קרוב ל"יש", במחיר מציאה 
_____________________________________________)33-34(480,000 ש"ח 050-7671770

 מציאה!! בקריית שמואל, 
קומה ראשונה ואחרונה, 3 

חדרים + אופציה להרחבה + 
חניה, 620,000 ש"ח

055-6768215)33-34(_____________________________________________

 מציאה!! בשיכון ד', 
קומה א' )ואחרונה(, 3 חדרים, 

60 מ' + אופציה, 430,000 
_____________________________________________)33-34(ש"ח 055-6768215

ירושלים
קוטגים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

4,400,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

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

מושכרת ב- 6,500 ש"ח, 
טוב למשקיע, רק 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)33-33(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!( משופצת + מרפסות 

)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)33-33(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

מרפסת 10 + מחסן 8 מ"ר, 
כ"פ, משופצת, 2,230,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)33-33(_____________________________________________

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

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

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)33-33(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )2 חד' 
+ 2 חד'( + מרפסת 16 

מ"ר, קרקע, למשקיע, בסולם 
יעקב, 1,490,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד', פינתית, 
נוף ירושלים, מול משכן 
שרגא, ת.ב.ע 26, מקום 

שקט! 1,830,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)79 מ"ר נטו!( + מרפסת )11 
מ"ר( + משרד + ת.ב.ע לבנייה 

בגג, ק"ג, 1,950,000 ש"ח! 
_____________________________________________)33-33(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)ניתן לחלק( + גינה )23 
מ"ר( + מחסן )19 מ"ר(, 

כ"פ ללא מדרגות, ע"י אוהל 
יוסף! 2,000,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

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

מואר, רק 2,050,000 ש"ח 
מציאה! תיווך הכוכבים:

02-5713375)33-33(_____________________________________________

 רמות ג': 3 חד' )68 מ"ר(, 
כולל סוכה, ק"א, סלון גדול, 

מטבח חדש, ע"י מאורות 
משה, 1,640,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)33-33(הכוכבים: 02-5713375

 גני הדר: רח' קהילות 
יעקב, דירת גן גדולה -054

2390027 גניה אמא נכסים 
)33-33(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, מעלית, 2 

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

_____________________________________________)33-33(050-6610501 סתיו

 5 חד', מול בית המדרש 
חברון, ק"ב + מעלית, חניה 

בטאבו, ש"כ, 2,050,000 ש"ח 
_____________________________________________)33-36ל(050-9214447

 "רימקס עוצמה", בחנזין 
4, דירת 5 חדרים, קומה 

8, 120 מ"ר, ממ"ד, יש דוד 
שמש, בניין בן 8 שנים, דירה 
משודרגת, 2 חניות מקורות, 
2 מרפסות שמש, יש סורגים 

ורשתות ומחסן צמוד
_____________________________________________)33-33(054-3299509 אבל מלסה

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,430,000 
_____________________________________________)33-33(ש' בלבד!! 050-4811122

 בנורדאו 4 ח' ענקית, 
מעולה להשקעה ל- 6 

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

050-4811122)33-33(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", באחד 
העם 29, דירת 4 חדרים, קומה 

3, בית משודרג, בניין 10, יש 
חניה מקורה, 110 מ"ר, יש 

יחידת הורים, מרפסת שמש 
של 14 מ"ר 054-3299509 

_____________________________________________)33-33(אבל מלסה

 "רימקס עוצמה", בריבלין 
8, דירת 4 חדרים, קומה 2, 
משופצת, מרווחת, בנוי 80 

מ"ר, חזית, יציאות לכבישים 
471 ו- 483 054-3299509 

_____________________________________________)33-33(אבל מלסה

 בפרנקפורטר 3 חד', 80 
מ"ר, ק"ב, מיידית, 1,280,000 

_____________________________________________)33-33(ש"ח 050-6610501 סתיו

 "רימקס עוצמה", ליוויק 
5, דירת 3 חדרים, קומה 4, 70 
מ"ר, משופצת מהיסוד, הסכם 
פינוי בינוי חתום, ללא מעלית, 

חניה בשפע 054-3299509 
_____________________________________________)33-33(אבל מלסה

 בברנדה )קק"ל(, ק"ב, 
50 מ"ר, מסודרת, מושכרת 
ב- 2,600 ש"ח, 1,110,000 

_____________________________________________)33-33(ש"ח!!! 050-6610501 סתיו

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

משופצת, ממוזגת, 910,000 
_____________________________________________)33-33(ש"ח 050-4811122

 בענתות/הצדיק 
משטפנשט, 3 חד', כ- 75 
מ"ר, ק"א, מרווחת ויפה, 

860,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בכפר עציון/
מהר"ל, בקומת קרקע, 

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

כנסת/גן ילדים, ועוד, 
כניסה מיידית, לפרטים 

נוספים סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

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

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)33-33(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב, 
4 חדרים + מרפסות, 

ענקית, 110 מ"ר, 
קומה א', חזית, מוארת 
ומאווררת, סוכה גדולה 
+ חניה, כניסה מיידית, 

4,800 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600
)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בלוי יצחק 
)שיכון ה'(, בבנין חדש, 

4 חדרים, מושקעת 
וממוזגת + סוכה, חזית, 

3 כ"א, קומה 5 + מעלית 
+ חניה פרטית, מיידי, 

5,100 ש"ח גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד', 
ק"ג, משופצת ויפה, 

4,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 4 חד', 
ק"ב, בניין חדש, מעלית, 

4,200 נדל"ן הקריה
050-3000121)33-33(_____________________________________________

 3 חדרים גדולים, 83 מ"ר, 
בעלי הכהן, במצב מצויין, 

ממוזגת, לתקופה ממושכת, 
_____________________________________________)33-34ל(לל"ת 03-6195011

 מציאה! 3 חדרים, 
יפיפייה, מאווררת וממוזגת, 
עם מרפסת סוכה מתוכננת 
במיוחד, כחדשה, במשולם 

רהט, מיידי, 2,800 ש"ח
050-5677030)33-36(_____________________________________________

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

ומקלחת, משופץ, לכניסה 
מידית תיווך דורון

054-4980159)33-33(_____________________________________________

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

ומושקעת, חזית תיווך דורון 
054-4980159)33-33(_____________________________________________

 בפ.כץ, 3 חד', ק"ב, 55 
מ"ר, פונה לגינה, 3,100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34(מיידית 054-7590321

 דירה 3 חד', באזור רח' 
יחזקאל, ק"ב, 3, בשיכון ה', 
ק' גבוהה, מוארת + נוף, 4, 

בשיכון ה', ק"ב "תיווך - אריה" 
053-3172172)33-33(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה 
במהרש"ל קרוב לר"ע, 
כ- 90 מ"ר, 3.5 חדרים 

ענקית + מרפסות 
+ סוכה, ק"ב, חזית, 

שמורה, כניסה מיידית, 
3,600 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בלעדי בירושלים 
קרוב לעירייה, 3 חדרים 

משופצת ויפה, חזית, 
ק"ב, פינוי 1.9, 3,850 
ש"ח לפרטים נוספים 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)33-33(_____________________________________________

 בלעדי באחיה השילוני, 
3 חדרים גדולה + 

מרפסות, ק"ב ואחרונה, 
עורפית, משופצת 

כחדשה, כניסה מיידית 
+ חניה משותפת בבנין, 

4,300 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)33-33(_____________________________________________

 להשכרה זול!! בנויפלד 
מיקום מרכזי, קרוב להכל! 

3 חד', ק"ג, 3,300 מיידי 
_____________________________________________)33-33(זנזוריגולד 054-2345633

 להשכרה שווה!! 
אברבנאל 3 חד' + מרפסת 
שמש, משופצת, נוף פתוח, 

4,000 זנזוריגולד
054-2345633)33-33(_____________________________________________

 להשכרה בביאליק, 
משופצת, 3 חד' )יש מעלית(, 

מפוארת, 4,000 זנזוריגולד 
054-2345633)33-33(_____________________________________________

 באסישקין 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, ק"א, ב.חדש, 

חניה, מעלית, 3,700 
נדל"ן הקריה

050-3000121)33-33(_____________________________________________

 ברח' רמב"ם, יחידת 
דיור, כ- 25 מ"ר, ק"ב, יפיפיה, 

משופצת, ממוזגת, דוד"ש, 
_____________________________________________)33-36ל(2,250 ש"ח 052-6160852

 בקובלסקי 2 חדרים, 
יחידה משופצת, חדשה, 
ק"ג, במחיר 2,500 ש"ח, 
גמיש + מפתחות, מיידי, 

הזריז נשכר, בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)33-33(_____________________________________________

 בלעדי ברבי טרפון, 
2.5 חדרים + מרפסת 

גדולה, ק"ג, משופצת, 
חזית, מוארת ומאווררת, 

כניסה מיידית, 4,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 להשכרה ברחוב הרב שר 
7, חדר וחצי, מרוהט, ממוזג 

ומאובזר, ב- 1,600 ש"ח, 
_____________________________________________)33-36ש(כניסה מיידית 050-9734807

 יח"ד יפיפיה בהשלושה, 
1.5 חדרים, כ- 40 מ"ר, חדשה, 

מרוהטת, 2,980 ש"ח
_____________________________________________)33-36ל(054-6445649 050-3275040

 להשקעה לרציניים 
ופרטיים בלבד, בשלב ב' 

בשכונת הפארק המבוקשת 
בחדרה )מתחם 25(, 180 מ"ר 

קרקע למכירה )72 שותפים 
ב- 13 דונם קרקע(, הקרקע 

מיועדת לבניה רבוי'יה, ואושרה 
להפקיד בתוכנית מפורטת 
באישור הוועדה "המחוזית" 
כבר מינואר 2020, הקרקע 

בהסכם שיתוף מלא עם כל 
החלקה, צפי ליחידת דיור 

ממוצעת של 110 מטר לפחות 
+ ממ"ד, סה"כ 390,000 ש"ח 
לפרטים נוספים 054-8445290 

_____________________________________________)33-34(לא למתווכים
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גמחים

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-43(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-13/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)06-05/21א(051-5777000

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/21(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)26-34/20(_____________________________________________

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 בית פרטי מאבן מתאים 
ל- 20 איש, חצר גדולה ונוף 

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-43/20(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)7-6/21ש(וג'קוזי 052-8860953

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

נהריה 

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

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)29-28/21(_____________________________________________

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

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

עלמה 

 3 צימרים + יחידה גדולה 
משפחתית עד 35 איש + 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

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

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)23-34ש(050-6333765

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

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

ירושלים והסביבה

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)31-43ש(077-8228803 052-3540874

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

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

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

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

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

יבניאל

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

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

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

_____________________________________________)25-36ש(הורים 053-7173048

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

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

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

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

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

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

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

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

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

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

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

מכירת רכבים
טויוטה

זוג + 2 כולל א.בוקר
- מהדרין צפת

₪ 630

בין הזמנים 
בצפת

)גם וואצאפ(

04-6972555

מבצע!

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

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

 במרכז העיר, מרחק 
הליכה מהעתיקה, 3 יח' נופש 

חדשות, חצר משותפת
_____________________________________________)30-34ש(050-7697594 

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

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

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

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)29-02/21ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)30-29/21(_____________________________________________

מחשבים
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותכנות
+ אחריות לשנה. וחצי 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)30-41ש(מחירים זולים! 052-2523284

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

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

צילום ארועים
 צלמת מאזור המרכז, 
ניסיון והמלצות, מחירים 

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

054-8591418)30-33(_____________________________________________

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

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

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

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

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

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

 נופש בדירות מפנקות 
ומהממות במרכז ירושלים, 

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

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

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

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

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-30/21ל(072-3969743

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

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

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

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

הסעות

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

_____________________________________________)31-34ל(058-4015304 לירון

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

052-8484726)30-33(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

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

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

חנויות

מחסנים

משרדים

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

אור הגנוז
 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

בר יוחאי

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

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

אביבים
 2 סוויטות חדשות + 

בריכה + חצר ענקית, מנגל, 
בוסטן, ערסל ונדנדות

_____________________________________________)29-40ש(052-3833809

ביריה
 סוויטה משפחתית עם 

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

 דירת נופש יפיפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

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

 להשכרה, החנות 
שיריקולדה, ירושלים 21 ב"ב, 

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

 באוירה כפרית וקסומה, 
וילה מאובזרת ונקיה, מתקני 

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

אזור הדרום

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-30/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

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

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

גליל עליון

 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

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)33-32/21ל(052-6665127

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

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

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

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

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

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

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

 "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

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

גדולה + גלריה, לכל מטרה 
_____________________________________________)32-36ל(052-2518617

חניות
 להשכרה חניה מקורה, 

ברח' בית יוסף ב"ב
_____________________________________________)32-33ל(050-4493237

מבנים

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

מרכזי, גישה לרכב
_____________________________________________)32-33ל(052-7140101

 דירת נופש יפיפייה, 3 
חד', מרפסת גדולה, ביה"כ 
צמוד, 500 ש"ח ללילה, 6 

מיטות טלפון 058-3232411 
054-5870995)32-33(_____________________________________________

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? אנחנו כאן 
בשבילך תיווך מסחרי 

_____________________________________________)33-33(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)33-33(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)33-33(תיווך דורון 054-4980159

 חנות להשכרה, 50 מ"ר, 
רבי עקיבא פינת הרב קוק 
_____________________________________________)33-33(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 36 מ"ר בגן וורשא 
במפרץ בפסג, מציאה תיווך 

_____________________________________________)33-33(דורון 054-4980159

 חנות 8 מ"ר, חזית, ברבי 
עקיבא, מושקעת, מיידית, 

מתאימה לכל מטרה + חנויות 
בגדלים שונים "תיווך - אריה" 

053-3172172)33-33(_____________________________________________

 בצפת, בנין 2,400 מ"ר, 
חדרים, אולמות, מיקום טוב, 

_____________________________________________)33-33(תיווך נח 050-7638194

 דרוש מחסן/מרתף/חניה, 
200-300 מ"ר, בבני ברק 

_____________________________________________)33-34ל(052-7684978

 בבלוי להשכרה/
קניה, ק.קרקע מוגבהת, 

חזית, משופצת, 80 
מ"ר עם כניסה נפרדת 

+ אופציה להרחבה של 
40 מ"ר, 7,200 ש"ח, 

2,200,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)33-33(_____________________________________________

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)33-33(_____________________________________________

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

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

מיידי, 450,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)33-33(והשקעות 054-4290600

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר 

ענקית וטרמפולינה
_____________________________________________)33-37ל(052-5207326

 דירת נופש מהממת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון, 
וממרכז העיר, ממוזגת ונקיה 

_____________________________________________)33-36ש(058-3637269

 לזוגות, מרוהטת וממוזגת, 
קרובה למחנה יהודה ולכותל, 

החל מ- 350 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)33-34ל(052-4669676

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, מיקום 
_____________________________________________)33-36ש(שקט + גקוזי' 054-5259470

יונדאי

 למכירה טיוטה יאריס 
2011, אוטומטית, מנוע 1,340 

+ טסט, מצויינת
052-5966508)33-33(_____________________________________________

 למכירה טיוטה קורולה 
2016, אוטומטית, ראשונה, 

מליסינג, טסט, שמורה
055-6883937)33-33(_____________________________________________

 ,I30 ,2014 למכירה יונדאי 
סטיישן, אוטומטית, ראשונה, 
_____________________________________________)33-33(ליסינג + טסט 055-6775411



כב’ באב - כד’ באב תש”פ  412/08-14/08/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

כללי

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

תינוקות

ריהוט

 פרסום מטורף 
למוסדות ועסקים!!! 
הודעה טלפונית לכל 

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

_____________________________________________)27-29ל(055-2772521

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח

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

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

053-3120620)29-32(_____________________________________________

 כוורת לבנה 16 תאים 
כחדשה ממש!! לכל 

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

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

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 4 כסאות מורדרנים 
לסלון, עץ וונגה, משולב, 

עור, 300 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)31-32ש(053-3120620

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,ibm מחשב נייד 

מעולה, סוס עבודה, 500 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 053-3120620

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

 למכירה מדפסת מצב 
מצויין + מכונת צילום + פקס 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח בלבד 052-5737813

 מטחנת בשר דגם ישן 
קנווד 300 ש"ח חדש

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מחשב נייד מסך 15.6 
מצב חדש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-8380655

 מיקרוגל משולב גריל 34 
_____________________________________________)32-33ח(ליטר 250 ש"ח 052-8380655

 מחשב נייד מיני 10.1 
איכותי במצב שמור כולל תיק 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-8380655

 25 ספוטים + גופי תאורה 
מפרוק במצב חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 052-8380655

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

_____________________________________________)32-33ח(054-4443635

 מצלמת קנון - 185 
כחדשה עם אחריות לעוד 

שנתיים + ספר הוראות 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8485673

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-7216671

 מחשב נייח )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 80 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סטנדר שולחני כמעט 
חדש 90 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 למכירה ספה מצב מצוין 
+ מיטת יחיד כ"א 230 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 מיטה מעץ איכותית, 
אפשרות להובלה ב"ב 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3132330

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 2 מיטות 80 ס"מ עם 
2 ראשים + 2 מזרנים וארגז 

מצעים, כמעט חדש
_____________________________________________)32-33ל(052-7684697/6 בערב

 8 כיסאות לסלון, מעץ 
מלא, ריפוד חדש, מצב 

מעולה, כל אחד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(058-3292985

 2 יחידות ספריה עם 
ויטרינה, שולחן + 6 כסאות, 

בצבע חום, חדישים
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 מיטה נפתחת מעץ מלא 
+ מגירות, ארון סנדוויץ 4 

דלתות, בצבע חום, חדישים 
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 שולחן פינת אוכל בסגנון 
עתיק, 2.72 ו- 8 כסאות, 

_____________________________________________)32-33ש(3,500 ש"ח 050-6539531

 עגלת בייבי ג'וגר מעולה 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 052-7222601

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

_____________________________________________)32-33ח(בני ברק 052-5737813

 שמיכת צמר לילדה צבע 
_____________________________________________)32-33ח(ורוד 60 ש"ח 053-3155415

 שמיכה פוך לילד 35 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק/מיטת מעבר 30 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם אוזניות ובטריה נוספת 

_____________________________________________)32-33ח(250 054-2228720

 ארון 4 דלתות לחדר שינה 
במצב מצוין 400 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-5925787

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 054-7216671

שידוכים

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

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

 חשש גזל: נלקח אחרי 
שבועות מרבי עקיבא 50 

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

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

 הונחו לפני פסח 3 מזוזות 
בכניסה לבניין ברח' אבטליון 

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

יד שניה 
קונים

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

מחפשת זיווג???

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

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

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

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

 נמצאה בובה קטנה 
וחדשה בקו 92 לכיוון פתח 

_____________________________________________)31-32ח(תקווה 054-8439150

 אבד נגן סאנדיסק עם מגן 
שחור שחשוב מאד לבעליו 

_____________________________________________)31-32ח(054-8418455

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)31-32ח(ילדים 050-6651365

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

_____________________________________________)31-32ח(050-8741992

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

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

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

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

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 למסירה בחינם תנ"ך 
דעת מקרא במצב מצוין! 

_____________________________________________)31-32ח(052-7168836

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

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

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

שדכן מקצועי עם המון 
_____________________________________________)23-05/21ש(הצעות 054-8422105

 נמצא בחודש סיוון, עגלת 
טיולון YOYO באזור מעיני 
_____________________________________________)32-35ל(הישועה ב"ב 053-3109595

 למסירה לחתן, חליפה 
38-40 נעלים חדשות 

_____________________________________________)32-33ח(אלגנטיות 40 054-7925979

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)32-33ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)32-33ח(סימלי 052-3595314

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155532

 לאברך בירושלים דרוש 
ארון בגדים 2 דלתות

_____________________________________________)32-33ח(052-7606057 02-6540238

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 מעונינים לקנות גליונות 
"זמן" במחיר מוזל

_____________________________________________)32-33ח(052-7101436

 נמצאה מצלמה במלון 
כינר בתאריך 08-06-20 

להתקשר לפל'-
_____________________________________________)33-34ח(052-2992112

 אבד בבני ברק מכשיר 
חניה איזיפארק טעון בכסף 
לחניה באזור המלך שלמה 

_____________________________________________)33-34ח(והסביבה 052-5447770

 דרוש תוכי דררה כולל 
כלוב להשכרה ל- 3 ימים בלבד 

_____________________________________________)33-34ח(050-8741992

 מעוניין לקנות אופני 
ילדים עם או בלי גלגלי עזר 

_____________________________________________)33-34ח(050-5343924

 מעונין לקנות גליונות זמן 
_____________________________________________)33-34ח(ומקיף טלפון 058-3261094

 מעונין לקנות מיטות 
ושידה לחדר שינה במצב מצוין 

_____________________________________________)33-34ח(בבני ברק 052-7198712

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)33-34ח(ילדים 050-6651365

 למסירה סוכת עץ )נסרים, 
ברגי מתכת( 2.5*2.5

_____________________________________________)33-34ח(050-3262639

 דרושה עגלת ממס אנד 
פפס )אפשרי רק שילדה( 

_____________________________________________)33-34ח(050-4158480

 למסירה אמבטיה חדשה 
_____________________________________________)33-34ח(1 מטר 050-4116075

 מערכת תופים אקוסטית 
להשכרה ל- 3 ימים 150 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-5105250

 דרוש טרמפיסט לעגלת 
תינוק למסירה/סימלי

_____________________________________________)33-34ח(052-7117830

 דרוש מכשיר נוקיה 208/
סמסונג 1200 במחיר סימלי/

מקולקלים בתרומה
_____________________________________________)33-34ח(054-7432035

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 4*3 ס"מ 30 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(058-3233170

 נגן גלסבה + מד צעדים 
בלוטוס ו- 8 גיגה פנימי 

מחיר מבצע רק 100 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(03-5740868

 JBL למכירה אוזניות 
איכותיות כחדשות ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(טל': 050-4145403

 למכירה אוזניות בלוטוס 
ב- 30 ש"ח טל':

_____________________________________________)33-34ח(050-4145403

 פקס HP ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(050-4131038

 JBL אוזניות קשת 
אוורסט 310 חדשות באריזה 

_____________________________________________)33-34ח(350 ש"ח 058-3238819

 מצלמת קנון 620 חדשה 
באריזה אחריות 3 שנים 500 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 058-3238819

 מציאה! מיקסר 
קיטשנאיד + חלקים שמור 

מאד כסוף 500 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(058-3274726

 מטחנת בשר של קנוד 
דגם ישן 300 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 למכירה מכשיר ניקוי 
וחיטוי בקיטור 400 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-6588260

 למכירה מיקרוגל במצב 
מצוין תוצרת קריסטל ישראל 

_____________________________________________)33-34ח(150 ש"ח 050-9049663

 מחשב נייד 500 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

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

_____________________________________________)33-34ח(054-4443635

 מכשיר וייז בלבד של הדרן 
_____________________________________________)33-34ח(230 ש"ח 053-3170034

 מקרר תדיראן אמפה 
מחיר 300 ש"ח לפרטים: 

_____________________________________________)33-34ח(050-6229373

 מייבש כביסה מחיר 300 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח לפרטים: 050-6229373

 למכירה מדפסת משולבת 
חדשה BROTHER ב- 250 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-7614295

 למכירה תנור וגז "דלונגי" 
בצבע לבן 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)33-34ח(052-7117830

 מסך דק 23 איכותי 250 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-3558949

 למכירה מחליק שיער 
מעולה remington ב- 120 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח כחדש 053-3150790

 למכירה מחליק שיער 
מקצועי schwarzkopf ב- 

300 ש"ח כחדש
_____________________________________________)33-34ח(053-3150790

 למכירה מזגן חלון 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7432035

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 מציאה! סלון, 4 
כוראסות, יוקרתי, סגנון 
מלכותי, שולחן תואם, 

מיוחד מאוד, כחדש
 050-6581748)33-36(_____________________________________________

 שולחן קטן מכתר לילדים 
לכתיבה וציור 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-9089110

 ספה במצב מצויין בצבע 
בורדו 500 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)33-34ח(054-4443635

 מיטה יהודית כחדשה 
צבע חום 500 ש"ח טל'-

_____________________________________________)33-34ח(053-4113430

 ספריה עם מדפים צבע 
אגוז כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-7428764

 מיטת נוער-ילד מברזל, 
היירזר, 1.90*0.70 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בפ"ת 053-2441442

 שולחן כתיבה עם מדפים 
מצב מעולה 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)33-34ח(052-7642633

 עמודון לספרים עם ארון 
במצב טוב 200 ש"ח טל': 

_____________________________________________)33-34ח(054-5925787

 ספריה לסלון אורך 2.4 
מטר )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(בלבד 052-7198712

 שולחן של פינת אוכל ו- 6 
כסאות מעץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)33-34ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)33-34ח(050-3337530

 כיור לבן חרסינה לנטילת 
ידיים 50 ש"ח חדש

_____________________________________________)33-34ח(050-4116075

 למכירה מיטת תינוק מצב 
מעולה + מזרון אורטופדי 200 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בלבד 052-5737813

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

_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 בגדי תינוקות לגיל 0-3 
_____________________________________________)33-34ח(50 ש"ח 052-4747667

 עריסה מעץ 60/90 
לתינוק במחיר מציאה 260 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח ב"ב 058-3265087

 עגלה משולבת כחדשה 
_____________________________________________)33-34ח(490 ש"ח 050-9089110

 לול מעץ גדול רק 180 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח פלאפון 050-9089110

 שטיח רצפה גדול לזחילה 
לתינוקות 40 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-9089110

 חדש!! נעלים מידה 23 
לתינוק, רק 15 ש"ח

058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש!! נעלים לתינוק 
מידה 23 מוקסין כחול, 

מהממות, 35 ש"ח
058-4843223)33-36(_____________________________________________

 נוקיה C2 לא כשר כולל 
מטען 120 ש"ח
_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

 נוקיה C5 עם מטען 150 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 054-7289931

 נעלי עבודה חדשות מידה 
41 עם מגן ברזל 130 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(054-7289931

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

ש"ח על כל פריט
_____________________________________________)33-34ח(052-5737813

 למכירה אופניים מצב 
מצויין 90 ש"ח + קורקינט 60 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 052-5737813

 קורקינט לילדה, גיל 3-4, 
צבעוני 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)33-34ח(053-2441442

 אופניים לקטנים תלת 
אופן, 3 גלגלים, מפלסטיק, 50 

_____________________________________________)33-34ח(ש"ח בפ"ת 053-2441442

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעל ספורט 

לילדים, מידה 36, רק 95 ש"ח 
058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש!! כירים חשמליות 2 
להבות של חברת גולד ליין, רק 

_____________________________________________)33-36(220 ש"ח 058-4843223

 מעיל ארוך לאישה מידה 
XL שחור 80 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 עיתונים מרווה לצמא 
שנת תש"פ 30 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 תבנית עגולה לפיצה + 
גלגלת חברת גולף 45 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 מחבת לפנקיק 6 עיגולים 
פרצופים 80 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
חדש באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)33-34ח(250 ש"ח 052-7126106

 נגן ללא רדיו ומסך עם 
כבל ואוזניות חדש 35 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 כובע קנייט כחדש, מידה 
_____________________________________________)33-36ל(58 054-8422105

 פראק חדש צבע כחול 
כהה מידה 50 499 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4116075

 ספר ילדותינו לכיתה ד' 
_____________________________________________)33-34ח(25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו 40 ש"ח חדש 

_____________________________________________)33-34ח(053-3155415

 למכירה ילקוט קל-גב 
פלמינגו + קלמר תואם חדש 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 052-7148948

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

חוברות אור תורה 3 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(פלא': 052-9509825

 תיק תקנון לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)32-33ח(חדש 150 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 40 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ילדים מספרים על עצמם 
_____________________________________________)32-33ח(12 40 ש"ח 053-3155415

 תיק צד לגבר מתאים 
_____________________________________________)32-33ח(למורה 50 ש"ח 053-3155415

 שולחן לילדים 35 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 למכירה בהזדמנות נברשת 
יפהפיה חדשה באריזה ב- 270 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 3 בתי מנורות T5 כ"א ב- 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 055-6772789

 חוברות "מרוה למצא" 
שנים ע"ד-ע"ט 90 ש"ח לשנה 

_____________________________________________)31-32ח(054-8406660

 אופני הלו קיטי מידה 14 
מהממות! 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(058-3245685

 חליפת בגיר כחולה 
חדשה מידה 56 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3245685

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)31-32ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 גיטרה אקוסטית כחדשה 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 050-4184747

 סקסופון 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 רולרים במצב מצוין 90 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4184747

 שידת 3 מגירות רחבה 
איכותית מעץ, בצבע כחול 

_____________________________________________)31-32ח(220 ש"ח 054-4381651

 כסאות לפינת אוכל צבע 
חום 120 ש"ח כסא

_____________________________________________)31-32ח(052-6140800

 שולחן 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מעץ חום כהה מצב 

_____________________________________________)31-32ח(חדש 500 ש"ח 052-6140800

 למכירה ספה מצב מצוין 
+ מיטת יחיד כ"א 230 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 שולחן למרפסת או גינה 
בצבע לבן מפלסטיק במצב 

מעולה 120 ש"ח טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן משרדי יפה גודל 
146*76 180 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-4895874

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)31-32ח(050-3337530 אבנר

 שידת 2 מגירות עץ 
1.5*45 ס"מ כחדשה 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7148004

 כוורת ושולחן לחדר ילדים 
במצב מצוין 350

_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 מיטה נפתחת 250 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 ספה עור בהיר 350 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(053-3134131

 שולחן קטן לילדים 35 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7126106

 מתקן לדיסקים 30 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 כסא משרדי 250 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-8475855

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב מצוין ב- 280 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בב"ב 050-4158480

 הליכון לילד ב- 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד 050-4158480

 סלקל לתינוק ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב במצב מצוין ב- 
_____________________________________________)32-33ח(90 ש"ח בלבד 050-4158480

 פעלולון לתינוק משמש 
כהליכון ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4158480

 פעלולון לתינוק ע"ג שולחן 
נמוך ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4158480

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-7216671

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 054-7216671

 זוג פינקים כולל כלוב 
מתקן מים ואוכל ותא הטלה 

מחיר מבצע רק 180 ש"ח 
_____________________________________________)33-34ח(03-5740868

 שעון סייקו צלילה 200 
מ' אוטומטי כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(טלפון: 052-7671681 בערב

 אקווריום 1.2 מטר ללא 
דגים מצב טוב מאוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(050-7428764

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)33-34ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 אופנים לילדים רק 130 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח פלאפון: 050-9089110

 אופנים מידה 26 במחיר 
400 ש"ח במצב מעולה

_____________________________________________)33-34ח(054-8517859

 אופנים BMX מידה 26 
במצב מצוין 170 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(054-8517859

 אופנים ראלי מצב מצוין 
ב- 250 ש"ח טל'-

_____________________________________________)33-34ח(054-3605344

 שמלה לארוע שחור ציפי 
שכרט 46-48 450

_____________________________________________)33-34ח(050-4131038

 סט צלחות נעמן 100 
_____________________________________________)33-34ח(ש"ח 050-4131038

 נעלי ספורט ניו באלנס 
נשים 37.5 200 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(050-4131038

 מחזיק דלת מתכוונן 
כחדש ב- 160 ש"ח

_____________________________________________)33-34ח(058-5105250

 מקראות גדולות )הוצאת 
בלום( מנוקד כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(052-7604060

 אקווריום, ציוד, עמודי 
שיש, יפה במיוחד! 500 ש"ח 

_____________________________________________)33-34ח(כ"א 058-3274726

 שטר של 20 ש"ח שכתוב 
"60 שנה למדינת ישראל" ב- 

_____________________________________________)33-34ח(80 ש"ח 058-3274726

 מכנסים חדשות )עם 
התוית( מידה 58 בצבע שחור 

_____________________________________________)33-34ח(ב- 50 ש"ח 050-4158480

 תוכי מאולף מסוג קוואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)32-33ח(054-8483305

 תוכי קוניור גרינג'יק אננס 
מאולף יפיפה רק 480

_____________________________________________)32-33ח(054-8483305

 קורקינט 2 גלגלים + 
אופניים לגיל 3-2 80 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-8380655

 בריכה לילדים קוטר 
2 מטר + משאבה, מצוף 

וטבליות כלור 120 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-8380655

 למכירה תוכי יפה )תוכון( 
עם כלוב 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(03-5783727

 משקפי שמש לגבר מותג 
חדש באריזה 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(055-6777566

 סטנד מועמד לחוברת 
תווים איכותי מאוד מסיבי 

בצבע שחור 100 ש"ח במקום 
_____________________________________________)32-33ח(300 ב"ב 054-3132330

 תוכון מאולף שלא נושך 
_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח 050-4157763

 קופסא מהודרת לנסיעות 
_____________________________________________)32-33ח(לפאה 80 ש"ח 052-7222601

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

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

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כב’ באב - כד’ באב תש”פ  12/08-14/08/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

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

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

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

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

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

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

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
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

 דרושה מאמנת 
לתזונה נכונה, שכר גבוה, 
עדיפות מתחומי ההדרכה 

_____________________________________________)28-33ל(והטיפול 052-7645365

 מעוניין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סמלי 

_____________________________________________)28-29ח(053-3582296

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות

_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 שליח עם אופניים 
חשמליות מחפש עבודה 

כשליח בבני ברק
_____________________________________________)28-29ח(052-7145348

 לפרוייקט שיווק דרושות 
מועמדות רציניות + גישה 

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

 דרושות מטפלות למעון 
בב"ב לגיל הרך, שכר הולם! 

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

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. 

הרצוג, מטפלות / סייעות 
/ טבחית למשרה חלקית 

/ מלאה 054-8426675 
_____________________________________________)33-36ש(054-4499177

 חרדי בירושלים פנוי לכל 
עבודה, זמנית/קבועה

_____________________________________________)29-30ח(052-7197544

 מעוניין לעבוד בנקיון חדרי 
מדרגות בבני ברק, המלצות 

_____________________________________________)29-32ל(055-2773949

 נהג משאית בב"ב, עם 
נסיון, ל- 5 ימים בשבוע

_____________________________________________)30-33ש(03-5709972

 סייעת למעון בגבעתיים 
למשרה מלאה, ארוחות + 

תשלום חגים, 38 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)30-33ש(052-3838484

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)30-31ח(שעות 054-7938941

 חרדי, 30, פנוי לכל 
הצעות עבודה, ניקיון מטבח 
בישיבה יידע נרחב, אפשרות 

מיידית עדיפות בי"ם אריה 
_____________________________________________)30-31ח(050-5624966

 מעוניית לעבוד בתחום 
הנה"ח וחשבות שכר, זמינות 

_____________________________________________)30-31ח(מיידית 053-3137710

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)30-31ח(050-6651365

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הגשת שנת 2016 מסתיימת מחר!!! 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

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

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

הטבות מס עד 1400 $ לילד 

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)31-34(_____________________________________________

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות

_____________________________________________)31-32ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)31-32ח(050-6651365

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

_____________________________________________)31-34(סופ"ש. 050-8550196

 בבני ברק - לימוד 
כתיבת סת"ם ללא תשלום 

_____________________________________________)31-34ש(כספי 052-7623142

 דרושים/ות משווקים/ות 
לשיווק מוצרי בריאות מהבית, 

משרה חלקית/מלאה
_____________________________________________)32-35ל(058-3211802

 למעון בשיכון ה' ב"ב 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

*גננת לכיתת בוגרים, 
משרה מלאה

_____________________________________________)32-35ש(052-7626309/10

 בפתח תקוה, למעון 
שהוא בית!!! בואי להיות חלק 
ממעון חרדי איכותי!!! דרושה 

גננת לגיל הרך בין השעות 
7:30-16:30, תנאים טובים 

_____________________________________________)32-33(למתאימה 050-4144711

 תחזוקן מקצועי לת"ת 
בב"ב, משרה מלאה, שכר 

_____________________________________________)32-33(נאה, נייד 050-4130909

 הכנסה מהבית, כ- 2,000 
בחודש שנותנת מליונים! 

מכירות מזווית שונה.
_____________________________________________)32-35ש(02-6642841 שלוחה 7

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
לכל הצעות עבודה לחצי 

_____________________________________________)32-33ח(משרה/שעות 054-7938941

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סימלי טל': 

_____________________________________________)32-33ח(053-3582296

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/לפי שעות

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)32-33ח(050-6651365

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________

 חל"ת? פיטורין? קורונה? 
בואו לבסס הכנסה גבוהה. 
ליווי ותמיכה עד להצלחה 

_____________________________________________)33-36ל(054-8477787 

 לישיבה בת"א דרוש עוזר 
טבח בין השעות 7:00-11:00, 

תנאים מצוינים!
_____________________________________________)33-36ש(052-5676038

 דרושה גננת לצהרון 
בגבעת שמואל, תנאי שכר 

מעולים, קו"ח לפקס-
_____________________________________________)33-34ש(1533-967-7435

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות

_____________________________________________)31-32ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)31-32ח(050-6651365

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

_____________________________________________)31-34(סופ"ש. 050-8550196

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סמלי מס' 

_____________________________________________)33-34ח(טל'- 053-3582296

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)33-34ח(שעות 054-7938941

 מעוניין לנקות חדרי 
מדרגות/דירות )עם ניסיון( 

_____________________________________________)33-34ח(052-7154435

 מעוניין לישון עם זקנים מ- 
12 בלילה עד 5 בבוקר, בחינם, 

_____________________________________________)33-34ח(ללא שבתות 052-7396092

 התפנה אברך מוכשר 
לעבודה בכל תחום

_____________________________________________)33-34ח(054-8420794

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)33-34ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/לפי שעות, תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)33-34ח(052-3595314

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391  ילקוט מהמם לבנים של 
COOL חדש באריזה!! מקורי 

עם עגלה מחוברת 95 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(058-4843223

 ילקוט לבנים עם עגלה 
מחוברת חדש באריזה!! 45 

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

 רולרים/סקטים חדש 
באריזה!! מחובר לנעל ספורט 
לילדים מידה 36 רק 95 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-4843223

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר חדש 100 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 גביע ציפוי כסף חדש 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415

 מנורת קיר מעוצבת 
תלויה מהצד 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין גילאים 3-6 כל 
_____________________________________________)31-32ח(זוג 130 ש"ח 054-2819921

 3 אוגרים ב- 40 ש"ח 
בלבד! הקודם זוכה

_____________________________________________)31-32ח(050-4135002

 מנורת לילה עומד 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7126106

 מראה בדוגמת פסים 
80*80 עם מדף מחובר ומדף 

מתכת 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בב"ב

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 80 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 משחק קופסה "מי מה 
היכן" 25 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
10 ש"ח ליחידה

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בבני ברק

 תוכון מאולף שלא נושך 
_____________________________________________)31-32ח(110 ש"ח 050-4157763

 למכירה ילקוט קל-גב 
פלמינגו + קלמר תואם חדש 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 052-7148948

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

חוברות אור תורה 3 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(פלא': 052-9509825

 תיק תקנון לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)32-33ח(חדש 150 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 40 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ילדים מספרים על עצמם 
_____________________________________________)32-33ח(12 40 ש"ח 053-3155415

 תיק צד לגבר מתאים 
_____________________________________________)32-33ח(למורה 50 ש"ח 053-3155415

 שולחן לילדים 35 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 למכירה בהזדמנות נברשת 
יפהפיה חדשה באריזה ב- 270 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 3 בתי מנורות T5 כ"א ב- 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 055-6772789

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש חברת קסטרו 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 תיק צד לגבר מתאים 
_____________________________________________)31-32ח(למורה 45 ש"ח 053-3155415

 עיתונים מרוה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 עגלת קניות מברזל 4 
גלגלים 120 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 ספר ילדותינו לכיתה ד' 
_____________________________________________)31-32ח(25 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון נא מספר 7 
_____________________________________________)31-32ח(18 ש"ח 053-3155415

 מחבת לפיקניק חדש 
_____________________________________________)31-32ח(נעמן 80 ש"ח 053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו 
_____________________________________________)31-32ח(90 ש"ח 053-3155415

קו עיתונות דתית / 8276998

למרכז לגיל הרך
ולמשפחה בקרית אונו

דרושים/ות

לצהרונים בגני הילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה )בהתאם להגדרת התפקיד(

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים

התפקיד כולל מענה טלפוני ותיאום פגישות
תנאי עבודה מעולים ושכר גבוה!

דרישות התפקיד:
כושר ביטוי ברמה גבוהה ויחסי אנוש מצוינים

תודעת שירות ברמה גבוהה
אכפתיות, אסרטיביות ונכונות לעבודה מאתגרת

שלחו עכשיו קו"ח!
eden@eitam-finance.com | 052-8865774

סוכנות לביטוח בצמיחה בת"א מזמינה אתכם להצטרף אלינו
כנציגי מכירות

לעבודה באווירה משפחתית, נעימה וחמה

בואו 
להרוויח 
כסף!

קו עיתונות דתית / 8277042
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