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אבי גרינצייג

מוחמד בא אל ההר
ראש  נתניהו.  המדינאי  של  השבוע  היה  זה 
כמה,  יודע  המי  בפעם  הוכיח  הממשלה 
שלפחות בזירה הבינלאומית - אין לו תחרות. 
החלת  את  ושוב  שוב  מטרפדים  ואשכנזי  גנץ 
הנסיך  את  שולף  מבלפור  הקוסם  הריבונות? 
מנשל  הדרך  ועל  מהכאפיה  זאיד  בן  מוחמד 
מכל  המבולבלים  והביטחון  החוץ  שרי  את 
מעורבות בתהליך, בנימוקים של "הסכמה על 

שני  של  ליכולותיהם  מרומז  ועלבון  סודיות" 
מדינה.  סודות  על  לשמור  בדימוס  רמטכ"לים 
בהנחה המקובלת שבעקבות איחוד האמירויות 
יצעדו בסך גם בחריין, עומאן ואולי אפילו ערב 
הסעודית וסודאן, נתניהו עשוי לחקוק את שמו 
מדינת  של  ההיסטוריה  בספר  זהב  באותיות 

ישראל.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

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

והגיענו ל"זמן" הזה

בישיבת מועצת העיר מזרח תיכון חדש 
אושרו תב"רים בסך 

13 מיליון שקלים

עולם הישיבות נערך לפתיחת זמן אלול בצל הקורונה בהתאם למתווה הקפסולות

הקפסולות בישיבת תפארת לוי באלעד

בין היתר ישמשו 
התקציבים לטובת 

שיפור ושדרוג 
הסדרי תנועה 

ובטיחות בכבישים 
ברחבי העיר, 

הקמת חלל עבודה 
משותף, מרכז הוליסטי לקהילה האתיופית ברחוב הנרקיס, 
מבנים למוסדות חינוך בשכונה החדשה רמת בית שמש ד' 

והסדרת נגישות לקראת פתיחת שנת הלימודים | עמ' 4



גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

www.iclimb.co.il אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם 02-6482264

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים



לפרגן בגדול
ארוחה בקטנה

חדש! יוגורט עשיר וקרמי
עם פרי ושיבולת שועל בתחתית
לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

 אפרסק 
ושיבולת שועל

 תות 
ושיבולת שועל
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

נציג הבית היהודי פרש ממועצת העיר

בית שמש: חייו של 
נער ניצלו לאחר 
פעולת החייאה

על רקע חילוקי דעות עם ראש העיר ד"ר עליזה בלוך הודיע ניסים בריח, חבר המועצה מ'הבית היהודי' על פרישתו ממועצת העיר

מאת: אלי כהן

לאחר מתיחות שנמשכה מזה מספר שבועות 
עיריית בית  הודיע בשבוע שעבר חבר מועצת 
הבית  סיעת  מטעם  המכהן  בריח,  ניסים  שמש 
במועצת  מחברותו  פרישתו  על  בעיר,  היהודי 

העיר.
ומחלוקות  מתחים  לאחר  מגיעה  פרישתו 

קשות בין סיעת הבית היהודי בבית שמש לבין 
ראש העיר ד"ר עליזה בלוך.

כינסה  הודיעה  בעיר  היהודי  הבית  סיעת 
בריח  של  פרישתו  רקע  על  עיתונאים  מסיבת 

ממועצת העיר.
הבית  סיעת  כינסה  שבועות  כשלושה  לפני 
במהלכה  חירום  ישיבת  שמש  בבית  היהודי 
הועברה ביקורת חריפה נגד ראש העיר עליזה 

בלוך.

בציבור  פוגעת  בלוך  היהודי,  הבית  לטענת 
הנוגעים  בעניינים  שלה  הטבעי  הבוחרים 
ובתפקידים  לרווחה  הדת,  לשירותי  לחינוך, 

שהם ממונים עליהם.
בסיעה   2 כמס'  משמש   בריח,  ניסים  הרב 
סגנית  הולנדר,  רינה  עו"ד  עומדת  שבראשה 
ראש העיר, הממונה על הרווחה. הסיעה מונה 
הולנדר,  ובהם  העיר  במועצת  חברים  שלוש 

בריח ומנדלסון.

פרויקט "תיק לכל תלמיד" של סניף 
דיסקונט בבית שמש

הפרויקט החל לפני כשנתיים באמצעות איסוף תרומות מעובדי הסניף בלבד, והשנה התרחב ושיתף את עובדי המרחב 
ועובדים נוספים של הבנק, משפחותיהם וחבריהם

מאת: אלי כהן

בנק  עובדי  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת 
בפרויקט  המשיכו  שמש  בית  בסניף  דיסקונט 
תרומת  הכולל  תלמיד",  לכל  "תיק  השנתי, 
לילדים  יכולת,  מעוטות  למשפחות  תיקים 
השוהים במקלטים לנשים מוכות וכן למשפחות 

קשות יום. 
באמצעות  כשנתיים  לפני  החל  הפרויקט 

והשנה  בלבד,  הסניף  מעובדי  תרומות  איסוף 
ועובדים  המרחב  עובדי  את  ושיתף  התרחב 

נוספים של הבנק, משפחותיהם וחבריהם. 
"רוח  עמותת  לפרויקט  חברו  להם,  בנוסף 
הפרויקט  והפצת  בפרסום  סייעו  אשר  טובה", 
יום   – טובים"  מעשים  "יום  מיוזמת  כחלק 
בעשייה  מדינות  מ-100  יותר  המאחד  גלובלי 

למען הסביבה והזולת.
יוזם הפרויקט, עמית בינר, רכז האשראי של 
סניף בית שמש, החל את הפרויקט מתוך רצון 

שנתקל  לאחר  עובד,  הוא  בה  לקהילה  לתרום 
בעיר.  משפחות  של  קשים  מקרים  בכמה 
"המטרה הייתה לרתום את עובדי הסניף למען 
העיר בה אנחנו עובדים ומכירים בה משפחות 
ויצא  תאוצה  תפס  הפרויקט  מהרה  ועד  רבות, 
עמית  מספר  והבנק",  הסניף  לכותלי  מחוץ 
ולהעלאת  לאושר  לגרום  "שמחתי  ומוסיף: 
על  שמחתי  ובעיקר  ילדים,  עשרות  אצל  חיוך 
ושאר  הבנק  של  וההירתמות  הפעולה  שיתוף 

השותפים לעשייה".

יתוגברו 
הנסיעות בקווי 
אגד בעיר בית 

שמש
לאור העומסים בקווי אגד ובשל מגבלות 
הנסיעה עקב נגיף הקורונה הוחלט על 

תגבור 48 נסיעות יומיות

מאת: אלי כהן

לאור העומסים בקווי אגד ובשל מגבלות הנסיעה 
שהובאה  דרישה  ובעקבות  הקורונה,  נגיף  עקב 
נסיעות   48 תגבור  על  הוחלט  שמש  בית  מעיריית 

יומיות החל משעות הצהריים ובשעות הערב. 
 ,418  ,417 הבאים:  אגד  בקווי  יתבצע  התגבור 

419. והוא יפעל עד לתאריך 22 באוגוסט. 
ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך: "תקופת 
בין הזמנים עמוסה. משפחות רבות נוסעות נסיעות 
להרחבת  פעלנו  ציבורית.  בתחבורה  משפחתיות 
לפעול  נמשיך  הפופולאריים.  בקווים  נסיעות 
להיטיב את שירותי התחבורה הציבורית עם תושבי 

העיר בית שמש".

מאת: אלי כהן 

לבריכה  הוזעקו  הצלה'  'צוות  מד"א  מתנדבי 
בבית שמש הוותיקה, בעקבות דיווח על טביעה.

'צוות  מתנדבי  הורביץ  וישעיהו  ליברמן  שמעון 
נמצא  "בהגיענו,  מוסיפים:  באירוע  שטיפלו  הצלה' 
לאחר  המציל  ידי  על  מהמים  שנמשה   13 כבן  נער 
שכללו  החייאה  פעולות  בו  ביצענו  בבריכה,  שטבע 
ועיסויי לב ולאחר מאמצים ממושכים  סיוע נשימתי 

ובחסדי שמיים, הוא חזר לנשום וליבו חזר לפעום".
הנער פונה באמבולנס מד"א להמשך טיפול רפואי 

בבית החולים, כשמצבו מוגדר קשה אך יציב.

מאת: אלי כהן 

מליאת מועצת העירייה התכנסה לישיבה שלא 
מן המניין. בישיבת המועצה אושרו תברי"ם בסך 
היתר  בין  מיליון ש"ח לטובת תושבי העיר.   13
ישמשו התקציבים לטובת שיפור ושדרוג הסדרי 
הקמת  העיר,  ברחבי  בכבישים  ובטיחות  תנועה 
לקהילה  הוליסטי  מרכז  משותף,  עבודה  חלל 
למוסדות  מבנים  הנרקיס,  ברחוב  האתיופית 
ד'  שמש  בית  רמת  החדשה  בשכונה  חינוך 
והסדרת נגישות לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בלוך  עליזה  ד"ר  העיר  ראש  הישיבה  בפתח 
תקציבים  היום  "אישרנו  ואמרה:  דברים  נשאה 
הסדרי  לשיפור  התחבורה  ממשרד  שגייסנו 
התנועה ובטיחות בדרכים במספר מוקדים בהם 
אירעו בעבר תאונות, אישרנו גם מבנים לשכונה 
החדשה בבית שמש רמה ד' שהולכת ומתאכלסת 
והשקענו משאבים רבים בהסדרת נגישות לקראת 
פתיחת שנת הלימודים. הכספים הללו שאושרו 

הם בשורה של ממש לעיר".
העירייה  לפעילות  התייחסה  אף  העיר  ראש 

הקורונה  תחילת  "מאז  הקורונה:  בתקופת 
מלאת  ואני  ענפה  פעילות  בעיר  מובילים  אנו 

המתנדבים  עובדיה,  העירייה,  להנהלת  הערכה 
וארגוני החסד שמסייעים לנו. חילקנו סלי מזון 
סייענו  פנאי,  ערכות  אלפי  חולקו  למשפחות, 
להם  ודאגנו  למלוניות  משפחות  מאות  בפינוי 

לחבילות בסופי שבוע.
שמקשר  למוקד  הפך  שלנו  העירייה  מוקד 
ומתכלל את כלל פעילויות הסיוע בעיר, קיימנו 
פעילות  לרבות  לקשישים  נרחבת  סיוע  פעילות 
גופנית בטוחה בפארקים. בימים הקרובים נשיק 
פעילות משמעותית נוספת ונמשיך לעשות הכל 
כדי שתושבי בית שמש יידעו שגם בתקופה הזו, 

אתם לא לבד, אנחנו כאן בשבילכם".
בפתח הישיבה התקיימה פרידה ממפקד תחנת 
המשטרה, סגן ניצב רונן גורש שהודיע על סיום 

תפקידו.
בנוסף, בישיבה אושר מינויו של חבר מועצת 
העיר, יוסף גולדהירש, ליו"ר ועדת תנועה ויו"ר 
לגולדהירש  איחלה  העיר  ראש  תמרור.  ועדת 

הצלחה רבה במילוי תפקידו.

בישיבת מועצת העיר אושרו תב"רים 
בסך 13 מיליון שקלים

בין היתר ישמשו התקציבים לטובת שיפור ושדרוג הסדרי תנועה ובטיחות בכבישים ברחבי העיר, הקמת חלל עבודה משותף, מרכז הוליסטי לקהילה האתיופית ברחוב הנרקיס, 
מבנים למוסדות חינוך בשכונה החדשה רמת בית שמש ד' והסדרת נגישות לקראת פתיחת שנת הלימודים

 ישיבת מועצת העיר 



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

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

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

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

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

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

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

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

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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"השילוב של רפואה 
וקהילה הוא המפתח 

להתגברות על הקורונה"

מאת: מנדי קליין

חתונת  של  בעיצומה  חודשים,  מס'  לפני 
מקוזמיר  האדמו"ר  כ"ק  התמוטט  נכדתו, 
למקום,  חשו  רבים  הצלה  כוחות  שליט"א. 
בקרבת  שהיו  הצלה'  'איחוד  מתנדבי  ובהם 
והוא  מוצלחות  החייאה  פעולות  ביצעו  מקום, 
פונה לבית החולים כשבני המשפחה והחסידים 

קורעים שערי שמים לרפואתו.
משמש  אשר  רוז  יצחק  הצלה  איחוד  מתנדב 
את  זיהה  משאץ-ויזניץ  האדמו"ר  של  כגבאי 
כשאליו  בהחייאה  מיד  והתחיל  התמוטטות 
מצטרפים מתנדבים נוספים וצוות ניידת טיפול 
נמרץ ובחסדי שמיים המאמצים צלחו והאדמו"ר 

פונה לבית החולים.
האדמו"ר  כ"ק  למחרת,  שמים,  בחסדי 
עד  אט,  אט  והתאושש  להכרה  שב  שליט"א 

ששב לאיתנו ושוחרר מבית החולים.
סעודת  האדמו"ר  ערך  האחרון  במוצ"ש 
הוזמנו  לשם  ברק  בבני  מדרשו  בבית  הודיה 
מתנדבי 'איחוד הצלה' אשר השתתפו בהחייאה 

המהירה  הפעילות  על  להם  הודה  והאדמו"ר 
שהצילה את חייו ואף רקד איתם בשבח והודיה 

להשי"ת.
לפני כניסתו לביהמ"ד הוזמנו המתנדבים יחד 
עם הנהלת הסניף לחדרו שם סקר סגן ראש סניף 
וכן  הפעילות  את  אלתר  ישראל  הר"ר  ברק  בני 
אשר  )דפיברלטור(  המפעם  מכשיר  את  הציג 
נותן מכות חשמל אותו חיברו במהלך ההחייאה.

האדמו"ר שליט"א איחל למתנדבים ולהנהלת 
הסניף כי יזכו להציל חיים רבים, ושיראו סיעתא 

דשמיא בכל מעשי ידיהם.

מאת: יוסף טולידנו

יו"ר דירקטוריון כללית, מר יוחנן לוקר, סייר 
דן-פ"ת,  במחוז  כללית  של  מוקדים  במספר 
תוך דגש על הכרה מקרוב של היערכות המגזר 
החרדי להמשך ההתמודדות עם הנגיף הקורונה. 
הסיור נערך יום שלם לצדם של מנהלת המחוז 
המחוזי  הרפואי  המנהל  רייכנברג,  יעל  ד"ר 
במחוז  החרדי  המגזר  מנהל  יעקבסון,  איל  ד"ר 
המנהלת  בלושטיין,  נחמיה  הרב  דן-פ"ת 
רצהבי,  חנית  המחוזית  האדמיניסטרטיבית 
יחזקאל  ברק  בני  לעיר  לקוחות  קשרי  מנהל 

פקשר, דובר המחוז סער ורדי ואחרים.
הנהלת  במשרדי  ביקורו  את  החל  לוקר 
ההנהלה  חברי  עם  נפגש  שם  ברמת-גן,  המחוז 
בני  במרפאת  לסיור  המשיך  משם  המצומצמת. 
ברק אזורית )בב"א(, בה נפגש עם ראש עיריית 
השניים  רובינשטיין.  אברהם  הרב  ברק,  בני 
הגל  עם  להתמודד  העירייה  מאמצי  על  שוחחו 
ההיערכות  ועל  הקורונה  תחלואת  של  השני 
מיד  הצפויה  החורף  ותחלואת  החגים  לתקופת 

לאחריה.
החרדי  המגזר  מנהל  עם  יחד  רייכנברג,  ד"ר 
נחמיה בלושטיין, סיפרו על השילוב של כללית 
הראשון  והגל  הסגר  בתקופת  העירייה  בחמ"ל 
ועל שיתוף הפעולה המוצלח בין הגופים שסייע 
בהמשך  המורכבת.  בתקופה  ברק  בני  לתושבי 
המגזר,  עם  שלה  העמוקה  ההיכרות  על  סיפרה 
משפחתה  שסיפור  כמי  והן  מחוז  כמנהלת  הן 

וחייה שזור בתולדות ימיה של העיר בני ברק. 
לכל  אישית  דאגה  דגלו  על  שחרט  "כארגון 
אלה  בימים  לתת  דואגים  אנו  ומטופל,  מטופל 
שירות מרבי לרווחת תושבי בני ברק", דברי ד"ר 
רייכנברג, "בין השירותים הניתנים: פינוי מהיר 
ייעול  מלון,  לבתי  מאומתים  קורונה  חולי  של 
פרטני  סיוע  ואפילו  הבדיקות,  תהליך  והקלת 

למשפחות מעבר לכך במידת הצורך".
סיפר  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר,  ראש 
על התרשמותו העמוקה מהמסירות של כללית 

עבור תושבי בני ברק, על היכרותו האישית עם 
מערכות הרפואה המקצועיות של הארגון והרמה 
פירט  הוא  בהם.  הניתנת  הגבוהה  הרפואית 
בעניין ההיערכות הלוגיסטית במסגרתה מינתה 
העירייה איש קשר לכל בניין מגורים, על מערכי 
המתנדבים המסייעים לקשישים ומבודדים ועל 
יזומות בימי הקורונה ל-18 אלף  ביצוע שיחות 

תושבי העיר בגילאי 70 עד 100.
במרפאה,  הילד  בריאות  במרכז  החל  הסיור 
בהנהלת ד"ר ליאורה משנה, רופא הילדים ד"ר 
מיכאל ליסון והמנהלת האדמיניסטרטיבית מרים 
ברויאר. המנהלים הציגו בפני יו"ר הדירקטוריון 
בנושא  במקום  הנערכות  הפעילויות  מגוון  את 
התפתחות הילד ורפואת ילדים. מנהלת המחוז, 
שיתוף  חשיבות  את  הדגישה  רייכנברג,  ד"ר 
ילדים  לרפואת  "שניידר"  מרכז  בין  הפעולה 
לבין מרפאת בני ברק אזורית, במסגרתו מגיעים 
רופאים מומחים בעלי שם למרכז בריאות הילד 
מקצועית  ברמה  שירותים  ונותנים  העירונית 

גבוהה ביותר לילדי העיר בני ברק. 
המשפחה,  במרפאת  לוקר  סייר  בהמשך 
בניהולו של ד"ר קובי שינה, שם שמע סקירות 
חולים  זוכים  להם  האישיים  הליווי  שירותי  על 
אונקולוגים והפרויקט הייחודי שפותח במרפאה 
סיפר  פודולק  בצלאל  ד"ר  סוכרת.  חולי  לליווי 
על שיתוף הפעולה בין כללית לבין רבני העיר 
בצום ט' האב ולקראת יום הכיפורים, במסגרתו 
תוך  והלכתיות  רפואיות  לשאלות  מענה  ניתן 

דגש על בריאות נכונה בימי הקורונה.

מזמור לתודה
בסעודת ההודיה שנערכה במוצ"ש בבית מדרשו בבני ברק רקד כ"ק האדמו"ר מקוזמיר 

שהתמוטט בחתונת נכדתו, עם מתנדבי 'איחוד הצלה' שהצילו את חייו 

 המתנדבים עם האדמו"ר | צילום: דוברות איחוד הצלה

יו"ר דירקטוריון כללית בסיור בבני ברק

הביטוח 
btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

*6050

בערוצים אלה תוכלו לקבל מידע מעודכן על הזכויות שלכם עקב משבר 
 הקורונה. בנוסף תוכלו באתר לעדכן חשבון בנק לקבלת מענק לכל אזרח,

לקבל מידע אישי, להגיש תביעות ולבצע מגוון פעולות במהירות ובקלות.

ועדות רפואיות שנקבעו לתאריכים אלה יתקיימו כרגיל.

 בסניפי בני ברק ואלעד
קבלת קהל מתנהלת כרגיל

 בסניפי הביטוח הלאומי
 לא תהיה קבלת קהל

עד יום שלישי 1.9

גם בימים אלה, נמשיך לתת לכם שירות:

 באתר
btl.gov.il*6050 במוקד

קבלת הקהל תתחדש בתאריך 2.9.20
 בהזמנת תור מראש באתר הביטוח הלאומי

או במוקד 6050*



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

ב'בין הזמנים'?

מחפשים מקום 
לאירוח מושלם 

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

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

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

אוטומטית ובולדר לכל הגילאים ולכל הרמות  

בית הארחה באוירה קיבוצית 
בואו למנרה לודג'
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

נותרו 
מקומות 
אחרונים!
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"יש להעלות את תפוסת הנוסעים 
בקווי השירות ל75%"

מאת: יחיאל חן

תוספי  צריכת  הרגלי  אודות  שונים  מחקרים 
מכלל  כ-37%  כי  מראים  בישראל  המזון 
כאשר  ויטמינים  נוטלים  הבוגרת  האוכלוסייה 
מחקרים  ביותר.  הפופולרי  הוא  סי  ויטמין 
על  מתבצעת  הצריכה  רוב  כי  מגלים  ממוקדים 
בערים  יותר  בולטים  הצריכה  ואחוזי  נשים  ידי 
עם  יחד  הפריפריה.  ביישובי  מאשר  הגדולות 
היקף  אודות  מידע  אין  אלו  ממחקרים  זאת 
כמו  החרדי.  המגזר  בקרב  ויטמינים  צריכת 
ליוקר  בנוגע  השוואתיים  מחקרים  ישנם  כן 
אחרות  למדינות  בהשוואה  בישראל  המוצרים 
בארץ  שהמחירים  כך  על  ומצביעים  בעולם 
והפער ביחס לפריטים  מסוימים עשוי  גבוהים 
משפיע  המוצרים  של  עלותם  שלוש.  פי  להיות 

על היקף צריכתם.
לאחרונה בוצע מחקר של סטודנטיות למנהל 
במרכז  חרדיות  לנשים  תבונה  מתכנית  עסקים 
לתוספי  המודעות  רמת  את  שסקר  לב  האקדמי 
פילוח  עם  החרדי  הציבור  בקרב  ונטילתם  מזון 
בין דוברי היידיש לדוברי העברית. הסטודנטיות 
מהחוג  רוזנפלד  ואסתר  נקי  רעות  נקי,  אביגיל 
 147 בקרב  מדגם  ביצעו  עסקים  למנהל 
משתתפים וגילו נתונים חשובים, זאת במסגרת 
פרויקט גמר בחוג למנהל עסקים בליווי של גב' 

נאוה סנהדראי.
המודעות  של  בהיבט  כי  הראו  הממצאים 
לחשיבות  ביחס  גבוהה  מודעות  בעלי  כ-40% 
לבריאות  תרומתם  ועל  תזונה  תוספי  צריכת 
או  קבוע  בסיס  על  ויטמינים  נוטלים  וכשליש 
דוברי  בקרב  זאת  עם  יחד  קרובות.  לעיתים 
בעוד  יותר.  גבוהה  לעניין  המודעות  היידיש 

על  עומדת  המודעות  היידיש  דוברי  שאצל 
יידיש  דוברי  שאינם  החרדים  בקרב  כ-57%, 

המודעות עומדת על 30%.
מחקרן של הסטודנטיות מגלה כי לצד מחירי 
התעניינות  ישנה  החרדי  בציבור  המוצרים, 
של  הרפואי  מצבו  לכשרותם.  ביחס  גם  גבוהה 
רמת  לצד  התזונה  תוספי  את  ליטול  שצריך  מי 
הפוסקים,  את  שמעסיק  נושא  הינה  הכשרות 
הכשר  בעלי  ויטמינים  שישנם  העובדה  בשל 
מהדרין וישנם ללא הכשר כלל. הפוסקים קבעו 
גם  זאת,  עם  יחד  לנהוג.  יש  כיצד  קריטריונים 
תזונה  תוספי  ליטול  רשאי  חולה  בהם  במצבים 
תואם  מוצר  יחפשו   67% מהדרין,  הכשר  ללא 

הנושא כשרות מהודרת. 
תבונה  תכנית  מנהלת  וינברג,  מרים  גב' 
"במסגרת  לב:  האקדמי  במרכז  חרדיות  לנשים 
את  מדריכים  אנחנו  האקדמיים  הלימודים 
להם  ולהקנות  מחקר  לבצע  כיצד  הסטודנטיות 
מנהל  בתחום  בתעשייה.  אותן  שישמשו  כלים 
לקביעת  אלמנטרי  כלי  הוא  המחקר  עסקים 
להצליח  ששואף  עסק  של  עבודה  אסטרטגיית 
ובבוגרות  בסטודנטיות  גאה  אני  ולהתפתח. 
שאיפתן  את  להגשים  כדי  לכאן  שבאות  שלנו 

להקים בית של תורה ולהתפרנס בכבוד".

מאת: יחיאל חן

בדיון  דרש  מקלב  אורי  התחבורה  שר  סגן 
תפוסת  את  להגדיל  הציבור  לפניות  בוועדה 
כי  היא  כיום  ההנחיה  באוטובוסים,  הנוסעים 
הנסיעות אינם לבילויים ואנחנו לא יכולים במצב 
לו  שיהיה  בבוקר  שיצא  לאדם  להבטיח  הנוכחי 
דבריו  בפתח  כבר  יחזור,  כאשר  סידור  שירות 
התקבלו  אשר  פניות  אלפי  מקלב  השר  סגן  הציג 
חש  "אני  הזמנים,  בין  ימי  תחילת  מאז  בלשכתו 
ידע,  שהציבור  חשוב  אך  הקיימת,  המצוקה  את 
כמותו,  היה  שלא  מורכב  באירוע  נמצאים  אנחנו 
אנחנו נמצאים תחת מגבלות הקורונה המגבילות 
את שירותי התחבורה הציבורית בחמישים אחוזים 
הציבורית  התחבורה  אחד  מצד  בלבד,  תפוסה 
לא  שני  מצד  אך  בנגיף  הדבקה  מחולל  כלי  היא 
ניתן להפעיל באופן מלא את המשק ללא שירותי 

התחבורה הציבורית", הסביר סגן השר מקלב.
רואים עליה  בין הזמנים אנחנו  ימי  עם תחילת 
גבוהה מאוד בביקושים לתחבורה ציבורית וקשה 
גדול,  ביקוש  יהיה  מתי  מראש  לצפות  לדעת 
האפשר  ככל  לתגבר  היא  היום  שלנו  ההנחיה 
אחד  אף  משאירים  לא  אנחנו  השירות,  קווי  את 
אורי  התחבורה  שר  סגן  הצהיר  בלילה  בתחנה 
על  מקיפה  תמונה  לקבל  בדיון. בכדי  מקלב 
בדיון  מקלב  השר  סגן  הציג  הנסועה  כמויות 
למעלה  יצאו  "הבוקר  מדגמיים,  נתונים  מספר 
מעשרה אוטובוסים מהר חוצבים למירון, אתמול 
בלילה הוצאנו ארבע עשר אוטובוסים בשעה בקו 
יוצאים ארבעה  רגיל  ביום  ברק, כאשר  לבני   422
בסדר  באירוע  נמצאים  אנחנו  בשעה,  אוטובוסים 
אנחנו  מקלב,  השר  סגן  אמר  מאוד  גדול  גודל 
מסיעים יותר מעשר אלף נוסעים ביום מהריכוזים 

החרדים לצפון הארץ זהו גידול של יותר משלוש 
את  במקביל  ותגברנו  מהשגרה,  אחוזים  מאות 
הנסיעות, העלנו משמונים נסיעות יומיות לארבע 
מאות נסיעות יומיות מהריכוזים החרדים לצפון".

"ההוראות של קבינט הקורונה הם כי התחבורה 
ולא למטרות של  נועדה לצורך הכרחי  הציבורית 
בילוי, אמר מקלב והוסיף כי "קבינט הקורונה קבע 
כי הפעלת שירותי התחבורה הציבורית היא ללא 
סופי השבוע ולא בערבים, רק לאחר מלחמה של 
ממש מול קבינט הקורונה ואנשי המל"ל, שירותי 
התחבורה הציבורית פועלים כיום במתכונת מלאה 

ובסופי שבוע, זה לא דבר המובן מאליו".
כי  הסביר  מקלב  אורי  התחבורה  שר  סגן 
הבעיה  על  להתגבר  הוא  כעת  המרכזי  "האתגר 
שאוטובוסים מגיעים לתחנות ולא יכולים להעלות 
נוסעים כי הגיעו למגבלה. הציבור צריך לדעת כי 
במצב הנוכחי אנחנו לא יכולים להבטיח לנוסעים 
בערב,  לחזור  כיצד  להם  שיהיה  בבוקר  היוצאים 
להעלות  הוא  הפתרון  לכך.  להיערך  הציבור  ועל 
מגבלה  ישנה  אוטובוס,  בכל  התפוסה  אחוזי  את 
של גיוס אוטובוסים ונהגים ואם נעלה את מספר 
הנוסעים בכל אוטובוס נצמצם את הבעיה באופן 

ניכר".
לא  אתגר  מקלב  השר  סגן  ציין  דבריו  בסיום 
אנחנו  כיום  מתמודד,  התחבורה  בו משרד  פשוט 
יודעים רק בדיעבד איפה הייתה בעיה וכיצד היא 
מקימים  ולכן  מרכזי,  מוקד  ואין  היות  טופלה 
במשרד בימים אלו מוקד מידע מרכזי שיתן מענה. 
מרכזי  חירום  מוקד  אלה  בימים  מקימים  "אנו 
שיוכל לתת שירות בזמן אמת לחברות ולנוסעים, 
ולהוציא  שירות  לתת  בסמכותו  שיהיה  מוקד 
אנחנו  כך  הצורך,  במידת  לתגבר  או  שירות  קווי 
רק  ולא  המצב  תמונת  את  אמת  בזמן  לקבל  נוכל 

בדיעבד".

מעל עשר אלף נוסעים יוצאים מידי יום מהריכוזים החרדים לצפון הארץ בארבע מאות נסיעות - עליה 
של מאות אחוזים. בימים אלו יוקם מוקד חירום מרכזי שיוכל לתת מענה בזמן אמת לנוסעים

הרגלי צריכת ויטמינים בציבור החרדי
היקף החרדים שצורכים תוספי תזונה דומה באופן יחסי לממוצע הארצי. יחד עם זאת 
מחקר של סטודנטיות מתכנית תבונה לנשים חרדיות במרכז האקדמי לב מגלה שאצל 

דוברי יידיש המודעות לצריכת ויטמינים גבוהה יותר

מרכז 'תבונה'

בשורה משמחת
בקרוב נפתח קורס נוסף הזדרזי להרשם!

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

על ידי אחת הצלמות המובילות בתחום

 הן כבר יודעות
לצלם

ומה איתך?

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

 לפרטים והרשמה
052-6102024

מספר

המקומות

מוגבל

  
th

a
t’
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לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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ל' אב תש"פ 101020/8/20 בבית שמש

כשהייטק ורפואה נפגשים בבני ברק 

מאת: חיים רייך

במושב  שהתמקם  האוסטרלי  המיסיונר 
הדרומי השקט עוצם, נאלץ לעזוב את המושב, 
התפילות  ובעזרת  ביישוב  תסיסה  בעקבות 
והפגנות המחאה שנערכו מול ביתו. זה לעומת 
זה: את הווילה שהתפנתה שכרה ישיבת "נר זרח 
– עוצם", ובמקום פעילות של עבודה זרה, יהיה 

שם להבדיל מעוז של תורה וקדושה.
זה כשנתיים מתגורר המיסיונר במושב עוצם, 
הזדעזעו  התושבים  גת.  לקרית  ממערב  השוכן 
אך לא יכלו לעשות הרבה. מי שנחלצו לעזרתם, 
הם אנשי 'אור לאחים' שארגנו תפילות וההפגנה 

מול בית המיסיונר. 
שנאבק  לאחים'  'אור  ארגון  פעילי  אל 
בהתפשטות המיסיון, הגיעו תלונות כי המיסיונר 
נוהג לחלק מארזים עם חומרי שיווק מיסיונריים. 

חומר  לחלוקת  בילדיו  נעזר  הוא  כי  אמרו  עוד 
ופועל בגני שעשועים כדי לנסות להגיע לנוער 
עבירה  תוך  גם  הצעירים,  ולהוריהם  בשנים  רך 

על החוק.
למלחמה  האגף  מנהל  וולקן  בנימין  הרב 
הביע  לאחים'  'אור  בארגון  ובכתות  במיסיון 
סיפוק מעזיבתו של המיסיונר את המושב היהודי 
השקט, "ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו". הוא 
הבטיח לעקוב אחר פעילותו של המיסיונר, כדי 
מקום  בכל  שלו,  הזדון  כוונות  לסיכול  לפעול 

שהוא.
הסיום  אנד",  ב"הפי  שזורה  מרנינה  הפתעה 
עוצם.  המושב  מבחינת  הסיפור  של  המאושר 
את הווילה שבה התגורר המיסיונר, שהתפנתה, 
ובמקום  עוצם",   – זרח  "נר  ישיבת  שכרה 
פעילות של עבודה זרה, שפעלה להשחית בכל 
אזור הדרום, יהיה שם להבדיל מעוז של תורה 

וקדושה, שיאיר לכל הדרום. 

מאת: יחיאל חן

לצד האפקט המיידי של משבר הקורונה על 
בהתעניינות  עליה  ניכרת  העולמית,  הכלכלה 
לצד  זאת  החרדי  בציבור  הרפואה  בתחומי 
טכנולוגיים  תחומים  עם  להיכרות  פתיחות 
לייצר  יכול  הכלכלי  המשבר  כי  והבנה  חדשים 

הזדמנויות ליזמים יצירתיים נמרצים.
עם  פעולה  בשיתוף   Bizlabs חממת 
חממת  את  משיקים  וולפסון  החולים  בית 
הבריאות  בתחומי  החרדים  הסטארטאפים 
שתפעל במרכז 'אחים' בבני ברק. מטרת התכנית 
הסטארט- של  ההצלחה  אחוזי  את  לשפר  היא 
אפים משתתפי התכנית ולסייע בפיתוח מוצרים 
מצילי חיים. בימים אלה מתקיים הליך האיתור 

ומיון לסטארטאפים שישתתפו בתכנית.
תכנית  במסגרת  תופעל  החדשה  התכנית 
BizLabs הפועלת בשנים האחרונות ב'ביזמקס 
- מרכז החדשנות החרדי' ופתחה לאחרונה את 
המחזור השלישי שלה והעניקה עם היום ליווי 
מתקדמים  בשלבים  חרדים  הייטק  מיזמי  ל-14 
שכוללים צוות במשרה מלאה, מוצר פעיל וגיוס 
התכנית  את  לפחות.   $250K של  בסכום  הון 
בתחום  חוקר  שטרן,  אלעד  ד"ר  יוביל  החדשה 
מדעי המוח בעל ניסיון בסטארטאפים בתחומים 

מדעיים ורפואים.
סטארט-אפ  חברות  ל-7  מיועדת  התכנית 
הרפואי  מכשור  בתחום  חרדים  יזמים  בבעלות 
שתמשך  התכנית  במהלך  דיגיטלית.  ובריאות 
עסקי  ופיתוח  ליווי  החברות  יקבלו  שנה,  חצי 
למנטורים מטעם המרכז  חיבור  ומקצועי מלא, 
הרפואי וולפסון, גישה למעבדות מחקר, נגישות 
ייעוץ רפואי  פיילוטים במרכז הרפואי,  לביצוע 
ורגולטורי, סדנאות מקצועיות ופורום משקיעים. 

ענת  ד"ר  וולפסון  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
אנגל: "עידן הקורונה הביא הזדמנויות ליצירת 
במהירות  לקדם  במטרה  חדשות  שותפויות 
תחומים רבים בעולם הבריאות.. כארגון המעסיק 
צוותים מגוונים, כולל חרדים, אנו מוכיחים כל 
העת כי ניתן להשתלב בכל תחום ובכל מקצוע 
בהצלחה וביצירתיות. החיבור בין ביזמקס ובית 
החולים וולפסון יוביל את הפיתוחים הרפואיים 
החברה  מתוך  לפרוח  שעתידים  והטכנולוגים 

החרדית".
 BizLabs תכנית  מנהל  שטרן  אלעד  ד"ר 
MedTech: "משבר הקורונה חידד את הצורך 
עם  החיים  ממדעי  ידע  המשלבים  בפתרונות 
קידמה טכנולוגית ורעיונות פורצי דרך. הניסיון 
ביותר  היצירתיים  שהדברים  אותי  לימד  שלי 
החיבור  צפויים.  פחות  הכי  במקומות  צומחים 
החדשנות  וחטיבת  וולפסון  החולים  בית  של 
והמקצועיות  הטכנולוגית  המצויינות  עם  שלו, 
והסטארטאפיסטים  ביזלאבס  חממת  של 
מהחברה החרדית שצומחים בה, זהו פוטנציאל 
לתרום  שיכולים  ופתרונות  למיזמים  אדיר 
רבות לעולם הרפואה ולהפוך לסיפורי הצלחה 

טכנולוגית ועסקית".
גדעון קופרמן, מנכ"ל בראשית וחבר הנהלת 
עסקים  ואנשי  יזמים  מלווים  "אנו  'אחים': 
מהציבור החרדי כבר שנים ארוכות. הניסיון שלנו 
מוקפדת  שמירה  בין  לשלב  היכולת  כי  מלמד 
של קיום תורה ומצוות ויזמות טכנולוגית, היא 
של  גלובליים  גבולות  חוצת  להצלחה  הבסיס 
שסוד  בטוחים  אנו  החרדים.  הסטארטאפים 
ביזלאבס  כמו  גופים  בין  לשת"פים  ההצלחה 
על  מבוסס  להיות  צריך  וולפסון,  החולים  ובית 
ערכים מקצועיים וחתירה משותפת למצויינות, 

ללא הבדלים מגזריים".

בית החולים וולפסון משיק: חממת סטארטאפים חרדים בתחום הבריאות

הווילה של המיסיונר הפכה למקום תורה

וילת המיסיונר שהפכה לישיבה ההפגנה שארגן אור לאחים בעוצם בראשות הגר"מ מנדלזון 
גאב"ד קוממיות

ניוזלטר יומי
פוליטי - כלכלי וכל מה שעל סדר היום!

מהדורה יומית 
חינם במייל או 

בווטסאפ!

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

המכון הביולוגי הישראלי פיתח 

נוגדן לנגיף הקורונה

במכון  ביקר  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 

בפניו  הוצגה  שם  ציונה,  בנס  הביולוגי 

נוגדן  במציאת  משמעותית  דרך  פריצת 
לנגיף הקורונה.

מדובר בנוגדן שתוקף את הנגיף  ויודע 

למעשה  זוהי  החולים.  בגוף  אותו  לנטרל 

למחלה  חיסון,  ולא  אימונותרפית,  תרופה 

שמחולל הנגיף הקטלני.

הגוף  של  החיסון  למערכת  גורמת  היא 

אותו  ולתקוף  בנגיף  למאבק  “להתגייס” 
ביעילות.

פרופ’  בראשות  המכון,  חוקרי  פי  על 

לנוגדן  הפיתוח  שלב  שפירא,  שמואל 
הסתיים.

כעת, ימשיך המכון בהליך רישום הנוגדן 

כפטנט ובשלב הבא יפנו החוקרים לחברות 

בינלאומית במטרה שאלו יוכלו לייצר את 

הנוגדן בכמויות מסחריות.

סוגיות משפטיות כאלה ואחרות ייקבעו 

בהמשך על ידי הייעוץ המשפטי למערכת 
הביטחון.

טרם נקבע שם לנוגדן.

באנשי  גאה  “אני  בנט:  הביטחון  שר 

דרך  לפריצת  שהביאו  הביולוגי  המכון 

הביאו  היהודי  והמוח  היצירתיות  אדירה. 

להישג מדהים זה. מערכת הביטחון כולה 

מול  המערכה  בחזית  לפעול  תמשיך 
הקורונה”.

נשיא המועצת: ״בזכות התורה 

תיעקר המגיפה מארצנו״

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

באותה מתכונת והמשך העברת השיעורים דרך הטלפון

קיץ,  זמן  תחילת  לאחר  ספורים  ימים 

ולאחר בחינה מדוקדקת מול גורמי הרפואה 

ע״י  שנתמנה  והתורני  המקצועי  והצוות 

סוגיית  לבחינת  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 

החזרה לבני הישיבות הקטנות, הכריע הבוקר 

שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  )שלישי( 

לצעירים  הישיבות  להיכלי  חזרה  על  כהן 

במתכונת מצומצמת של שלוש שעות בבוקר 

בקבוצות  הצהריים,  אחר  שעות  ושלוש 

קטנות ובחדרי שיעורים שיוחדו לכל קבוצה 

בחברותות,  לימוד  שיעורים,  יתקיימו  בהם 

לימוד מוסר, ותפילות מנחה וערבית.

במסגרת ההוראות אותם מביא בנו הגאון 

׳נזר  לצעירים  הישיבה  ראש  כהן  יעקב  רבי 

חכמי  מועצת  נשיא  אביו  בשם  התלמוד׳ 

את  לקיים  היא  עדיפות  כי  נאמר  התורה 

הדבר  אם  פתוחים  במקומות  הישיבה  סדרי 

ההוראות  כפי  יפעלו  לאו  ואם  מתאפשר, 

תוך  שהוגדרו  השעות  ובמסגרת  שנכתבו 

שמירה על הנחיות גורמי הבריאות.

מרן  מורה  ההוראות  במסגרת  כן  כמו 

הישיבות להקפיד הקפדה  לבני  כהן  הגר״ש 

לא  הישיבה,  בשטח  להיקהל  שלא  יתירה 

במתקני  להשתמש  לא  מאכל,  דברי  להביא 

מידי  עצמם  חום  ולבדוק  הציבוריים  המים 

יום לפני שיוצאים מביתם, וכן בחזרה לבית 

ילכו יחידים ללא קבוצות וללא התקהלויות. 

עוד הורה מרן כי השיעורים שימסרו ימשיכו 

להיות מועברים במערכות הטלפוניות עבור 

התלמידים שאינם יכולים להגיע לישיבה.

ראשי  אל  המופנה  ההוראות  מכתב  את 

הישיבות חותם מרן בכתב יד קדשו בברכת 

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

תורה אגוני מגנא ואצולי מצלה, וכמה חשוב 

שעורי  להקים  מתאמצים  אם  קוב״ה  קמיה 

על  עומד  ובפרט לתלמידים שהעולם  תורה 

הבל פיהם, ויבורכו בכל הברכות אלה אשר 

נושאים בעול לקיים מה שנאמר כאן ושנזכה 

ויעקור את המגפה מארצינו  שקב״ה יצילנו 

שהם,  מקום  בכל  ישראל  עמו  כל  ומעל 

ויעזרנו ויזכנו שנעסוק בתורה כמה שאפשר 

עד כל שעות היום אכי״ר."

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

יום ג', י"א באייר תש"פ 5/5/20

דולר ארה"ב » 3.5270

אירו » 3.8554

לירה שטרלינג »  4.3780

ין יפני » 3.3008

פרנק שוויצרי » 3.6550

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

שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן נשא דברים 

לאחר הצהרת ראש הממשלה.

“אנו עומדים לקראת החלטה על השלבים 

הציבורי  המרחב  המשק,  בהחזרת  הבאים 

יישום  הקורונה.  בצל  לשיגרה  והפרטי, 

אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה מחייב 

ניהול  תוך  זהירות  במשנה  לנהוג  אותנו 

נכון  לזהות  שלנו  האתגר  מוקפד.  סיכונים 

בזמן”,  אותן  למנוע  ולדעת  קיצון  תרחישי 

פתח שר הבריאות.

הוא הדגיש: “בל נשלה את עצמנו! הסכנה 

עדיין כאן. אנו חווים ירידה במספר הנדבקים 

והחולים, אך המגיפה לא חלפה ועלינו לגלות 

אחריות למניעת גל שני חלילה.

והשרים  הממשלה  ראש  בפני  “הודענו 

המקצועיים  הצוותים  שגיבשו  הדרכים  על 

זהירה,  מדודה,  להחזרה  הבריאות  במשרד 

מבוקרת ונשלטת של החיים לסדרם”.

לכם,  להזכיר  מבקש  “אני  הוסיף:  ליצמן 

אולי  הדרך.  כל  לאורך  באחריות  נהגנו  כי 

שמנסים  כאלה  אולי  או  ששכחו,  כאלה  יש 

ואני  הבריאות  משרד  אנחנו,  אבל  להשכיח, 

את  לזהות  הראשונים  היינו  הבריאות,  כשר 

הסכנה מבעוד מועד. אותו יום חמישי בערב, 

האווירי  המרחב  את  לסגור  כשהחלטתי 

כל  מול  והמזרח.  איטליה  מסין,  לטיסות 

הביקורת מהשגרירויות, הקונסוליה וגם רבים 

מישראל. לא נשברנו ודרשנו סגירה הרמטית, 

קריטי  באופן  שתרם  כמהלך  שהתברר  מה 

שמכה  הנגיף  עם  שלנו  ההתמודדות  כל  על 
בעולם”.

למה  כעת  שואלים  “רבים  כי  ציין  הוא 

בהנחיות.  ומגזימים  מחמירים  כך  כל  אנחנו 

לאיטליה  לאמריקה,  תפנו  להם:  אומר  ואני 

ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה 

הייתם מעדיפים? להחמיר בהוראות הזהירות 

או לחוות את המראות הנוראיים שאנו רואים 

שם. התשובה לדעתי ברורה מאד.

גלו  ישראל:  לאזרחי  וקורא  שב  “אני 

אחריות ושימרו על ההוראות והנחיות משרד 

הבריאות. הכללים משתנים, הבלבול לפעמים 

הלאומית  האזרחית,  חובתנו  זו  אך  מקשה, 

והערכית בתקופה זו.

ולצאת  הנגיף  את  לנצח  נוכל  כך  “רק 

בעזרת  ובבריאות,  בשלום  הזה  מהמשבר 
השם”.

ליצמן: מנסים להשכיח, הייתי 

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

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

"יותר ככל הנראה ל-20 מתפללים 

להגיע בכל פעם לבית כנסת"

משרד  הנחיות  על  ההקלות  גל  אחרי 

 – וסבתא  סבא  אצל  והביקורים  הבריאות 

בתחום אחד, הכי חשוב עדיין אין הקלות: 

פתיחת בתי הכנסת.

בתי  לפתיחת  נערכים  הבריאות  במשרד 

הכנסת, ככל הנראה כבר בימים הקרובים, 

למנוע  מנת  על  הנדרשות  בהגבלות  זאת 
הדבקה מחדש.

“אנו  צוטטו:  הבריאות  במשרד  גורמים 

בודקים את האפשרות להתיר את התפילות 

מספר  בתוך  מדורג  באופן  הכנסת  בבתי 
ימים”.

התחומים,  ביתר  כמו  הגורמים,  לדברי 

בצורה  תיעשה  הכנסת  בתי  פתיחת  גם 

“יותר ככל הנראה ל-20  ומדורגת.  זהירה 

כנסת,  לבית  פעם  בכל  להגיע  מתפללים 

יותר  גדול  למספר  יותר  ימים  כמה  ובכל 

בכניסה  הגיינה  נדרוש  בנוסף  להתפלל. 

להפוך  שלא  מנת  על  מרחק,  על  ושמירה 

זה  הדבקה.  למדגרות  הכנסת  בתי  את 

אנחנו  יום-יומיים.  של  עניין  הנראה  ככל 

מניחים שעד שבת יהיו בתי כנסת”.

כמו  כי  ולומר  לסייג  יש  זאת,  עם 

בהחלטה  גם  הפרק,  על  שונים  בנושאים 

על פתיחת בתי הכנסת יש צורך באישורים 

שונים, ועל כן תיתכן דחייה.

תפילה בציבור

את  הציג  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

ממשבר  ישראל  של  היציאה  אסטרטגיית 
הקורונה.

כי  הבהיר  ההקלות,  כל  לצד  זאת,  עם 

הנתונים:  אחרי  הזמן  כל  תעקוב  המדינה 

“נעצור את ההקלות אם יהיו מעל 100 חולים 

חולים  ו-250  הדבקה  ממוקדי  שלא  ביום 

קשה, ואם קצב ההכפלה יהיה כל 10 ימים”.

הוא הדגיש: “אני מבקש שתמשיכו לשמור 

ועל  ידיים  שטיפת  על  בטיחות,  מרחק  על 

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

ואלה ההקלות:

והציבורי:  האישי  המרחב  את  מגדילים   •

בוטלה מגבלת התנועה של 100 מטרים בלבד 

מהבית. מותר לצאת מהבתים לכל מרחק.

משפחה:  קרובי  עם  למפגשים  אישור   •

מותר לבקר גם בני משפחה מדרגה ראשונה, 

מכם  מבקש  אני  “אבל  וסבתא  סבא  את  גם 

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

• התקהלויות: בשלב זה יותרו מפגשים עד 

תותר  שבועיים  בעוד  פתוח.  בשטח  איש   20

התכנסות של 50 איש, ויאפשרו חתונות של 

50 איש. ב-31.5 תתאפשר התכנסות של 100 

 – ההתקהלות  מגבלת  תבוטל  וב-14.6  איש 
בכפוף למצב.

ביום  כבר  ייפתחו   – ושווקים  קניונים   •

לקנות  יהיה  מותר  מגבלות:  תחת  חמישי 

המסעדות  במקום.  לאכול  אסור  אך  אוכל, 
יפתחו בהמשך.

• חינוך – עד סוף החודש יחזרו השכבות 

שלא שבו לספסל הלימודים. נתניהו הודיע כי 

ביום ראשון יתחילו לפעול הגנים והדגיש כי  

“יש עוד דיונים לגבי המעונות”.

פורמאלי  הבלתי  החינוך  ב-14.6   •

וההשכלה הגבוהה ישובו לפעול. 

• צעדים נוספים: החזרת הספורט והפנאי 

בהדרגה, פתיחת פארקים ומוזיאונים בהדרגה 

עד אמצע יוני וכך גם לגבי צימרים ותעופה 
אזרחית.

• תפילות: נתניהו הדגיש כי רוצים לפתוח 

את בתי הכנסת, וממשיכים לדון בפיתרון.

• ל”ג בעומר: איסור מדורות, איסור הגעה 

למירון. לא יהיה סגר.

• בתי כנסת: עדיין סגורים.

 19 עד  של  בהשתתפות  מילה:  ברית   •

אנשים )במקום 10(.

חתונות  הרבה  יש  בעומר  שבל”ג  ”בגלל 

נאפשר חתונות של עד 50 איש, רק הקידושין 

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

כמובן  כליל,  ההגבלות  את  נבטל  ביוני   14

בהנחה שלא תידלק נורה אדומה”.

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

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

חתונות וברית מילה: אלו 

ההקלות החדשות
37% מהמתים מקורונה – 

מירושלים ובני ברק

חלה  כי  הבוקר  עדכן  הבריאות  משרד 

8 חולים בלבד בנגיף הקורונה  עלייה של 

עומד  ההדבקות  מקרי  כשמספר  בישראל, 

על 16,268, בהם 89 מוגדרים במצב קשה, 

ומתוכם 66 מורדמים ומונשמים בלבד.

חדשים,  קורבנות  שני  על  דווח  בנוסף, 

שהעלו את מניין המתים בישראל ל-237.

עומד  בארץ  מהנגיף  המחלימים  מספר 

על 10,223. כמו כן, בוצעו אתמול 8,322 

בדיקות קורונה על ידי משרד הבריאות.

את  הבריאות  משרד  פרסם  בנוסף, 

הקורונה,  מנגיף  המלא  הנפטרים  דו״ח 

ממנו עולה כי 37% מהמתים מקורונה הם 

ובני ברק, ו-53% מהמתים הם  מירושלים 
גברים

ומעלה,   70 בני  הם  הקורבנות  מרבית 

כ-124  מהנגיף  נפטרו  עתה  עד  כאשר 

גברים ו-113 נשים.

ביותר  הצעירה  הנפטרת  הנתונים,  לפי 

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

על  עומד  לנשים  הממוצע  הפטירה  גיל 

על  עומד  הנתון  הגברים  אצל  בעוד   ,83.03
.79.73

קורבנות  פילוח  של  דו״ח  פורסם  בנוסף 

הקורונה בישראל לפי ערים ויישובים, ממנו 

עולה כי בירושלים נפטרו מהנגיף כ-55 בני 

ברק,  בבני  אחר.  יישוב  מבכל  יותר  אדם, 

נפטרו 33 חולים.

תמונה קשה

הישג עולמי

050-6913700

yomi@kolhazman.co.il 

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה



ממשיכים בעוצמה

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

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

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

סוג 3

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

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

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

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

בשעות גמישות - חובה

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

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה



ל' אב תש"פ 121220/8/20 בבית שמש

מאת: יוסף טולידנו 

אין ספק שביום חמישי האחרון רה"מ בנימין 
דיון  של  בעיצומו  הקלפים.  את  טרף  נתניהו 
לעזוב  עליו  כי  נתניהו  הודיע  הקורונה  בקבינט 
בו. "בהמשך  "עניין לאומי" שעליו לטפל  בשל 
תדעו למה עזבתי", אמר נתניהו וגל של שמועות 

החלו לצוץ.
רה"מ  נראה  בה  עיתונאים  במסיבת  בערב, 
שלום  הסכם  על  נתניהו  הכריז  ונלהב  שמח 
היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות: "היום 
נפתח עידן חדש ביחסיה של מדינת ישראל עם 
העולם הערבי", אמר נתניהו. "החלטנו על הסכם 
לאיחוד  ישראל  בין  ורשמי  מלא  שלום  כינון 
האמירויות, אחת המדינות החזקות בעולם. כולל 
שגרירויות,  חילופי  מלאים,  דיפלומטיים  יחסים 
השקעות משותפות, קשרי מסחר, תיירות ותעופה 
כולל טיסות ישירות מת"א לאבו דאבי". נתניהו 
ומוסלמיות  ערביות  מדינות  "יהיו  הצהיר:  אף 

נוספות שיצטרפו למעגל השלום איתנו".
רה"מ:  אמר  הימין  מפלגות  את  להרגיע  כדי 
"כפי שהבאתי את השלום – אביא את הריבונות, 
לעולם לא אוותר על זכויותנו בארצנו. אין שום 
בתיאום  הריבונות,  את  להחיל  בתוכנית  שינוי 
מלא עם ארה"ב. אני מחויב לכך וזה לא השתנה. 
הנושא הזה נשאר על השולחן. הוא הגיע לשולחן 

בזכות המאמצים שלי".
איחוד  "מדינת  סיפר:  הממשלה  ראש 
האמירויות תשקיע השקעה גדולה בפיתוח חיסון 
לנגיף הקורונה. זה יסייע לכלכלה בזמן קשה זה. 
את  רואים  הם.  וגם  פורחת  לארץ  מדבר  הפכנו 
גורדי השחקים המגדלים ומלונות הפאר ורואים 

גם את החללית שזה עתה שוגרה לחלל".
שנתניהו  לאחר  התקיימה  העיתונאים  מסיבת 
ארה"ב  נשיא  עם  טלפונית  ועידה  שיחת  קיים 
דונלד טראמפ ויורש העצר של איחוד האמירויות  

השייח' מוחמד בן זאיד.
טקס  לקיום  מגיעים  מתקיימים  הדיווח,  ע"פ 
הבית  מדשאות  על  השלום  הסכם  על  חתימה 

הלבן עוד לפני הבחירות בארה"ב.
כחלק מההסכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו 
הריבונות  החלת  את  שעה  לפי  לדחות  החליט 
קובע  ההסכם  הירדן.  ובבקעת  ושומרון  ביהודה 
כי למוסלמים תהיה גישה רחבה יותר למסגד אל 

אקצה.
שלוש  שפרסמו  משותפת  בהצהרה 
"הסכימו  המנהיגים  שלושת  כי  נכתב  המדינות 
ישראל  בין  היחסים  של  מלאה  לנורמליזציה 

לאיחוד האמירויות".
עוד נכתב: "פריצת דרך דיפלומטית היסטורית 
זו תקדם את השלום באזור המזרח התיכון והיא 
שלושת  של  ולחזון  הנועזת  לדיפלומטיה  עדות 
האמירויות  איחוד  של  לבם  ואומץ  המנהיגים 
את  שתפתח  חדשה  דרך  לשרטט  וישראל 

הפוטנציאל הגדול באזור".
הריבונות  החלת  כי  הבהיר  בכיר  מדיני  גורם 
"הריבונות  השולחן.  על  נמצאת  עדיין  ביו"ש 
ביקש  טראמפ  ממשל  לה.  ומחויבים  הפרק  על 
כדי לממש תחילה  זמנית את ההכרזה  להשהות 

את הסכם השלום ההיסטורי מול האמירויות".
הישראלי  "השמאל  אמר:  בליכוד  בכיר 
שלום  להביא  אפשר  שאי  אמרו  תמיד  והעולמי 
הפלסטינים.  עם  שלום  בלי  ערב  מדינות  עם 
 ,67 לקוי  מנסיגה  חוץ  אחרת  דרך  שום  שאין 
והקמה  ירושלים,  חלוקת  ההתנחלויות,  פינוי 
בהיסטוריה  ראשונה  פעם  פלסטינית.  מדינה 
הפרדיגמה  את  שבר  נתניהו  הממשלה  שראש 
של 'שטחים תמורת שלום' והביא 'שלום תמורת 

שלום''.
בראיין הוק, שליח נשיא ארה"ב לנושא איראן, 
האמירויות  ואיחוד  ישראל  בין  ההסכם  כי  אמר 

הוא "הסיוט הגרוע ביותר של איראן".
הידיעות  לסוכנות  אמר  הלבן  בבית  בכיר 
תהיה  לעין,  הנראה  לעתיד  "ישראל,  רויטרס: 
כל  ואחר  יחסים  מערכת  בבניית  ממוקדת 
מערכת  בעקבות  להיווצר  שיכולים  היתרונות 
יחסים חדשה זו עם המדינה הזו. אנו גם מכינים 
והסכמי  נורמליזציות  יותר  לביצוע  הקרקע  את 

שלום עם שחקנים אזוריים אחרים".

בחריין הבאה בתור

בין  השלום  הסכם  בעקבות  כי  היא  ההערכה 
מדינות  צפויות  האמירויות  לאיחוד  ישראל 
עם  מלאים  דיפלומטיים  יחסים  לכונן  נוספות 
עומאן  בחריין,  הן  בתור  כשהבאות  ישראל, 
וכמובן סעודיה שקשריה עם ישראל ידועים מזה 

שנים.
בתוך כך, במוצאי שבת דווח כי ראש המוסד 
יוסי כהן שוחח עם ראש ממשלת בחריין לקראת 
הפרסום,  איתם.  ונורמליזציה  יחסים  כינון 
ספורות  שעות  הגיע  הצנזורה,  ידי  על  שאושר 
 – הבחרייני  הממשלה  ראש  של  יציאתו  לאחר 
שייח' ח'ליפה בן סלמאן אאל ח'ליפה – ל'ביקור 

פרטי' במקום לא ידוע.
רצף  התקבל  השבוע  בסוף  הדיווח,  לפי 
הבאה  להיות  חותרת  שבחריין  לכך  איתותים 
"ישנה  ישראל.  עם  הסכם  על  שחותמת  בתור 
ישראל",  עם  להסכם  הבחריינים  בקרב  להיטות 

נמסר.
תקופה  במשך  נידון  הנושא  הדיווח,  פי  על 

הכוח  בכל  לוחצים  בבחריין  כעת  אבל  מסוימת 
בנושא.

ראש  בתפקיד  משמש   ,84 בן  ח'ליפה, 
הממלכה  שקיבלה  מאז  שנה,  כ-39  הממשלה 
השנה  בתחילת  ב-1971.  מבריטניה  עצמאות 
וחזר  רפואי,  טיפול  לצורך  בגרמניה  שהה  הוא 
לבחריין במהלך חודש מרץ. כעת פורסם כי הוא 

עזב את המדינה מ"סיבה פרטית".
שיחת  גם  התקיימה  שבת  במוצאי  בנוסף, 
של  העצר  יורש  לבין  בחריין  מלך  בין  טלפון 
על  אותו  בירך  המלך  שבמהלכה  האמירויות, 

ההסכם.
השלום  הסכם  חתימת  בעקבות  כי  יצויין, 
הוזכרו  ועומאן  בחריין  האמירויות,  איחוד  עם 
הסכם  על  לחתום  שעשויות  הבאות  כמדינות 
שלום עם ישראל. גורם שהיה מעורב במשא ומתן 
ההתקדמות  "קצב  מבהיר:  האמירויות  מטעם 
בישראל  תלוי  האמירויות  עם  היחסים  בנרמול 

ובפרט בנתניהו".
בתוך כך דווח, כי משלחת ביטחונית מאיחוד 
השבוע,  בסוף  בישראל  ביקרה  האמירויות 
אונליין".  "חליג'  החדשות  באתר  דווח  כך 
עולה  פלסטינים,  גורמים  מפי  הדיווח,  ע"פ 
בכירים  עם  פגישות  כמה  קיימה  המשלחת  כי 

ישראלים וערכה סיורים בבסיסים צבאיים.

אפקט השלום
מזרח תיכון חדש: נתניהו הוא ראש הממשלה השלישי שיחתום על הסכם שלום עם מדינה ערבית

סקרים: הליכוד מתחזק, גוש 
הימין מגיע ל-65 מנדטים

מאת: חיים רייך

קמיל  פרופ'  ידי  על  שנערך  סקר  מתוצאות 
פוקס ופורסם ביום ראשון בחדשות 13 עולה, 
היום,  באותו  מתקיימות  היו  הבחירות  אם  כי 
 – מנדטים   33 מקבלת  הייתה  הליכוד  מפלגת 
זאת לעומת 29 מנדטים שקיבלה בסקר הקודם 

ו-36 בבחירות שנערכו בחודש מרץ.
כחול לבן ממשיכה לדשדש עם 10 מנדטים 
בלבד. לעומת זאת, יש עתיד ממשיכה להתחזק 
יש  ולה  יציבה  ימינה נשארת  20 מנדטים.  עם 
מהבחירות  יותר  מושבים   13  – מנדטים   19

במרץ.
 12 רק  בסקר  מקבלת  המשותפת  הרשימה 
מנדטים, כשבמערכת הבחירות היא קיבלה 15. 
7 מנדטים – ירידה של שני מנדטים  ש"ס עם 
שירדה  ביתנו  ישראל  גם  וכך  מהבחירות, 
במנדט אחד לעומת הסקר הקודם ועומדת על 
מספר  קיבלו  ומרצ  התורה  יהדות  מנדטים.   7

מנדטים דומה ועומדות על 6 מנדטים.

 65 הימין:  גוש    – הסקר  נתוני  פי  על 
על  עומד  גוש השמאל-ערבים  בעוד  מנדטים, 

48 מושבים בלבד, ללא ישראל ביתנו.
מתחת לאחוז החסימה נמצאות העבודה של 
עמיר פרץ שנמחקת לגמרי, גשר של אורלי לוי 
וצבי  הנדל  יועז  של  ארץ  דרך  וגם  אבוקסיס 

האוזר – לא עוברת את אחוז החסימה.
חתימת  רקע  על  מגיעות  הסקר  תוצאות 
הנסקרים  האמירויות.  איחוד  עם  ההסכם 
נשאלו האם הם תומכים בהסכם, על כך 60% 
אינם  כי  השיבו   20% תומכים,  הם  כי  ענו 

תומכים ו-20% ענו כי אינם יודעים.
השמאל- ממצביעי   85% כי  לציין  יש 

שמהנשאלים  בעוד  בהסכם,  תומכים  מרכז 
שמתכוונים להצביע לליכוד, ימינה או ישראל 
מהעונים   25% כן,  כמו  תומכים.   59% ביתנו 
הימין  ממפלגות  לאחת  יצביעו  כי  שסיפרו 
השיבו כי אינם תומכים בהסכם, בעוד רק 3% 
ממצביעי כחול לבן, יש עתיד או מרצ ציינו כי 

אינם תומכים בו
נתניהו עם שליט עומאן קאבוס בן סעיד

טראמפ בטלפון מוחמד בן זאיד נתניהו בטלפון



077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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הגר"י  של  האלמותית  קריאתו  כי  מתברר  ובכן, 
סלנטר זצ"ל, "פלצות תאחז כל איש ישראל מקול 
ממשלת  ראשי  על  גם  השפיעה  אלול",  הקורא 
ישראל, האותנטי והחלופי, שנסוגו ברעד מהרעיון 
והעניקו  הזו  המפוקפק לפרק את הקואליציה בעת 

לה מרווח נשימה, גם אם זמני.
כפי שהסברנו כאן לכל אורך המשבר, נתניהו לא 
חפץ בבחירות בעת הזאת, גם אם הוא נערך אליהן 
ומכין דרכי מילוט. הנקודה החשובה מבחינתו של 
רוה"מ היא לשמר עבורו חלון יציאה אפשרי במידת 
הצורך, וכרגע, עם העברתו הצפויה של חוק האוזר-

הנדל באופן סופי היום, הוא קיבל את נקודת הזמן 
העדכנית המאפשרת יציאה לקלפי בעוד מאה יום. 
לו  שיאפשר  ראוי  נשימה  מרווח 
על  לבן  כחול  מול  ולתת  לשאת 
סוף  לקראת  יותר,  מאוחר  מועד 
יבחר  בג"ץ  וכאשר  אם   ,2021
להתערב ולפסול את מינויו כראש 
כתבי  בעקבות  חליפי,  ממשלה 

האישום התלויים ועומדים נגדו.
לפרסומים,  בניגוד  עתה,  לעת 
כחול  לדרישת  נכנע  לא  נתניהו 
שנתי.  הדו  התקציב  בסוגיית  לבן 
מעריכים  החרדיות  במפלגות 
תהיה  רוה"מ  של  ידו  שדווקא 
איזו  ימצא  והוא  העליונה  על 
דעתו,  את  לכפות  קונסטלציה 
חלון  את  לעצמו  להותיר  כדי 
אם  אלא  לבחירות.  ההזדמנויות 
יוסכם על עריכת בחירות בהסכמה 
- במידה ובג"ץ אכן יבחר להתערב 

בדיני חליפין.
של  השבוע  היה  זה  בכלל, 
הממשלה  ראש  נתניהו.  המדינאי 
כמה,  יודע  המי  בפעם  הוכיח 
שלפחות בזירה הבינלאומית - אין 
לו תחרות. גנץ ואשכנזי מטרפדים 
הריבונות?  החלת  את  ושוב  שוב 
הנסיך  את  שולף  מבלפור  הקוסם 
ועל  מהכאפיה  זאיד  בן  מוחמד 
והביטחון המבולבלים  הדרך מנשל את שרי החוץ 
"הסכמה  של  בנימוקים  בתהליך,  מעורבות  מכל 
שני  של  ליכולותיהם  מרומז  ועלבון  סודיות"  על 
מדינה.  סודות  על  לשמור  בדימוס  רמטכ"לים 
האמירויות  איחוד  שבעקבות  המקובלת  בהנחה 
ערב  אפילו  ואולי  עומאן  בחריין,  גם  בסך  יצעדו 
שמו  את  לחקוק  עשוי  נתניהו  וסודאן,  הסעודית 
באותיות זהב בספר ההיסטוריה של מדינת ישראל.

רגע  לפני  שאך  הסהרורי,  הימין  צווחות  למרות 
קט הסביר עד כמה החלת הריבונות מסוכנת בעצם, 
על  במה  כל  ומעל  תנין  בדמעות  מבכה  הוא  וכעת 
אזרחי  בקרב  מוחץ  שרוב  הרי  דחייתה-אבדנה, 
אם  רוה"מ.  של  בהחלטתו  תומכים  ישראל  מדינת 
הבית  ממדשאות  חגיגיות  תמונות  בהמשך  יגיעו 
הלבן של מנהיגים ערביים חותמים על נורמליזציה 
על  לוותר  ובלי  רובים  להם  לתת  בלי  ישראל,  עם 
תוצאה  בקלפי  להשיג  עשוי  עוד  נתניהו  שטחים, 

דובאי,  בורג'  מגדל  של  כגובהו  אסטרונומית 
בתקווה שגם מעבר לים ירוויח הדוד טראמפ אי אלו 

מגמות חיוביות מהמהלך.
קולות  נשמעו  כבר  הפוליטית  במערכת  ככלל, 
לכהן  רוה"מ  של  מועמדותו  בהצבת  התומכים 
הנשיא  של  כהונתו  סיום  עם   - המדינה  כנשיא 
להעניק  מקודמיו,  בשונה  אך  ריבלין,  רובי  הנוכחי 
ובניהול  הבינלאומית  בזירה  נרחבות  סמכויות  לו 
יחסי החוץ של ישראל. האיש שמחזיק בקשר אישי 
קרוב עם טראמפ ופוטין, בולסונרו ומודי, חילץ את 
והפך  גלובאלי  מבידוד  הקטנה  היהודית  המדינה 

אותה למעצמה שהכל מבקשים את קרבתה.

פיצול סמלי
בקריאה  האוזר-הנדל  חוק  על  ההצבעה  טרם 
ראשונה, נחלקו נציגי יהדות התורה בשאלת הגישה 
הקו  את  רגישה.  הכתרה  זו  הייתה  משל  הראויה, 
ליצמן,  השר  הוביל  הסיעה  בישיבת  המיליטנטי 
כהבעת  מחיר,  בכל  לחוק  להתנגד  יש  כי  שגרס 
בסוגיית  הממשלה  ראש  של  התנהלותו  על  מחאה 
התקציב. לפי שר השיכון, אם נתניהו היה רוצה – 
בלית  כי  הסכים  ליצמן  גם  סגור.  היה  כבר  הנושא 
להעברת  זמן  הארכת  לאפשר  צורך  יהיה  ברירה 
אנחנו  נעביר  אזי  טען,  ייפול,  החוק  אם  התקציב. 

חוק חדש שיאפשר זאת.
שהציע  מקלב,  השר  סגן  הוביל  הנגדי  הקו  את 
אם  במליאה,  ההצבעה  בעת  ולראות  להמתין 
רוב  להשגת  נדרשות  התורה  יהדות  אצבעות  אכן 
יהיה   – ולא  בו,  לתמוך  יש  אזי   -  61 של  מוחלט 
בשום  מקלב,  לפי  מחאה.  כהצבעת  להימנע,  ניתן 
נגד החוק, כדי שלא לספק  אופן לא רצוי להצביע 
בהצבעות  לבן  כחול  לנציגי  עתידיים  תירוצים 

רגישות בענייני דת.
כהחלטת פשרה, ניתן חופש הצבעה - שגם נוצל 
במלואו. נציגי 'דגל התורה' פלוס ח"כ אייכלר )הן 
מנימוקים פנים סיעתיים שאין כאן המקום לפרטם 
אדלשטיין,  השר  של  אישית  בקשה  בשל  והן 
מבעוד  לו  הסכים  שהאחרון  כפוי  קיזוז  בעקבות 
וחסיד  טסלר  הכנסת  חברי  בעד,  הצביעו  מועד( 
השורות,  לכותב  הידוע  לפי  לפחות  נגד.  הצביעו 
חה"כ טסלר קיבל הוראה מכ"ק האדמו"ר מויז'ניץ 

בישיבת  שהובע  רעיוני  קו  אותו  בסיס  על 
הסיעה בידי הקולגות מ'דגל' – אם 
החוק,  להעברת  נדרשת  אצבעך 
עליך לתמוך, אם לא, ניתן להצביע 
נגד, במחאה על ההתנהלות בסוגיית 
התורה  לעולם  שמזיקה  התקציב, 

בפרט ולתושבי ישראל בכלל.
החוק  להצעת  נדרשים  ומדוע 
רוב  ולא  תומכים  ואחד  שישים 
רגיל כמקובל? שני נימוקים בדבר: 
נכבדה  בבמה  הובע  כזכור,  האחד, 
כדרכו  יתערב  שבג"ץ  החשש  זו 
בתואנה  החקיקה,  את  ויפסול 
את  להאריך  רשאית  אינה  שהכנסת 

פי חוק.  על  זו אמורה להסתיים  כהונת עצמה, אם 
כאשר ישנו רוב מוחלט, בג"ץ נוטה שלא להתערב, 
ולו בשל החשש מהעברת פסקת התגברות. הנימוק 
בועדת  שהוכנס  בתיקון  ומדובר  מאחר  השני, 
לתוך  גפני  ח"כ  המחלים  היו"ר  בראשות  הכספים 
הרי  הבחירות(,  בחוק  )ולא  התקציב  יסוד  חוק 

שנדרש רוב מוחלט לאישורו.

אלול בצל הקורונה
אלול',  'זמן  את  היום  פותחים  הישיבות  בעולם 
מתוך חשש כבד מהשפעות הקורונה. למרות מתווה 
בקפסולה(  תלמידים   50 )עד  המורחב  הקפסולות 
כבדה  כלכלית  השקעה  שדרשה  וההיערכות 
במיוחד. לחשש זה ישנן לפחות שתי סיבות כבדות 

משקל.
שרקי,  יאיר  העיתונאי  שחשף  כפי  האחת, 
הישיבות  של  מבקשותיהן  מתעלמת  המשטרה 
חבישת  ובעיקר  הבריאות  משרד  כללי  את  לאכוף 
מדובר  כאשר  לעיתים,  בתחומיהן.  המסכות 
מהתערבות  מנוס  אין  באמת,  הגדולות  בישיבות 
חיצונית, וכידוע "צדיקים חביב עליהם ממונם יותר 

מגופם".
נרשמו  התחבורה,  משרד  דיווחי  לפי  השנייה, 
בנסיעות  שיא  ביקושי  האחרונים  בשבועיים 
קברי  ובין  מוכרים  חרדיים  ריכוזים  בין  הפנימיות 
הוא  כי  לי  מספר  במשרד  גורם  נודעים.  צדיקים 
האוטובוס  לקווי  כך  כל  חריג  ביקוש  זוכר  לא 
הנעים על ציר בני ברק וירושלים עד צפת וטבריה, 
והמחמירים העפילו גם לנחל האסי. גם בהינתן וכל 
אי  שהיו  יימלט  לא  הכללים,  על  הקפידו  הנוסעים 
אותותיהן  את  חלילה  ייתנו  שעוד  הדבקות,  אלו 

בתקופה הקרובה. ל"ע.
חבר  של  פטירתו  גם  מעיבה  הזמן  פתיחת  על 
מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל', האדמו"ר 
ידידו  זצ"ל.  מסדיגורה  פרידמן  משה  ישראל  רבי 
שר  סגן  פוניבז',  בישיבת  הלימודים  מספסל 
כשהגיע  השבוע  הופתע  מקלב,  אורי  התחבורה 
לחייו",  האחרון  ראשון  "ביום  אבלים.  לניחום 
סיפרו בני המשפחה, "יצא הרבי לטיול קצר לצורך 
כשבא  ציבור.  בענייני  מעט  ושוחח  בריאותו, 
שפועל  אמיתי  נציג  של  דמותו  היא  מה  להמחיש 

מוחמד בא אל ההר

נציגי 'דגל התורה' פלוס 
ח"כ אייכלר הצביעו בעד, חברי 
הכנסת טסלר וחסיד הצביעו 
נגד. לפחות לפי הידוע לכותב 
השורות, חה"כ טסלר קיבל 
הוראה מכ"ק האדמו"ר מויז'ניץ 
על בסיס אותו קו רעיוני שהובע 
בישיבת הסיעה בידי הקולגות 
מ'דגל' – אם אצבעך נדרשת 
להעברת החוק, עליך לתמוך, אם 
לא, ניתן להצביע נגד, במחאה 
על ההתנהלות בסוגיית התקציב, 
שמזיקה לעולם התורה בפרט 
ולתושבי ישראל בכלל

על סדר היום

יתמודד לרבנות 
ירושלים? הגאון 
רבי יוסף אפרתי

אבי גרינצייג
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ועושה למען הכלל, נקב הרבי בשמך".

היהודים מוחים
רחובות  את  בערב  שני  ביום  גדשו  רבים  אלפים 
ירושלים, במחאה נגד תאגיד השידור הציבורי, על 
שידור לעג וביזוי לקודשי ישראל. בין הנואמים היו 
גם חברי הכנסת בוסו ואבוטבול מש"ס, ויו"ר סיעת 
הכספים(  ועדת  של  הזמני  )והיו"ר  התורה  יהדות 

ח"כ יצחק פינדרוס.
מההפגנה,  לחלוטין  התעלמה  ברובה  התקשורת 
משתתפים'.  ל'מאות  אותה  גימד  התייחס,  שכן  מי 
במקום  היו  אזי  בלפור',  ב'מודד  להשתמש  אם 
רבבות רבות... אבל כפי שהסביר היטב ח"כ אוריאל 
בלפור,  לא  זה  הפגנה,  עושים  לא  "אנחנו  בוסו, 
אנחנו עושים מחאה למען קודשי ישראל. גם לחופש 

הביטוי יש גבול".
"רוב  אחרת:  נקודה  על  הדגש  את  שם  פינדרוס 
רובו של עם ישראל, עם קדוש, רוצה תורה ומסורת. 
נשארו רק שני מקומות ששם רחמנא ליצלן עדיין לא 
מבינים מה זה עם ישראל ומאיפה הוא בא, תאגיד 
השידור ובית המשפט העליון", האשים, "יש מצב 
עם  לעשות  אפשר  מה  יודעים  אתם  קשה,  כלכלי 
780 מיליון שקל? לכמה משפחות אפשר לעזור? מי 

צריך את הדבר הזה?"
התקשורת  בין  קדוש  הלא  החיבור  אפרופו 
של  פטירתה  עם  השבוע,  העליון,  המשפט  ובית 
התקשורת  נתנה  גביזון,  רות  פרופ'  המשפטנית 
הכללית ברוב חוצפתה את הבמה ל'הספד' ליריבה 
אהרן  לשעבר  העליון  המשפט  בית  נשיא  השנוא, 
ברק. מי שהודה שחסם את דרכה לעליון רק בגלל 
כבודו,  של  לדעתו  בניגוד  לה,  שהייתה  ה'אג'נדה' 
אזרחי  על  שהחיל  השיפוטית  הדיקטטורה  ונגד 

מדינת ישראל.
הנה טיפ חינם לנתניהו: עזוב את סוגיית התקציב 
מונים  עשרת  מעדיפים  הימין  מצביעי  שנתי,  הדו 
בעניינים  לגנץ  תוותר  המשפט.  במערכת  רפורמה 
ותדרוש  הקואליציוני  ההסכם  של  רלוונטיים  הלא 
בתמורה את השליטה הבלעדית במינויים הנחשקים 
פרקליט  המשטרה,  מפכ"ל   – הקרובה  השנה  של 

המילה  ואת  לממשלה,  משפטי  ויועץ  המדינה 
האחרונה בוועדה למינוי שופטים.

עשה לך רב
התמודדויות  זו  סיום  בפינת  ננתח  שבוע,  כמדי 
וכמדי  הארץ.  ברחבי  ערים  רבנות  למשרות  שונות 
משום  להלן  באמור  אין  כי  ונדגיש  נקדים  שבוע, 
למעמדם  באשר  אחר  או  רוחני  תורני,  דירוג 
ולשיעור קומתם של הרבנים המדוברים, אלא משום 
פוליטיקה והליכים ביורוקרטיים בלבד, ועמנו תלון 

משוגתנו.
רבה  כהונת  סיום  עם  בירושלים,  תחילה  נפתח 
נותר  שטרן,  אריה  רבי  הגאון  העיר,  של  האשכנזי 
פועלים  שונים  גורמים  יחיד.  רב  עמאר  הגרש"מ 
לקדם את בחירתו של חבר ועדת הרבנים של 'דגל 
רבי  הגאון  ישראל  גדולי  של  אמונם  ואיש  התורה' 
ובני  מקורביו  אולם  הנחשק,  לתפקיד  אפרתי  יוסף 
לתפקיד  להתמודד  כוונתו  את  מכחישים  משפחתו 

בשלב זה.
האחרונות  מהשנים  המר  הניסיון  עקב  ברגיל, 
הלשכות,  בין  ונשנים  חוזרים  חיכוכים  ובעקבות 
היה צפי בקומה השישית בספרא כי הגרש"מ עמאר 
עד  לפחות  לו,  במקביל  אשכנזי  רב  למינוי  יתנגד 
לקראת סיום כהונתו בעוד כשלוש שנים. להתנגדות 
השפעה  לגרש"מ  באשר  במיוחד,  רב  משקל  יש  זו 
דווקא  מאידך,  ליאון.  משה  העיר  ראש  על  מרובה 
סביבו,  והקונצנזוס  אפרתי  הגר"י  של  מעמדו  בשל 
נראה כי במקרה שהוא יהיה מועמד מוסכם לתפקיד, 

לא תירשם כל התנגדות בגזרה הספרדית.
בנוסף, כפי שעדכנו כאן בשבוע שעבר, התקיימה 
השבוע ישיבת ועדת הבחירות בלוד, ואם אכן הכל 
ייערכו שם הבחירות.  יום   60 יתנהל כמתוכנן, תוך 
רוב  את  סיימה  היא  שאף  חדרה,  בעיר  גם  כך 
נתקעה  הרב  בחירת  אולם  ב-2018,  כבר  ההליכים 
עקב הוראת בג"ץ שלא לקיים אותה בזמן בחירות. 
כעת, משמסתמנת סוף סוף יציבות שלטונית, צפוי 

ההליך להסתיים בחודשיים הקרובים.
משרד  של  מיוחד  אישור  נרשם  גם  בחדרה 
הגאון  המכהן,  העיר  לרב  המאפשר  המשפטים, 

לבחירת  עד  בתפקידו  להמשיך  ביטון,  שמעון  רבי 
מחליפו. לפי המסתמן, יהיה זה בנו, רב צפון העיר 
הרב ישראל מאיר ביטון. לצורך הפרוטוקול חשוב 
לציין כי גם שם יתמודד המועמד הנצחי ומי שזכור 
לישראל  הרה"ר  לתפקיד  מהתמודדותו  גם  לרבים 

ולמגוון תפקידים נוספים - הרב יהודה חייק.
משמעותיות  התפתחויות  שרשמה  נוספת  עיר 

לאחרונה היא רחובות. בעיר אמנם 
מכהן הגאון רבי שמחה הכהן קוק 
העיר  מועצת  אולם  יחיד,  כרב 
של  בחירתו  את  מכבר  זה  אישרה 
ראש  ולבקשת  נוסף,  ספרדי  רב 
לקדם  הדתות  במשרד  החלו  העיר 
את הנושא. המועמד המוביל ובעל 
מירב הסיכויים לזכות בתפקיד הוא 
שזכה  משה,  בן  גדעון  רבי  הגאון 
יוסף  גם לתמיכתו של מרן הגר"ע 
זצ"ל. מועמד נוסף הוא הגאון רבי 
בקשרי  המקורב  מלכיאל,  יוסף 
הדתית  המועצה  ליו"ר  משפחה 
הקהילה  מטעם  ומתמודד  בעיר 

התימנית המקומית הנרחבת.
כאן  חושפים  אנו  במקביל, 
רחמים  העיר  ראש  כי  לראשונה, 
מלול פנה השבוע במכתב למועצת 
הצורך  לאור  וביקש  הרבנות 
נחלש  העיר  ורב  מאחר  המיידי, 
המתקדם  גילו  בשל  לאחרונה 
הרב  ולבקשת  בלעה"ר(   90 )מעל 
עצמו כבר מלפני שנה להקל עליו, 
הרי שמלול עצמו מצטרף לבקשה 
כשרות  לענייני  זמני  רב  למנות 
מועצת  כך,  בעקבות  ונישואין. 

הרבנות צפויה למנות לתפקיד הזמני רב מהאזור. מן 
יסיים הרב את כהונתו,  הראוי לציין כי אם וכאשר 
הכהן  ציון  בן  רבי  הגאון  את  לראות  בעיר  חפצים 
את  וממלא  האשכנזי  העיר  רב  כס  על  יושב  קוק 
מקום אביו זצ"ל, שכיהן בעבר ברבנות העיר ונפטר 

בנסיבות טרגיות בשנת תשל"ג.

מזרח תיכון חדש. רוה"מ בשיחה עם הנשיא טראמפ ויורש העצר של איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד | צילום: קובי גדעון, לע"מ

ברגיל, עקב הניסיון המר מהשנים 
האחרונות ובעקבות חיכוכים 

חוזרים ונשנים בין הלשכות, היה 
צפי בקומה השישית בספרא כי 

הגרש"מ עמאר יתנגד למינוי רב 
אשכנזי במקביל לו, לפחות עד 

לקראת סיום כהונתו בעוד כשלוש 
שנים. להתנגדות זו יש משקל רב 
במיוחד, באשר לגרש"מ השפעה 

מרובה על ראש העיר משה 
ליאון. מאידך, דווקא בשל מעמדו 

של הגר"י אפרתי והקונצנזוס 
סביבו, נראה כי במקרה שהוא 
יהיה מועמד מוסכם לתפקיד, 

לא תירשם כל התנגדות בגזרה 
הספרדית
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מאת: ישראל חבר

אלול'  'זמן  לפתיחת  נערך  הישיבות  עולם 
במתכונת 'קפסולות' ובמצב חרדה השורר בעולם 

כולו, בעקבות משבר הקורונה.
מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן יצא בקריאה 
התלמידים  ולהורי  הישיבות  לראשי  וזעקה 
לפי  אלול  ב-א'  הישיבות  היכלי  את  "לפתוח 
חלה  ההורים  ועל  המומחים",  שסידרו  המתווה 
ואין  גמורה לשלוח את הבנים לישיבות,  ״חובה 
שום תירוץ וטענה להשתמט מחובתם זו. ותורה 

מגנא ומצלא".
במכתבו מציין נשיא מועצת חכמי התורה מרן 
הגר"ש כהן את ימי חודש אלול, חודש הרחמים 
והסליחות, שבהם אנו מכינים את עצמנו לקראת 
יום הדין וזועק: "ואיך אעלה אל אבי והנער איננו 
איתי – אלו בני הישיבות המסולאים בפז אשר הם 

ערבים עלינו".
ברוך  רבי  הגדולים  הגאונים  הישיבות  ראשי 
סולובייצ'יק, רבי יגאל רוזן ורבי יוסף חברוני יחד 
'דגל התורה',  עם חבר מועצת גדולי התורה של 
הגאון הגדול רבי משה הלל הירש הובילו הליך 
הקורונה  נגיף  לגילוי  בדיקות  להשיג  שסייע 
וייכנסו  שיתקבלו  הישיבות  בחורי  כלל  עבור 

ל'קפסולות' השונות.
'ועד הישיבות' מפיק אישורים מיוחדים לביצוע 
בדיקות דרך קופות החולים – ובהתאפשר יבוצעו 

הבדיקות במסגרת הישיבה.
לפרויקטור  הישיבות  ראשי  הציגו  בפנייתם, 
זיהוי  מטרה:   - גמזו  רוני  פרופסור  הקורונה, 
שרשרת  וקטיעת  הנשאים  הבחורים  של  מראש 

ההדבקה - דרך הזיהוי בישיבות.
מישקובסקי  חזקיהו  רבי  שהעביר  בהודעה 
לתלמידי 'אורחות תורה', נאמר כי בחורים אשר 
מפתח  לצאת  שלא  מתחייבים   - לישיבה  באים 
לדעת,  "צריכים  כיפור.  יום  לאחר  עד  הישיבה 
הבריאות.  משרד  של  להוראות  נשמעים  אנחנו 
בסוף הזמן נדבקו הרבה יחסית. חייבים להישמר. 
מי  הקפסולות,  מתכונת  פי  על  תתנהל  הישיבה 
כיפור  ביום  ויוצא  קטן  כיפור  ביום  נכנס  שבא 
זה  מצוות  בר  חתונות,  לבית,  כניסה  כל  גדול. 
מי  לזה.  סליחה  יהיה  לא  לאחרינא',  'חב  יהיה 
שיימצא תחת קורת גג אחרת - יהיה חייב לחזור 
מבקשים  מאוד  אחר.  למקום  ולעבור  הביתה 
שאסור להתפלל בבתי כנסת מחוץ לישיבה, הכל 
בין כותלי הישיבה. מקווים שיביא אלול בכנפיו 
יש תקנון מלא בפנימיות  הרבה בשורות טובות. 
להיות  כולנו  מקווים  ולהיזהר.  להישמר  כדי 
באלול בריא, אנשים בריאים, נפש בריאה, והמון 

סייעתא דשמיא לאלול מוצלח".
למעלה מהם,  ועד  א'  כולה, משיעור  הישיבה 
מתכנסים בזמן בישיבה, ביום רביעי בשעה 5, יום 

כיפור קטן.
פירסם  בעלזא  הקודש  חצר  של  הדין  בית  גם 
כ"ק  בידיעת  לציבור  ואזהרה'  'בקשה  מכתב 
הדין  בית  מודיע  במכתב  שליט"א.  האדמו"ר 
לציבור כי רשת הישיבות של חצר הקודש בעלזא 

יצטרפו ל'מתווה הקפסולות' של ועד הישיבות.
'עטרת שלמה', הגאון רבי שלום  ראש ישיבת 
אלול'  'זמן  כי  לתלמידיו  הודיע  סורוצקין,  בער 
המוקלטת  בהודעתו  רביעי.  ביום  כבר  ייפתח 
הגרש"ב  הזהיר  התלמידים,  לכלל  שנשלחה 
והבהיר  הבריאות  תקנות משרד  על  עבירה  מפני 
מהישיבה.  יסולק  התקנות  על  שיעבור  בחור  כי 
יתחיל עם  "כידוע, בגלל תקנות הבריאות, הזמן 
למה  דומה  יהיה  לא  זה  קפסולות.  של  הגבלות 
שהיה קודם. הזמן מתחיל כרגיל, ללא פלאפונים. 
אין כניסה לדברים האלה. כמו שאמרנו, מי שלא 
יכול לעמוד בזה, כנראה הוא הוציא את עצמו מן 
כמעט  אחד,  מדרש  בבית  ילמד  הקיבוץ  הכלל. 
בבית  מחיצות.  עם  מדרש  בבית  בחורים   400
מדרש נוסף ילמדו 450 בחורים נופסים עם אוהל 

סמוך למקומות השינה.
גדרי  כל  על  חמורה  הקפדה  תהיה  בנוסף, 
משרד הבריאות, ללא שום פשרות. בכל חומרת 
הדין, זה פיקוח נפש וקיום הישיבה. מי שמזלזל 

צריך  הישיבה.  קיום  את  מסכן   - תקנה  באיזו 
ויהיה  ימים   10 למשך  רק  שיהיה  מוכנים  להיות 
להגיע  יכול  שלא  מי  מדרש.  בבית  גדול  ציבור 
אחר  מקום  למצוא  יצטרך  הישיבה,  של  בזמן 
ב-4  חורף.  לזמן  בשמחה  לו  ונחכה  אלול  לזמן 
ביום רביעי מי שלא יהיה אין לנו ברירה, לא נוכל 
שיבוא לישיבה". כל אחד צריך להיות מוכן לזמן 
אלול. בלי קיום כל ההודעות הוא לא יכול לבוא 

לישיבה".

גמזו: "אני לא שקט ורגוע"

והאלוף  גמזו  רוני  פרופ'  ישראל'  'מגן  מנהל 
משותף  תדרוך  קיימו  נומה,  רוני  במיל' 
הוא  הישיבות  שעולם  מבין  "אני  לעיתונאים: 
הלב הפועם של המגזר החרדי", אמר פרופ' גמזו, 
והדבר  הבריאות,  על  לשמור  צריך  אני  "אבל 
יהוו  החינוך  הוא שמוסדות  רוצה  האחרון שאני 

מקור להדבקה".
החילוני,  בחינוך  כי  ציין  הקורונה  ממונה 
החינוך,  ומשרד  הבריאות  משרד   12-17 בגילאי 
בחלק  לפחות  מרחוק  למידה  לקיים  שואפים 

מהימים.
רחבה  הדבקה  קיימת  הזה  הגילאים  "בטווח 
החרדי,  במגזר  צעירים.  בגילאים  מאשר  יותר 
בישיבות  הם  הזה  הגילאים  בטווח  הלימודים 
ביום  רבות  שעות  ביחד,  לומדים  בהן  קטנות 

שקט  לא  אני  הלילה.  של  הקטנות  השעות  ועד 
לבחור,  צריך  הייתי  אם  אותי.  מטריד  זה  ורגוע, 
לא תפתח את שנת  הזו  הייתי מעדיף שהקבוצה 
ואת  המורכבות  את  מבין  אני  אבל  הלימודים, 
בשיח  אנחנו  ולכן  בישיבות,  הלימודים  חשיבות 
עם משרד החינוך ומקווים שבישיבות יקפידו על 

מתווי הלימודים שיקבעו".
הקפסולות  מתווה  על  שאחראי  נומה,  רוני 
המתווה  קריסת  לגבי  נשאל  הישיבות,  בעולם 
לפני חודש, כאשר במספר ישיבות חרדיות נצפו 
התפרצויות של עד עשרות חולים: "צריך להגיד 
מתווה  על  הקפידו  שבהם  במקומות   – ביושר 
התפרצויות.  ראינו  לא  הסוף,  עד  הקפסולות 
הזמנים,  לבין  היציאה  לפני  בעיקר  חריקות  היו 
הביתה,  תכופות  יציאות  היו  שבהם  במקומות 
על  הקפדה  ואי  משפחתיים,  לאירועים  הגעה 

הכללים – ושם באמת היו התפרצויות".
נומה הוסיף ואמר: "אנחנו בונים עכשיו מודל 
למתווה קפסולות חדש עם היערכות יותר טובה, 
מנגנוני בקרה שכוללים בדיקות, ומנגנוני אכיפה. 
להיות  יכולות   – עצמנו  את  נשלה  שלא  אבל 
הידבקויות ואז ברגע שיש קפסולה, נוכל להכיל 
את האירוע. התלמיד החולה יישאר בישיבה ורק 
יחזור  לא  הוא  למלונית.  יועבר  הצורך  במקרה 
שיש  לוודא  נוכל  שבו  חריג  במקרה  אלא  לבית, 

בבית תנאי בידוד מתאימים.
ראש  התנהגות  היא  הארכימדית,  "הנקודה 
דורש מאמץ  נהלים. הדבר  על  והקפדה  הישיבה 
של כולם. כדי שזה יצליח עם מינימום תחלואה. 
ושוב – יקרה פה ושם שיהיו חולים, אבל אנחנו 
אנשי  את  נביא  גם  הצורך  במקרה  ונבודד.  נזהה 

הבינוי של פיקוד העורף כדי לעשות מחיצות".
גמזו ונומה סיפרו כי יש מספר קטן של ישיבות 
ללמוד  וחזרו  אלול,  לא'  לחכות  שלא  שבחרו 
בימים האחרונים, על פי המתווה החדש. מתברר 
התגלו  לתלמידים  שנערכו  קורונה  בבדיקות  כי 

מספר חולים".
לימודים  יאשר  לא  הבריאות  "משרד  לדבריו, 
חוזר  התלמיד  במסגרתם  בישיבות,  אקסטרניים 

כל יום לביתו.
כמו  אדומות  בערים  לימודים  פתיחת  לגבי 
ירושלים ומודיעין עילית – אמר גמזו: "הממשלה 
דרשה ממני להחמיר את מודל הרמזור, כך שהוא 
עם  באזורים  חמורות  תנועה  הגבלות  יכלול 
יהיו  שבהם  מקומות  באותם  גדולה.  התפרצות 
מטר   500 או  מטר,   100 עד  של  תנועה  הגבלות 
מהבית, לא יהיו לימודים בגילאים הצעירים, אלא 
שלא  קפסולות,  בשיטת  שפועלות  בישיבות  רק 

נוציא מהן תלמידים או נסגור אותן".

והגיענו ל"זמן" הזה
עולם הישיבות נערך לפתיחת זמן אלול במתווה הקפסולות

הקפסולות בישיבת באר יעקב ישיבת  חב"ד לוד ישיבת עטרת צבי

הקפסולות בישיבת תפארת לוי באלעד
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

 ה' אלוקיך עמך 

בפרשתנו נאמר שהשוטרים מדברים אל העם לקראת 
ולא  חדש  בית  בנה  אשר  האיש  "מי  למלחמה:  צאתם 
חנכו... וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. 
ימות  פן  וישוב לביתו  ילך  ולא חיללו,  נטע כרם  מי האיש אשר 
ולא  אישה  ארש  אשר  האיש  מי  יחללנו.  אחר  ואיש  במלחמה 
יקחנה"  אחר  ואיש  במלחמה  ימות  פן  לביתו  וישוב  ילך  לקחה, 

)כ', ה' - ז'(. 
שיחזור  לקחה  ולא  אישה  ארש  אשר  האיש  על  מפרש  רש"י 
לביתו פן ימות - "שאם לא ישמע לדברי הכהן כדאי הוא שימות". 
"שארש  במי  דווקא  אלו  דבריו  רש"י  כתב  מדוע  ביאור,  וצריך 
שכתובים  כרם"  "נטע  או  חדש"  בית  "הבונה  אצל  "ולא  אישה 

בראשית הכתוב? 
מבאר הרבי מסאטמר זי"ע, כי לכאורה יש עצה גם לאלו שבנו 
בית או נטעו כרם, אם חשקה נפשם לצאת למלחמה. ומהי עצתם? 
יפקיר 'בעל הבית' את ביתו החדש או את כרמו, ומותר לו לצאת 
למלחמה. אם כך גם זה אשר ארש אישה ולא לקחה, יש לו עצה 
אצא  ומעתה  האישה  את  מגרש  אני  הרי  ויאמר  שיבוא  כביכול, 
זה  אדם  על  ה'.  מלחמת  את  להילחם  שאוכל  כדי  למלחמה... 
אומר רש"י: 'כדאי הוא שימות'. כי מסירות נפש כזו הבאה לו על 

חשבון יהודי אחר, אינה בכלל הקדושה.
את  לסעוד  זצ"ל  סלנטר  ישראל  רבי  הוזמן  ממסעותיו  באחד 
סיפר  התלמיד  העשירים.  מתלמידיו  אחד  בבית  השבת  סעודות 
לרבו שביתו מתנהל לפי כל הידורי ההלכה, והמבשלת במטבחו 
היא אישה אלמנה כשרה וצנועה, וגם אשתו נכנסת ויוצאת ועיניה 
פקוחות על כל דבר. הוא הוסיף לשכנע את רבי ישראל כי בלילי 
ומזמרים  תורה  דברי  משמיעים  גדולה,  סעודה  עורכים  שבתות 
בלילה,  מאוחרת  שעה  עד  בשולחן  מאריכים  וכן  שבת,  זמירות 

כיאה לכבודה של שב"ק.
לאחר ששמע הרב את כל פרטי הליכותיו, ניאות לבוא לסעוד 
ושסעודת  פיו,  על  תנוהל  הסעודה  שכל  אחד  בתנאי  אך  אצלו, 
ליל שבת תארך בשעתיים פחות מבכל שבוע. התלמיד תמה על 
'תנאים' אלו, אבל מפני כבוד רבו קיבל את הדברים. ואכן, בהגיע 
הזמן קידש רבי ישראל על היין, וערך את הסעודה כשהוא אומר 
דברי תורה קצרים, ומבקש שיגישו את המנות בזריזות. מקץ שעה 

קלה כבר הוגשו המים אחרונים, ובירכו ברכת המזון.
לאחר ברכת המזון שטח התלמיד את אשר על לבו בפני רבו, 
ואמר: ילמדנו רבינו מה פסול מצא בי ובהנהגתי עד שהפך את כל 
סדרי בראשית? וכי לא נכון בלילות שבת להאריך בסעודת שבת 
ולזמר לקל עליון? רבי ישראל לא השיב לו דבר, אלא ביקש ממנו 
לקרוא לאלמנה המבשלת, ובבואה ביקש מעמה 'סליחה ומחילה' 
על שהטריח אותה בהגשת המנות בזריזות ובלי הפסק כפי שהיא 

רגילה בכל שבת. 
השיבה המשרתת: ברכות יחולו על ראש הרב, יהי רצון לשבת 
ליל,  באישון  מלאכתי  את  אני  גומרת  שבת  בכל  כי  כן...  הבאה 
נמים  כשהם  הרכים  ילדי  את  מוצאת  הנני  לביתי  חוזרת  וכשאני 
כבר את שנתם. אבל היום, בזכות הרב אחזור עתה לביתי, אקדש 

לילדיי, ואסעד עמם את סעודת השבת בצוותא. 
כי האף אמנם שהנהגתו  תלמידו,  את  ישראל  רבי  הוכיח  בזה 
בקודש להאריך בסעודות השבת הנהגה טובה היא, אבל אם היא 
משאלות  על  לוותר  הנאלצת  אלמנה  משרתת  חשבון  על  באה 
ליבה בכדי להביא טרף לביתה, לא טוב הדבר. כל השירות ודברי 
התורה הראויים ניתן לעשות לאחר ברכת המזון. עתה הבה נשב 

יחדיו ונזמר לאלוקינו עד אור הבוקר.
חומרות והנהגות טובות ראויות הן, כל זמן שאינם על חשבון 

הזולת.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

וילך וישוב 
לביתו
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מטרנה אקסטרה קר מהדרין: 
סדרת התמ"ל הצומחת בישראל

מטרנה אקסטרה קר מהדרין שהושקה לפני כשנתיים, 
הביאה עימה בשורה משמחת במיוחד, כשלראשונה, 

הוצעה סדרת התמ"ל הנחשקת בכשרות בד"צ העדה 
החרדית עם היתרון המשולש לעיכול קל · כיום, מטרנה 

אקסטרה קר מהדרין היא הסדרה הצומחת ביותר 
בקטגוריית התמ"ל 

לפני  כשנתיים, 
השיקה מטרנה 

את סדרת מטרנה 
אקסטרה קר 

מהדרין - סדרת 
תמ"ל -תחליפי 

חלב בעלת היתרון המשולש לעיכול קל, המכילה שילוב 
רכיבים ייחודי: פרוביוטיקה, סיבים פרה ביוטיים ושמן 

בטאפלמיטט. עם השקתה, הפכה סדרת מטרנה אקסטרה 
קר מהדרין לסדרה הראשונה של תחליפי החלב בכשרות 
בד"צ העדה החרדית המכילה פרוביוטיקה בכל השלבים.

כיום רושמת הסדרה הישג מרשים; ע"פ נתוני סטורנקסט, 
אקסטרה קר מהדרין הינה הסדרה הצומחת ביותר ב-2019 

בכלל שוק התמ"ל (תחליפי החלב) בישראל!

כשמדברים על תזונת תינוקות חשוב להדגיש שההזנה 
הטבעית היא הטובה והמומלצת ביותר לתינוק, בשל 

יתרונותיה הרבים –  מהווה הזנה מיטבית המספקת את 
כל צרכי התינוק, קלה לעיכול, תורמת להתפתחות, וגם 

מכילה רכיבים התורמים לחיזוק ההגנה החיסונית של 
התינוק, כמו למשל נוגדנים וחיידקים פרוביוטיים. עם זאת, 
במקרים בהם נדרש תחליף להזנה טבעית, התמ"ל משמש 

להזנת התינוק ומספק לתינוק רכיבים החיוניים בשלב זה 
של החיים.

מטרנה, המזינה את תינוקות הציבור החרדי מזה דורות 
רבים ומהווה את הבחירה של מרבית האימהות בישראל, 

מחויבת הן לאיכות והן לכשרות מהודרת ותמיד הייתה 
הראשונה לחבר בין השניים ולהשקיע בפיתוח מוצריה 

כדי להציע את המגוון הרחב ביותר בכשרות בד"צ העדה 
החרדית.

השפים החדשים של הקיץ
החופש הגדול כבר מתקרב לסיומו ואוטוטו הילדים חוזרים 
למוסדות הלימוד ולשגרה מבורכת. איקאה מזמינה אתכם 

לנצל את ימי החופשה האחרונים לאפיה משפחתית 
והתנסות חווייתית במטבח עם מגוון מוצרים ואביזרים 

שיבטיחו לכם להנאה מושלמת ותוצרים טעימים.

תבנית אפיה 
SOCKERKAKA

צורת לב כחול בהיר 29 ₪

GUBBRÖRA מרית

ירוק/ורוד/כחול/לבן 6 ₪

STÄM סט כפות מדידה/4 יחידות

אדום/לבן/שחור 5 ₪

SANDVIVAכפפה לתנור

סיליקון/כחול 15 ₪

TOPPKLOCKA סינר ילדים עם כובע שף

לבן/צהוב 29 ₪

תבנית מאפינס

HEMMABAK אפור

49 ₪ / 12 יחידות

חותכנים לעוגיות/6 יחידות

DRÖMMAR מוכסף 19 ₪

GUBBRÖRA מברשת סיליקון

לבן/שחור 6 ₪

עכשיו באלדן: 
רכבים החל מ-20,000 ש"ח

לרגל בין הזמנים, אלדן יוצאת בהפנינג מכירות מיוחד, עם 
מגוון רכבים החל מ-20,000 ₪, שלוש שנות אחריות, תנאי 

מימון מעולים וטרייד אין עתידי.

'אלדן' חברת המכירה, הליסינג 
וההשכרה הישראלית המובילה, 

זוכה פעם אחר פעם לשיעור 
נאמנות גבוה של הלקוחות – על 

פי סקר שביעות רצון של מכון 
המחקר "תבונה שיווקית" עולה כי 
90% מלקוחות אלדן ממליצים על 

אלדן, בזכות האמינות, השירות וגם בזכות המחירים ותנאי 
המימון המשתלמים.

ברכישת רכב באלדן תיהנו גם משיטת "הקניה הבטוחה", 
הכוללת תעודת זהות לרכב – שקיפות מלאה לפעולות 

שנעשו ברכב, כולל טיפולים תקופתיים, תיקונים וביקורות, 
מבחן אלדן – בדיקת קנייה במכון חיצוני, תיקון ליקויים 
בטיחותיים ומכניים וניקיון כללי, אחריות מורחבת – על 
המנוע ועשרת המכלולים העיקריים ברכב. כמו כן אלדן 

מציעה את שירות "לא מתאים? מחזירים!".

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

מכבדים את השבת בגולדיס
אם תהיתם מהי ההגדרה של עונג שבת אמיתי, תקפצו 

לגולדיס ותתרשמו משפע מיוחד שלא תמצאו בשום מקום 

אחר. החל מחלות מכל הסוגים, מגוון סלטים, תפריט עשיר 
ומפנק, קינוחים מרהיבים ומנות אחרונות מיוחדות, וכלה 

בעיתונים, פיצוחים ופינוקים מיוחדים במיוחד לכבוד שבת. 

גולדיס מציעה תפריט עשיר 
ומגוון של סעודות שבת, חג, יום 

חול ותפריט טייק אווי. בסופי 
השבוע המעדנייה הופכת 

לשוק שבת עם מבחר עצום של 
מנות בכל הטעמים כדי שכל 

אחד יוכל למצוא את התפריט 
המדויק בשבילו. את הסעודה תפתחו עם חלות ולחמניות 
מכל הסוגים לבחירתכם ושפע עצום של סלטים, תמשיכו 

בדגים מכל הסוגים ובמנות עיקריות עשירות ומיוחדות 
של בשרים ועופות עם מגוון תוספות לבחירה ותסיימו עם 
תפריט קינוחים מרהיב, מפנק ומיוחד. על התפריט מנצח 

ביד רמה השף בעל השם העולמי משה קצ'וקי לצידו של 
השף המיתולוגי משה גולדיס וביחד הם מרכיבים לכדי 

יצירה קולינרית משובחת ועשירה במיוחד בכשרות מהודרת 
של הבד"ץ העדה החרדית. המטבח עומד בכל הקריטריונים 

של משרד הבריאות.

המעדנייה ממוקמת בלב ירושלים ברח' עזרת תורה 18 
ירושלים ופתוחה בכל ימות השבוע. בימים ראשון עד רביעי 

בין השעות 11:00 ל22:00 בלילה. בימי חמישי מהשעה 
11:00 ועד חצות ובימי שישי מ7:00 ועד 14:00 בצהריים.

goldys.co.il להזמנות חייגו 02-5384534 או ב

לאור הגידול בהזמנת 
משלוחים עד הבית

 Gett דואר ישראל וחברת Gett Post, יורחב שירות

ליותר מ-500 נקודות ברחבי הארץ

 Gett,  הודיעו על הרחבת שירות Gett-דואר ישראל ו
Postהמאפשר איסוף חבילות ודברי דואר רשום בתשלום 
מסניף הדואר או מרכז המסירה, תוך פחות מ-30 דקות 

מהיחידה עד הבית. מעתה השירות יהיה זמין ב-180 יחידות 
דואר נוספות ברחבי הארץ, בהן: ירושלים, חיפה, באר 

שבע, יהוד, גבעתיים, 
כפר שמריהו, סביון 

ובנקודות נוספות, לרבות 
קניון עזריאלי גבעתיים, 

קניון רמי לוי עטרות 
בירושלים, קניון איילון 

ברמת גן ועוד. השירות 
מצטרף ל-330 נקודות שירות שפעלו בעיקר בגוש דן 

והמרכז, כך שיקיף כעת מעל 500 נקודות ברחבי הארץ. 

'Gett Post', שהוא חלק משירות המשלוחים המורחב של 
דואר ישראל, המופעל בשיתוף Gett, מאפשר ללקוחות 

דואר ישראל להזמין שליח עד הבית שיאסוף עבורם חבילות 
מיחידות הדואר, ללא צורך בהמתנה בסניף. עלות שליחות 

עד רדיוס 4 ק"מ מהסניף כ-35 שקל, למשלוח עד 2 
פריטים, ובתוספת 4.5 שקלים לכל ק"מ נוסף. 

מאיה רויזמן, מנהלת Gett Delivery ישראל מסרה: 
"אירועי החודשים האחרונים הובילו לעליה ניכרת בביקוש 

למשלוחים עד הבית, הן בקרב הצרכנים והן בקרב עסקים. 
שיתוף הפעולה בינינו לבין הדואר חוסך ללקוחות זמן יקר, 

ומייעל משמעותית את ה-Last mile delivery עבור 
קמעונאים מקומיים, בתקופה ובה זמן אספקת המשלוח 

הפך להיות גורם משפיע מתמיד בהחלטת הקנייה עבור 
צרכנים רבים". 

גלעד תירוש, סמנכ"ל הסחר בדואר ישראל: "אנו רואים 
גידול של עשרות אחוזים גם בפעילות השליחים בדואר 
ישראל, הן של לקוחות שהזמינו חבילות מחו"ל והן של 

עסקים קטנים ובינוניים שעושים שימוש במערך השליחים 
של הדואר, על מנת להעביר ללקוחות חבילות בכל רחבי 

הארץ".

תהליך הזמנת שליחות Gett Delivery"" פשוט ונוח; 
כאשר הלקוח מקבל מהדואר מסרון לנייד אודות הגעת 

חבילה או דבר דואר רשום, הוא יכול ללחוץ על הלינק 
ולהזמין ישירות מאפליקציית Gett שליח שיאסוף עבורו 

את הפריט ויביא לו אותו עד הבית או למקום העבודה תוך 
פחות מ-30 דקות מההזמנה. לקוחות שיזמינו את השירות 

ישלמו ישירות באמצעות האפליקציה, ויוכלו לעקוב אחרי 
תהליך המשלוח כולל פרטי השליח, שמו, נייד ליצירת קשר 

והמיקום המדויק שלו על המפה.

יוצאים לטייל בקיץ?
ד"ר פישר איתכם עם טיפים להגנה מפני השמש

חופשת הקיץ חיונית מתמיד ומעניקה לנו שבועות של 
ריענון ומנוחה בתוך כל החודשים המאתגרים האחרונים. 

אמנם נפש רגועה זה מצוין, אבל חשוב לא פחות מכך 
לשמור על בריאותינו הגופנית ובריאות המשפחה. באופן 
מתבקש, השנה נעביר את תקופת הקיץ באוויר הפתוח, 

באתרי טבע שונים ובפארקים הרבים - תחת השמש 
הקופחת. חשוב לדעת 

כי השמש אחראית 
ל-90% מסימני 

ההזדקנות המוקדמת 
של העור שאינה 

תורשתית. וכי הדרך 
הטובה ביותר לשמור 

על בריאות העור הינה לאמץ התנהגות חכמה בשמש 
בחיי היום יום. מומחי ד"ר פישר מגישים את ההמלצות 

להתנהגות נכונה בשמש: 

· שעות חשיפה – רצוי להימנע משהייה בשמש כשהיא 
בשיא עוצמתה, בין השעות 10:00-16:00.

· בחירת תכשיר הגנה משמש – יש להקפיד על שימוש 
קבוע בתכשירי הגנה איכותיים, בעלי מסנני קרינה גבוהים, 

המותאמים לסוג העור. לתינוקות מומלץ להשתמש 
בתכשירי הגנה עם מסנני קרינה טבעיים, כדוגמת 

BabyNatural של ד"ר פישר אולטרסול.

· מריחה – למרוח את תכשיר ההגנה באופן אחיד, בשכבה 
עבה עד לכיסוי מלא. יש להימרח 30 דק' לפני החשיפה 
לשמש, ולחזור על המריחה כל שעתיים בעת החשיפה. 

במקרים של הזעה, כניסה למים וניגוב העור במגבת, 
מומלץ להימרח שוב.

· לבוש – הבדים שמספקים את מרב ההגנה מקרני השמש 
הם בדים באריגה צפופה. במים, חשוב ללבוש בגד ים מבד 

החוסם את קרינת השמש 

· כובע – בעל שוליים רחבים המגן על הפנים, העיניים, 
הצוואר, העורף והאוזניים.

· משקפי שמש – להרכיב משקפי שמש תיקניים 
המסננים את קרני השמש.

· שתייה – יש להרבות בשתייה כדי למנוע התייבשות.

קיץ בטוח ובריא!

אינפורמטיבי *

לאור הביקוש הרב: נמשך הרישום לטיפול 
אסתטי במחיר משתלם לקבוצות

בחודשים האחרונים, מציעה דבי וולף מחיר משתלמים 
במיוחד לטיפולי הסרת שיער לקבוצות הנרשמות מראש. 
לאור הביקוש הרב לה זכו הקבוצות הראשונות, ממשיכה 

דבי וולף את הרישום גם 
לקבוצות חדשות בירושלים, 

בני ברק ומודיעין עילית. 
חברות הקבוצה תקבלנה את 

הטיפולים האישיים במחיר 
משתלם, ובפריסה נוחה 

של 24 תשלומים. הטיפול מתקיים במסורת המוכרת 
והמקצועית של דבי וולף – באמצעות נשות מקצוע 

מוסכמות, בעלות ותק וניסיון עשיר בתחום.

טיפולי הסרת השיער יתקיימו במרכזי הרפואה האסתטית 
של דבי וולף בערים השונות. כל אחת מחברות הקבוצה 

תקבל ייעוץ אישי, להתאמת סוג הטיפול המתאים עבורה. 
הקדימו להירשם! מספר המקומות מוגבל.

יקב יתיר מציג יתיר רוזה 2019: יין רענן ופירותי
יקב יתיר השוכן בחבל יתיר שבהרי יהודה הגבוהים 

והדרומיים הנושקים למדבר, הפך עם השנים לסמל 
האזור בזכות יינות האיכות שהוא מנפיק מידי בציר. 
היקב, שהוקם בשנת 2000, זוכה בקביעות בציונים, 

תשבחות ומדליות. עונת הקיץ היא הזדמנות מצוינת 
ליהנות  עם יתיר רוזה 2019 – יין מרענן וקיצי. צבעו 

ורדרד אדמדם, ניחוחו - פטל טרי, אפרסק ותות וטעמו 
מרווה. הוא משתלב באופן נפלא עם מגוון מנות 

מהמטבח הים-תיכוני, שילוב היוצר חגיגה אמיתית 
לחיך. 

ענבי היין נבצרו מוקדם על מנת להעצים את הרעננות 

ביין. ענבי המורבדר הושרו עם קליפותיהם למשך 
24 שעות במיכל נירוסטה ולאחר כן נסחטו. ענבי 

הטמפרניו נסחטו מיד בהגיעם ליקב. התירוש תסס 
בטמפ' נמוכה במכלי נירוסטה ומכלי עץ. לאחר סיום 

התסיסה היין הושאר במכלי נירוסטה למשך 4 חודשים 
עד לבקבוק בחודש ינואר 2020.

על הבציר: חורף קר וגשום מהרגיל עם ממוצע גשמים 
של 219 מ"מ, ואחריו קיץ נוח ללא אירועי חום קיצוניים, 

הביאו לכך שנהנינו השנה מהבשלה רציפה ואיכותית, 
ובציר מעט מאוחר מהממוצע: התחלה מהשבוע השני 

של אוגוסט וסיום בסוף ספטמבר.

רוזה 2019 הינו רוזה יבש, המורכב מ-47% מורבדר 
ו-53% טמפרניו שגדלו ביער יתיר. היין מכיל 12.5% 

אלכוהול. רשמי טעימה  – צבע ורוד אדמדם בהיר. 
ניחוחות של פטל טרי, אפרסק ופרחוניות. בפה טעם 

יבש לחלוטין, פירותי מאוד ומרענן. 

התאמה לאוכל – מתאים ללגימה מרעננת בפני עצמו 
או לליווי מגוון מנות מהמטבח הים תיכוני והארץ 

ישראלי. יכול להשתלב מצוין גם עם אוכל מתובל / 
אסיאתי. כדי ליהנות מהיין בצורה מקסימלית רצוי 

להגישו בטמפרטורה של 8 מעלות.

**מחיר מומלץ לצרכן של רוזה 2019 - 100 ₪, ניתן 

להשיג בחנויות היין ואלכוהול 

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

יקב יתיר

יקב יתיר נוסד בשנת 2000 והוקם באזור תל ערד. יינות 
היקב הושקו לראשונה בשנת 2004. כרמי יקב יתיר 
נטועים על גבי מדרונות בלב יער יתיר, היער הנטוע 
הגדול ביותר בישראל, המתנשא לגובה של עד 900 

מטר מעל פני הים וממוקם דקות נסיעה מהיקב. כרמי 
הענבים הנטועים נהנים מתנאים אידיאליים לגידול 

ענבי יין. 

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"ב אדר תש"פ 618/3/20
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דירות 
למכירה

כט’ באב -א’ באלול תש”פ
19/08-21/08/2020  

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,750,000 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

ברמה גבוהה, 1,850,000 
ש"ח. בלעדי ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

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

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

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

מתאים גם לחלוקה 
1,750,000 ש"ח, בלעדי 

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

 איזור ברטנורה, 100 
מ"ר, ק"ק +אופציה 

להרחבה של 30 מ"ר  
2,200,000 ש"ח, תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
054-6506501)18-18(_____________________________________________

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

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)21-21(_____________________________________________

אלעד

 בהזדמנות!! ברמת 
אלחנן ,ק"ב, חזית עם 

מעלית, 150 מ"ר במפלס 
אחד, 110 מ"ר בנוי 

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,520,000 ש"ח

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 שדרות כפר עציון 
דירת 3 חדרים + 2 

יחידות 120 מ"ר ק"ק 1 
מתוך 4 דירות 2,500,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)25-25(_____________________________________________

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

באר שבע

4-4.5 חדרים

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון מאיר 
באזור דסלר, 3.5 חד', 

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

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

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

+5 חדרים 

+5 חדרים
 בלעדי!!! באלוף 

שמחוני, 3.5 חד' גדולים, 
87 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

חזית + היתר לבניה של 
35 מ"ר, 2,150,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 ברמת אלחנן באשל 
אברהם דירת 5 חדרים, 

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

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

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ביהשוע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חדרים 

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

בוטיק, קומה אחרונה )גג 
רעפים( + אופציה על 
הגג, 2,070,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 6 חד', מפוארת, מושקעת 
מאד + יח' דיור, רק ב- 

2,100,000 ש"ח טאבו משותף 
_____________________________________________)33-36ש(053-3110212

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

1,100,000 ש"ח טאבו משותף 
_____________________________________________)33-36ש(053-3110212

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

מ"ר + גג 60 מ"ר 
+ אפשרות לחלוקה 

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

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

 באימרי ברוך, 6 
חדרים, קומה ג' עם 

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

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

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, 5 חד', 110 

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

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 בבירנבויים, 4 חד' + 
סוכה + מעלית + חניה 

פרטית בטאבו + אופציה 
להרחבה, מרווחת, 

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

 מציאה בלוחמים!!! 
4 חד', ק"א, חדשה, 

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

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

, חדשה, בגני   5 חדרים
', חזית,  הזית קרית הרצוג, ק4

שמורה ומושקעת
052-8197890)32-35(_____________________________________________

בני ברק

3-3.5 חדרים

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

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

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

+ מרפסת 70 מ"ר, נוף 
מהמם שמשקיף על כל 

העיר, מהסלון יש נוף 
לגינה גדולה ומטופחת, 

אין בניינים צמודים 
לדירה. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)33-33(_____________________________________________

 בקושניר, יפיפיה, 4 חד' 
+ מרפסת + אופציה, 3 כ"א, 

_____________________________________________)33-34ל(ק"ג, לל"ת 052-7161774

בית שמש 

 למכירה בתלמוד 3 חדרים, 
קרקע + מחסן, משופצת, 
מחיר 620,000 יעל פנחס 
_____________________________________________)34-34(הומילי נכסים 055-661636

+5 חדרים
 במתחרד בהרצל 5 חד', 
ק"א, מסודרת, מושקעת, 
ומיקום אטרקטיבי -052

_____________________________________________)33-33(2604463 מרכז מידע לנדל"ן

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

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

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בזבוטינסקי-השומר!! 
מחולקת ל- 2, משופצת 

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

מ.כהן-נכסים
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 מציאה!!! בבלעדיות, 
פנטהאוז 4 חד', משופץ. בדב 
גרונר, 3 כיווני אוויר + חניה, 
גג, וסוכה מוצמד בטאבו, 
מעלית "פנחס נכסים"

055-6789653)34-34(_____________________________________________

 הזדמנות בסלנט!!! 
דירת גן 3 חד', 65 מ"ר 

+ חצר 28 מ"ר )אופציה 
לחדר(, 1,520,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באזור אלישע 
פנטהאוס 210 מ"ר + 

מרפסת גג 200 מ"ר, מחולק 
ל- 2 דירות של 5 חד', חדשה, 
מושקעת, ק"ד + מעלית + 
_____________________________________________)34-34(חניה א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי דופלקס ליד דוב 
הוז, פ"כ, כל קומה 60 מטר 
+ מעלית + חנייה בטאבו, 

חזית, 1,700,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי דופלקס מפואר 
בקרית הרצוג, 200 מטר + 
מעלית, 2,250,000 תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 א.הרי גולן, דופלקס 
6 חד', ק"ג, כ- 170 

מ"ר, מ.שמש + חניה 
+ א.להרחבה 60 מ"ר, 

1,920,000 בלעדי 
"משגב לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

מושכרת, חדשה ומושקעת, 
180 מ"ר, חזית, ק"ג, 

2,590,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באזור זכרון מאיר, 
דופלקס 5 חד' + מרפסת, 

160 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"ג, חזית, ניתנת לחלוקה, 
2,590,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור מתתיהו דופלקס 
6.5 חד', 200 מ"ר, משופצת, 
ק"ג, חזית, 2,800,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

 בדב גרונר דופלקס 4 
חד', 120 מ"ר, ק"ג, חניה 
ומחסן, 1,695,000 נדל"ן 

_____________________________________________)34-34(הקריה 050-3000121

 לחטוף! בעזרא, פרויקט 
חדש, 5 חדרים, 135 מ"ר, 
 2,000,000 כניסה 3 שנים, 
_____________________________________________)34-34(ש"ח תיווך 054-3050561

 שדרות וינזיץ, 5 
חדרים, קומה ג' עם 

מעלית, 115 מ"ר, 
משופצת ברמה גבוהה, 
2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! בגבעת רוקח, 5 
חד' במפלס אחד, 210 מ"ר, 
ק"א + מעלית + חניה, 3 

כ"א + מ.שמש + 6 מחסנים 
מושכרים )אפשר ללא 

מחסנים(, משופצת, חדשה א. 
_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

 5.5 ,  באזור בעלי מלאכה
חד', 120 מ"ר, ק"א, חזית + 
סוכה גדולה, 2,250,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-34(א. פנחסי 03-5799308

 5 ,  באזור בעלי מלאכה
חד', 130 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ חניה + א. להרחבה, גדולה, 
חזית, מרפסת סוכה גדולה, 
משופצת, חדשה, 2,500,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

, 90 מ"ר, 4.5   באברמסקי
חד', משופצת, ק"א, סוכה, 

_____________________________________________)34-35(מעלית 050-2402654

 הזדמנות פז! בירמיהו 
4 חדרים, 110 מ"ר, מרווחת 
מאוד, חזית, 6 דיירים הראשון 

_____________________________________________)34-34(בתיווך 054-3050561

 מציאה!!! בבלעדיות 
בברוט המכבים, 4 חד', קומת 

קרקע + חצר 20 מטר, 
משופץ, 1,390,000 "פנחס 

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 אשל אברהם כהנמן, 
בטאבו משותף, 4 חדרים, 
90 מ"ר, חזית, משופצת 
ברמה, 1,620,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 בני ברק 

054-6506501)34-34(_____________________________________________

 מציאה בלוחמים!!! 
4 חד', ק"א, חדשה, 

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

מ.כהן-נכסים
052-7684074)34-34(_____________________________________________

 4 ח', 80 מטר, בפ"כ, בניין 
, חזית + מעלית  חרדי, קומה 3

+ חנייה, 1,750,000 תיווך 
_____________________________________________)34-34(אלטרנטיב 054-5500263

 לרציניים!! א.חרל"פ 
כ- 4 חד', ק"א, כ- 90 

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

"משגב לדיור"
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 קריית הרצוג כ- 4 חד', 
74 מ"ר, ק"א, משופצת, 

ח' + א.שכנים כ- 67 
מ"ר, 1,470,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)34-34(_____________________________________________

באזור רח' הרצוג   בלעדי! 
1001 מ"ר, מחולקת ל-  4
, מושכרות ב-  505 ו- 50 2
6,600 ש"ח, משופצות, ק"א, 
חזית, 3 כ"א, ניתן גם לקנות 
כדירה אחת, 1,850,000 ש"ח 
_____________________________________________)34-34(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 באזור בלז 4.5 חד', 
95 מ"ר, משופצת, ק"ב, 

2,070,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)34-34(_____________________________________________

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

_____________________________________________)34-34(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
3 חד', 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 
2 כ"א, משופצת ומרווחת, 

אופ' להרחבה, 1,570,000 ד.ג. 
_____________________________________________)34-34(תיווך 050-4122744

 בבורוכוב 3.5 חדרים, 70 
מ"ר, ק"א, סוכה, מעלית, 
ממ"ד וחניה, מחיר סגירה 

1,510,000 ד.ג. תיווך
050-4122744)34-34(_____________________________________________

 במינץ חתם סופר, 
3 חד', 75 מ"ר, קומה 

ד', מעלית, מסודרת 
ומאווררת, 1,290,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)34-34(בני ברק 054-6506501

 אשל אברהם 
כהנמן, טאבו משותף, 
3.5 חדרים, קומה ב', 

משופצת ברמה גבוהה, 
1,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק
054-6506501)34-34(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בחידא, 
קומה א', 70 מטר + סוכה, 
1,380,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)34-34(_____________________________________________

 בשיכון ה' כ- 3.5 
חד', כ- 95 מ"ר, קומה 

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

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 לסגור!! א.השניים 3.5 
חד', ק"א, כ- 78 מ"ר + 
ממ"ד + סוכה + מעלית 
+ ח.בטאבו, 1,510,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 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)34-34(_____________________________________________

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

א.להרחבה, 1,310,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)34-34(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 חד', 
ק"ג, כ- 67 מ"ר, מרפסת, 

משופצת + א.ברעפים, 
1,360,000 גמיש "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)34-34(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינברג, 3 חד' + מרפסות, 

70 מ"ר + א. להרחבה, ק"א, 
חזית, משופצת, בניין מטופח, 
1,620,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

)מדרגות לגג(, 1,395,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

להיכנס לגור, 1,320,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 בביאליק דופלקס 
4 חד', 120 מ"ר, ק"ג, 

חניה, מעלית, 1,695,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 מציאה בהמכבים, 
דופלקס, 55 מ"ר כל קומה, 
ביחד 110 מ"ר + אופציה, 
, יחידה אחת  מחולק ל- 2
, ק"ג,  מושכרת ב- 3,500

משופצות + מרפסת, ק"ג, 
ללא תיווך, 1,740,000

052-7113508)34-34(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ג + מעלית, חזית, 

משופצת, חדשה, 3 כ"א, 
1,980,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)34-34(_____________________________________________

 באזור העיריה בבניין 
חדש, 4.5 חד', 113 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה, 3 כ"א, 
מושקעת + מ. שמש א. 

_____________________________________________)34-34(פנחסי 03-5799308

 באביעד, 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"ג, גדולה 

מאוד, 1,650,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)34-34(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 
3 חד' בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, משופצת, 

1,075,000 ש"ח כל 
דירה, 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בפרל/מינץ 2.5 
חד'גדולים, חזית, ק"ג, 

גג בטון, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג, 

1,420,000 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(_____________________________________________

 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 



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

כט’ באב - א’ באלול תש”פ  19/08-21/08/2020

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

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

ביקוש 
דירות

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

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

3-3.5 חדרים

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

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

 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

 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 אתא

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

 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

 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

 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

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

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

 3 חד' גדולים, 83 מ"ר, 
בעלי הכהן, במצב מצויין, 

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

 מציאה! 3 חד', יפיפייה, 
מאווררת וממוזגת, עם מרפסת 

סוכה מתוכננת במיוחד, 
כחדשה, במשולם ראט, מיידי, 

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

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

_____________________________________________)33-34(מיידית 054-7590321

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

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

 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

2-2.5 חדרים
 בזבוטינסקי/הרב ש"ך, 
2 חד', 40 מ"ר, מפוארת, 

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

050-3000121)34-34(_____________________________________________

קוטגים
 למכירה בשיכון ד' נווה 

חן, קוטג 5 חדרים, 126 מטר 
+ 3 מרפסות גדולות, אופציה 
להרחבה, 850,000 ש"ח גמיש 

 RE/MAX 050-2442446
_____________________________________________)34-34(עינב

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

 050-2442446 1,050,000
_____________________________________________)RE/MAX)34-34 עינב 

 פנטהאוס 190 מטר על 
קומה שלמה, מחולק ל- 2 

דירות, משופץ + מרפסות + 
נוף לכינרת, 1,200,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)34-34(עינב

וילות ובתים

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

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

_____________________________________________)RE/MAX)34-34 עינב

 בשיכון ג', דו משפחתי, 
130 מטר, 4 חדרים, משופץ, 

חצי דונם, 1,250,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)34-34(עינב

4-4.5 חדרים
 למכירה בקרית שמואל, 

4 חדרים, 100 מטר + יח' 
דיור 55 מטר + נוף, 990,000 
RE/ 050-2442446 ש"ח עינב

MAX)34-34(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)RE/MAX)34-34 עינב

 למכירה בשופטים דירת 
4 חדרים, 110 מטר, קומה 
2 + מרפסת נוף, 690,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח
_____________________________________________)MAX)34-34 עינב

2-2.5 חדרים

 בשז"ר 3 חד', ק"ב, 75 
מ"ר, 550,000 ש"ח

055-9119142)34-34(_____________________________________________

 למכירה בברנר 3.5 חדרים, 
קומה 2, מסודרת, 500,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח עינב
MAX)34-34(_____________________________________________

 למכירה בדוד אלעזר, 3 
חדרים, קומה 2, משופצת 
מהיסוד, אופציה להרחבה, 

650,000 ש"ח 050-2442446 
_____________________________________________)RE/MAX)34-34 עינב

 במגדלי המלכים 2 חד', 
מרפסת שמש, נוף מדהים 

לכנרת ולגולן, מרוהטת 
_____________________________________________)34-34(קומפלט, פרטי 058-7663012

 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 
_____________________________________________)34-34(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)34-34(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)34-34(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! 
_____________________________________________)34-34(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

3 חד' המכניס 8,000 ש"ח 
לחודש! נוף! רק 2,230,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)34-34(_____________________________________________

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

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

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)34-34(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )2 חד' 
+ 2 חד'( + מרפסת 16, 
קרקע, למשקיע, בסולם 

יעקב, 1,490,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)34-34(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 
_____________________________________________)34-34(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! 
_____________________________________________)34-34(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 

_____________________________________________)34-34(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)34-34(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)34-34(הכוכבים: 02-5713375

 למשקיעים!! 
הזדמנות חוקית!! בחיים 
עוזר, מושכרת לשותפים 
7,300 ש"ח מ.כהן-נכסים 

052-7684074)34-34(_____________________________________________

קוטגים
 בשופר, בהדר גנים, 7 חד', 

174 מ"ר בנוי, חיה כפולה, 
במצב מעולה, פינוי גמיש, 

3,300,000 ש"ח
_____________________________________________)34-34(050-6610501 סתיו

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, מעלית, 2 

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

_____________________________________________)34-34(050-6610501 סתיו

 חפץ מרדכי 18, כפר 
גנים א', דירת 4 חדרים, 

ממ"ד, מ"ש, שתי חניות 
ושני מחסנים, מושקעת 

חניתה ילין 054-4723518 
054-4723517)34-34(_____________________________________________

 במונטיפיורי, 75 מ"ר, 
מעולה לשותפים / השקעה, 

1,170,000 ש"ח
_____________________________________________)34-34(050-6610501 סתיו

 מציאה! בהיבנר-
טרומפלדור המבוקש! 3 

חדרים + חצי! משופצת, 
ממוזגת, מעלית, חנייה מקורה, 

054-5566145 1,490,000)34-34(_____________________________________________

 בברנדה )קק"ל(, ק"ב, 
50 מ"ר, 1,100,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)34-34(050-6610501 סתיו

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

משופצת, ממוזגת, 910,000 
_____________________________________________)34-34(ש"ח 050-4811122

 בהרצל, ק"ב, 50 מ"ר, 
מיידית, 1,100,000 ש"ח

052-3656703)34-34(_____________________________________________

קריית גת

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

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240
050-8554104)34-34(_____________________________________________

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

860,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)34-34(_____________________________________________

 באביעד ב"ב, מיידי, כ- 
4 חד' + 50 מ"ר סוכה, 

סלון ומטבח ענק, דוד"ש 
וסוכה, 3,950 ש"ח

052-7672267
_____________________________________________)34-37ש(073-7317319

 4 חד', ק"ד, חזית, מעלית, 
ממוזגת, בנין חדש, בק. הרצוג, 

_____________________________________________)34-37ל(4,500 ש"ח 03-5708051

 להשכרה בקרית הרצוג, 
דירת 4 וחצי חדרים, משופצת 

ויפה מאוד, לפרטים
054-5596301)34-35(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד', 
ק"ג, משופצת ויפה, 

4,000 ש"ח נדל"ן הקריה 
050-3000121)34-34(_____________________________________________

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

4,200 נדל"ן הקריה
050-3000121)34-34(_____________________________________________

 3.5 חד' באהרנסון, ק"א, 
מטבח ומקלחת, משופץ, 
לכניסה מידית תיווך דורון

054-4980159)34-34(_____________________________________________

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

ומושקעת, חזית תיווך דורון 
054-4980159)34-34(_____________________________________________

 בקריית הרצוג 3 חד', 
ממוזגת, מטבח חדש, מרפסת 

סוכה, מעלית וחניה, 3,850 
_____________________________________________)34-37ל(ש"ח 052-2480939

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

מעלית, 3,700 נדל"ן 
_____________________________________________)34-34(הקריה 050-3000121

 באביעד, יחידה 
גדולה, חדשה, מרוהטת, 
ממזוגת, סוכה, דוד"ש, 

מיידי, 1,950 ש"ח
052-7672267
_____________________________________________)34-37ש(073-7317319

 להשכרה בקרית הרצוג, 
יח"ד 2 חדרים, משופצת ויפה 
_____________________________________________)34-35(מאוד, לפרטים 054-6887120

 דירת 1.5/1 חד' + חצר, 
למגורים/משרד/גן, אפשרות 

_____________________________________________)34-35ל(לריהוט 052-6357770

 יחידה מפוארת וחדשה, 
2 חד', באבטליון, מרוהטת, 
כניסה פרטית, 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(052-4288090

 להשכרה בבני ברק, רחוב 
עוזיאל, יחידת דיור מושקעת, 
2 חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפייפיה, ממוזגת, מיידי
054-3455437)34-35(_____________________________________________

טבריה
2-2.5 חדרים

 2 חד', מרפסת שמש, 
מרוהטת קומפלט, נוף מדהים 

_____________________________________________)34-34(לכנרת ולגולן 058-7663012

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

_____________________________________________)34-34(וחנייה 050-3528252

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

 דירת 5 חדרים, במרכז 
טבריה, בניין חדש, שכירות 

4,500, אופציה לנפוש 
שבועיים בשנה, 1,300,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח
_____________________________________________)MAX)34-34 עינב

 למכירה בכנרת, חוף 
פרטי מסודר ויפה, 2.5 דונם, 

5,000,000 ש"ח
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)34-34(עינב

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

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

 להשכרה, החנות 
שיריקולדה, ירושלים 21 ב"ב, 

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

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

גדולה + גלריה, לכל מטרה 
_____________________________________________)32-36ל(052-2518617

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

_____________________________________________)34-34(תיווך דורון 054-4980159

 חנות להשכרה, 50 מ"ר, 
רבי עקיבא פינת הרב קוק 
_____________________________________________)34-34(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 36 מ"ר בגן וורשא 
במרפץ בפסג, מציאה תיווך 

_____________________________________________)34-34(דורון 054-4980159

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

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

_____________________________________________)33-33(מידע לנדל"ן

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? המיקוד שלנו 
בתיווך מסחרי אנחנו כאן 

בשבילך 054-4980159 
_____________________________________________)34-34(דורון

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

_____________________________________________)34-34(דורון 054-4980159

מחסנים

משרדים

מגרשים

 דרוש מחסן/מרתף/חניה, 
200-300 מ"ר, בבני ברק 

_____________________________________________)33-34ל(052-7684978

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקטק.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(_____________________________________________

 בפ"ת בהפועל המזרחי, 
חצי דונם, אפשרות לשני 

קוטגים', מיקום מצויין, רחוב 
הולנדיי, 3,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ל(054-8455944

 במושב דתי )לשומרי 
שבת(, מגרש לבניה, 500 מ"ר 

כולל תוכניות בניה, במקום 
מדהים )ליד רמת בית שמש( 

052-2604463 מרכז מידע 
_____________________________________________)33-33(לנדל"ן

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)34-34(_____________________________________________

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)34-34(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים
 2 סוויטות חדשות + 

בריכה + חצר ענקית, מנגל, 
בוסטן, ערסל ונדנדות

_____________________________________________)29-40ש(052-3833809

 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

 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

 באוירה כפרית וקסומה, 
וילה מאובזרת ונקיה, מתקני 

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

אזור הדרום

 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

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר 

ענקית וטרמפולינה
_____________________________________________)33-37ל(052-5207326

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיםה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות 050-4133098 

_____________________________________________)34-33/21ש(04-6820038

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

 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

 5 חד', גדולה, מרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)33-48ש(050-4124556

 דירת נופש מהממת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון, 
וממרכז העיר, ממוזגת ונקיה 

_____________________________________________)33-36ש(058-3637269

 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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-29/21ש(050-4123966 052-7121247

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

לכנרת, מרכזית 052-8355839 
_____________________________________________)34-37ל(054-8597111

 3 חד' משופצת בקרית 
הרצוג, לזו"צ דתי, כניסה 

_____________________________________________)34-37ש(מיידית. 054-2464316
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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

 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 + 
_____________________________________________)35-34/21ש(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

 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

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:

_____________________________________________)39-33/21ש(077-40-900-70

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

 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

 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

 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(_____________________________________________

 "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

 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

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

 יחידה יפיפיה בלב העיר 
העתיקה, מיקום שקט, 

מרפסת נוף להרים + גקוזי' 
_____________________________________________)34-37ש(לזוגות 054-5259470

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)34-37ש(052-7153475

 בהר כנען בית ארז, 
אירוח יהוד - מתחם אירוח, 
55 מיטות + חצר + חדר 

אוכל + בריכה + בית כנסת 
_____________________________________________)34-35ש(052-4281804

 במרכז העיר, מרחק 
הליכה מהעתיקה. 3 יח' נופש 

חדשות, חצר משותפת
_____________________________________________)34-34ש(050-5325381 050-7697594

 למכירה טויוטה יאריס 
2011, 1,340 סמ"ק, 

אוטומטית, שניה + טסט 
050-8930957)34-34(_____________________________________________

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-33/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

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 

 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

 נמצא בחודש סיוון, עגלת 
טיולון YOYO באזור מעיני 
_____________________________________________)32-35ל(הישועה ב"ב 053-3109595

 נמצאה מצלמה במלון 
כינר בתאריך 08-06-20 

להתקשר לפל'-
_____________________________________________)33-34ח(052-2992112

שידוכים
מחפשת זיווג???

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

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

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

שדכן מקצועי עם המון 
_____________________________________________)23-05/21ש(הצעות 054-8422105

 אבד בבני ברק מכשיר 
חניה איזיפארק טעון בכסף 
לחניה באזור המלך שלמה 

_____________________________________________)33-34ח(והסביבה 052-5447770

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושיחרור 
שרירים, ומסאג, לאדם העובד 

_____________________________________________)34-35ח(בתחום 052-7396092

 דרוש מעמיד לספר תוים 
וכן ספרי תוים עם שירים 

_____________________________________________)34-35ח(מוכרים 058-3276856

 דרושה רגלית לגיטרה 
_____________________________________________)34-35ח(058-3276856

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)34-35ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד טל':
_____________________________________________)34-35ח(03-6199806

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)34-35ח(ילדים 050-6651365

 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 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

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

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

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)32-33ח(סימלי 052-3595314

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155532

 למסירה לחתן, חליפה 
38-40 נעלים חדשות 

_____________________________________________)32-33ח(אלגנטיות 40 054-7925979

 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

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 + מכונת 
צילום + פקס 90 ש"ח + 
מסך מחשב 20 ש"ח מצב 

_____________________________________________)34-35ח(מצויין 052-5737813 בני ברק

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

_____________________________________________)34-35ח(050-2344305

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרה-לוקס מצב מעולה 

_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 052-9551571

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 100 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)34-35ח(054-4443635

 נגן סמארטבאס 3 מגע 
16G + פנס שבועיים בשימוש 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 077-6182023

 מערכת מולטימדיה + 
מערכת רדיו משוכללת למזדה 
_____________________________________________)34-35ח(300-150 ש"ח 054-8421707

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
חדש באריזה חברת וגה 330 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה מחשב + מסך + 
רמקולים במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-8400405

 למכירה שואב אבק 
"מולר" חדש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)34-35ח(050-4190250

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מגהץ ילדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)34-35ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-7216671

 מחשב נייח )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 80 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671
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כללי

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

תינוקות

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

 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

 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

 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 
כורסאות, יוקרתי, סגנון 
מלכותי, שולחן תואם, 

מיוחד מאוד, כחדש
050-6581747 )בשבוע 

שעבר נפלה טעות 
_____________________________________________)33-36(בטלפון

 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(052-7647633

 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

 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

 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

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)34-35ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 054-7216671

 מטען לבטריה למצלמת 
_____________________________________________)34-35ח(קנון 60 ש"ח 058-3245685

 שואב אבק חדש 200 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-3245685

 גלאי גז ביתי 200 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 מכשיר להסרת עור יבש 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 058-3245685

 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

 למכירה מיטת יחיד עם 
ארגז מצעים + ספה קטנה 
2 מושבים 170 ש"ח בלבד 

הזדמנות נדירה 052-5737813 
_____________________________________________)34-35ח(בני ברק

 שידת 3 מגירות רחבה 
איכותית מעץ, בצבע כחול 
80*80*40 ס"מ 199 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-4381651

 ארון אמבט באורך 1 מטר 
+ כיור תואם 499 ש"ח איכותי 

_____________________________________________)34-35ח(ויפה 054-4381651

 כורסא מרווחת ונפתחת 
דמוי עור בחום במצב מצויין 

_____________________________________________)34-35ח(290 ש"ח בלבד 054-8418449

 למכירה מיטת יחיד 
נפתחת לזוג מצב טוב מעץ 

_____________________________________________)34-35ח(מלא 200 ש"ח 052-6140800

 כסאות לפינת אוכל צבע 
חום כהה 120 ש"ח כסא 

_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 שולחן 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מעץ חום כהה מצב 

_____________________________________________)34-35ח(חדש 500 ש"ח 052-6140800

 ספה במצב מצויין בצבע 
בורדו 500 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)34-35ח(054-4443635

 למכירה סלון 2+3 צבע 
שמנת עור נאפה איכותי 150 

ש"ח בלבד בני ברק
_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 למכירה מיטת יחיד + 
מיטת תינוק 180 ש"ח + לול 

140 ש"ח + סלקל וכיסא רכב 
80 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 2 כורסאות עור אמיתי 
עץ מלא בצבע חום 300 כ"א 

_____________________________________________)34-35ח(050-4146777

 כוננית לחדר ילדים עם 
ספריה 500 ש"ח אירית

_____________________________________________)34-35ח(050-7428764

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר בצבע לבן 
ושחור )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 2 מיטות מעבר במצב 
מעולה, כ"א 200 ש"ח

054-7430345 050-7288328)34-35(_____________________________________________

 בגדי תינוקות לגיל 0-3 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 052-7474667

 משאבת אוונט ידנית 
כמעט חדשה 120 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 למכירה עגלת תאומים 
120 מצב מצוין + כסא רכב 
70 ש"ח + לול פלסטיק 160 

ש"ח + צעצועים ופאזלים 
בקרטון 10 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)34-35ח(052-5737813

 משאבת מדלה כמעט 
חדשה חד צדדית חשמלית 

_____________________________________________)34-35ח(180 ש"ח 058-3245685

 מנשא )קנגרו( לתינוק 80 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-3245685

 בקבוק MAM תכלת 
_____________________________________________)34-35ח(חדש 10 ש"ח 058-3245685

 למי ששלחתי משאבת 
אוונט לבית שמש ולא שילמה 

_____________________________________________)34-35ח(תתקשר 058-3245685

 גלגלים קדמיים לעגלת 
בייבי גוגר 30 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

_____________________________________________)34-35ח(כחדש 80 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום, 2 מצבים 

_____________________________________________)34-35ח(בב"ב 400 ש"ח 054-8476805

 עגלה משולבת במצב 
מעולה דגם לוקה 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4170788

 משאבה דו צדדית 
חשמלית חדשה רק 220 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 למכירה תיק לעגלת 
_____________________________________________)34-35ח(תינוק 49 ש"ח 054-4381651

 טיולון איכותי, קל ונוח 199 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4381651

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

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

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(500 ש"ח 054-7216671

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 054-7216671

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(052-6140800

 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

 מיטת תינוק שילב 
צבע שמנת + מזרון 

אורטופדי + מגן ראש, 
מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 לגבר-נער-צבע שחור 
בלוד! נעלי נייק מידה 40 

חדשות בקופסא, 180 
ש"ח + בולם זעזועים + 

_____________________________________________)34-37ש(כרית אוויר 054-8527470

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן לייבוש כביסה 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 אופני הרים מידה 26 
מעצורי דיסק חדשים בבני ברק 

_____________________________________________)34-35ח(499 ש"ח 052-7126764

 כינור למתחילים כחדש 
עם נרתיק 500 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-6256846

 מתקן לייבוש כביסה 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 נעליים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 40 
ש"ח מקל הליכה לקשיש/ה 

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS' )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

ברק( 200 ש"ח 054-7216671
_____________________________________________)34-35ח(

 משחק קופסה "מי מה 
היכן" 25 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)34-35ח(052-7600336

 4 מנועי 12 וולט שימוש 
לרכב חשמלי לילדים ב- 40 

_____________________________________________)34-35ח(שקל 054-3177932

 אופני ילדים 30 שקל 
_____________________________________________)34-35ח(054-3177932

 גאנט 24 אינץ קידמי 20 
_____________________________________________)34-35ח(אחורי 30 054-3177932

 גלגל קידמי ראלי 20 אינץ 
ציר עבה 15 שקל

_____________________________________________)34-35ח(054-3177932

 גלגל 700 מירוץ קידמי 
הגאנט עקום + צמיג ופנימית 

_____________________________________________)34-35ח(30 שקל 054-3177932

 סלייסר חדש רדד סולתם 
_____________________________________________)34-35ח(90 ש"ח 053-3155415

 מחבת פנקייק נעמן חדש 
_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 053-3155415

 מעמד בלבד למגירות כתר 
_____________________________________________)34-35ח(25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
קסטרו חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 חלוק קטיפה גיל 4-5 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 סט צלחות 18 חלקים 
רדד סולתם 130 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 נעל בובה אלגנטית לאישה 
מידה 39 שחור עקב 8 ס"מ 

_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 053-3155415

 נעל לגבר מידה 45 שחור 
לא ספורט 80 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 ילקוט ניקי מצב מעולה 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 058-3245685

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים בתוך מזוודה 300 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 03-6199806 בערב

 בית לנרות שבת/חנוכה 
גדול כסוף - זכוכית 180 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 054-8418449

 ארון פלסטיק 5 מדפים 
מצב מצוין צבע חום ב- 150 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח טל': 052-5173714

 חליפה 3 חלקים לבן מידה 
4 מצב חדש ממש 90 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בב"ב 052-7600336

 מראה בדוגמת פסים 
80*80 עם מדף מעל ומתחת 
_____________________________________________)34-35ח(450 ש"ח בב"ב 052-7600336

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4157763

 תיקי גב קטנים לבנים 
ובנות לגן + משחקים שונים 

_____________________________________________)34-35ח(15-20 ש"ח 050-4195132

 ילקוט של קל גב + קלמר 
תואם לבנים מתאים לכיתה 
_____________________________________________)34-35ח(א'-ג' 80 ש"ח 050-4195132

 יותר מ- 1,000 קלטות 
חסידיות שונות זו מזו נדירות 

מכל הזמנים 500 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-8428013

 אוהל חוף משפחתי חדש 
באריזה מידות 230*210*160 

)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 ילקוט לבית הספר חדש 
של גל - גב הכולל ידית טרולי 
+ גלגלים )בני ברק( רק 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 נגן BASIC כמעט לא 
היה בשימוש עם כבל ואוזניות 

ב- 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)34-35ח(058-3236858

 אופניים ורודות הלו קיטי 
מידה 14 100 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(058-3245685

 למכירה בבני ברק - כנרים 
יפים, צעירים 2020 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(ליחידה 052-7151075

 אופניים מעצורי דיסק 
גלגל 26 מידה S ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-4169800

 2 תיקי סמינר יפים 
חדשים כ"א 50 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)34-35ח(054-8421707

 למכירה דפנות לסוכה 
עם הרכבה קלה ונוחה 50 

ש"ח כ"א 054-8409899 או 
_____________________________________________)34-35ח(054-8487627

 גגון לרכב מאלומיניום 
1.50*1.20 300 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3169314

 2 מזרונים לילדים 190*80 
_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 053-3169314

 סורג ישר מגולוון 4*1 חצוי 
_____________________________________________)34-35ח(ל- 2 200 ש"ח 052-7696357
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■ 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

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

 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

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

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

ומתמידות 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

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה, ארוחות + תשלום 
חגים, 40 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)34-37ש(052-3838484

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(_____________________________________________

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)31-32ח(050-6651365

 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

 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

 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

 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

 למכירה ילקוט קל-גב 
פלמינגו + קלמר תואם חדש 

_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 052-7148948

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

korot@orchot.org.il
קו"ח יש לשלוח למייל 

korot@orchot.org.il
נא לציין 

מספר משרה

לרשת פרח באלעד דרושות:
( 547קלינאית תקשורת לבי”ס חנ”מ (משרה 

( 546מרפאה בעיסוק לגן פיגור ולבי”ס חנ”מ משרה 

( 526אחות מוסמכת לגני שיקום (משרה 

( 545פיזיותרפיסטית לגן תקשורת (משרה 

( 566מטפלת רגשית במוזיקה לבי”ס חנ”מ (משרה 

( 543עו"סית למעון יום שיקומי / גני תקשורת (משרה 

( 527סייעות לגני תקשורת (משרה 

 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

 למעון בשיכון ה' ב"ב 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

*גננת לכיתת בוגרים, 
משרה מלאה

_____________________________________________)32-35ש(052-7626309/10

 לגני חב"ד ת"א דרושות 
גננת למילוי מקום, סייעות 
לגן, ומטפלות למעון חגית 

054-7708715)34-37(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת לחנות 
מתנות ושוקולדים בקרית 

ויזניץ' ב"ב, לאחה"צ, אידיש 
_____________________________________________)34-37(יתרון 058-3215030

 מעוניינים בהכנסה 
נוספת? מחפשים אנשים 

חרוצים לעבודה גמישה מהבית 
או כהשלמת הכנסה לעבודה 

מתגמלת בתחום הבריאות 
_____________________________________________)34-35ל(תומר חסין 052-7499259

 דרושה בחורה/אישה 
לעבודות בית קלות/בישול קל 

לפעם בשבוע בפ"ת
_____________________________________________)34-35ל(054-3429699

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת מסורה ואחראית עם 

_____________________________________________)34-37ש(נסיון 050-2736409

 לצהרונית בפ"ת 
דרושות מדריכות 

אחראיות ומסורות, ראש 
גדול, 12:30-16:00

_____________________________________________)34-35ש(053-3168162 - מאיה 

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

_____________________________________________)31-34(סופ"ש. 050-8550196

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)34-35ח(050-6651365

 סיוע בעניינים משרדיים 
ואדמיניסטריביים הליכים 

בירוקרטיים טופסולוגיה כתיבה 
_____________________________________________)34-35ח(ועוד 054-5938898

 אברך מפ"ת מחפש עבודה 
באזור המרכז עדיפות למשרה 

_____________________________________________)34-35ח(תורנית אייל 054-7278127

 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

 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

 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

 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



הקיץ הזה שווה להתבשר
בבית או בחוץ, כל ארוחה היא חוויה

מוצרי טירת צבי בכשרות:
הרב דוד ורנר, חדרה.

הרב שלמה רוזנפלד, הרבנות האזורית עמק המעיינות.
הרב שלמה מחפוד, בד״ץ יורה דעה או בד״ץ קהילות.
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