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אבי גרינצייג

הנשמה מלאכותית
בצהרי שני השבוע, עת ניתן היה למשש את 
המתח באוויר במסדרונות הכנסת, כינס היו"ר 
ח"כ יריב לוין ישיבת נשיאות עם הסגנים. לוין 
הכין את סגניו לקראת הערב העמוס במליאה 
בלוחות  העמידה  חשיבות  את  והדגיש 
הזמנים, תוך שהוא מזכיר כי אם ההצבעה על 
תימשך  ושלישית  שניה  בקריאה  האוזר  חוק 
תתפזר  הכנסת   – חצות  לאחר  רק  ותסתיים 

מאליה ושום דבר לא יציל את המצב.
הקואליציה  יו"ר  היה  לאלתר  שהגיב  מי 
הזו  האפשרות  את  "לקחנו  זוהר,  מיקי  ח"כ 
הצורך,  יתעורר  "אם  הודיע,  בחשבון", 
שיחיל  ונבקש  דרעי  אריה  הפנים  לשר  נפנה 
מה-25  החל  כבר  השנה  החורף  שעון  את 

באוגוסט", הוסיף, להנאת החברים.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

איום הבחירות ירד מסדר היום
ממשלת חוסר האחדות: נתניהו וגנץ ממשיכים להתגושש ולהאשים זה את זה

פירוק הממשלה רק נדחה לעוד ארבעה חודשים. נתניהו וגנץ בהצבעה ביום שני | צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת 

שר הפנים: תנו 
להתפלל במבני 

ציבור בימים נוראים
שר הפנים אריה דרעי שיגר מכתב ל-174 ראשי רשויות 

בארץ, בו הוא קורא להם לעשות כל שנדרש על מנת 
לאפשר קיום תפילות בחגי תשרי הקרבים בצל הקורונה 

| עמ' 6

סערת הטיסות לאומן
אומן ראש השנה: רה"מ נתניהו התערב בניסיון למצוא מתווה מוסכם

משפחה יהודית חולצה מתימן בחסות 
נסיך הכתר באיחוד האמירויות

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

פתיחת שנת הלימודים 
תשפ"א: ראש העיר סיירה 

במוסדות החינוך החרדי
ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך, סגן ראש העיר 
ומחזיק תיק החינוך הרב ישעיהו ארנרייך, הרב מנחם 

ברוכמן סגן ראש מנהל חינוך ואחראי על החינוך החרדי 
סיירו בארבעה תלמודי תורה | עמ' 4



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!



אתם חייבים לטעום
את ה-  החדש

שוקולד מריר | שוקולד קלאסי

! שוקו עם שוקולד חדש מ- 
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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

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א: ראש העיר סיירה 
במוסדות החינוך החרדי

ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך, סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך הרב ישעיהו ארנרייך, הרב מנחם ברוכמן סגן ראש מנהל חינוך ואחראי על החינוך החרדי סיירו בארבעה 
תלמודי תורה: סוכת דוד, תשב"ר, תורת משה ותורת שלום

מאת: אלי כהן

השבוע  ראשון  ביום  חג:  לבשה  שמש  בית 
רבבות  כאשר   – תשפ"א  הלימודים  שנת  החלה 
ובנותיהם בדרך למוסדות  לוו את בניהם  הורים 

הלימוד. 
ובמאור  המאבטחים  עמדו  המוסדות  בפתח 

פנים קיבלו את התלמידים. בצמתים שונים בעיר 
עמדו חניכי תנועת הנוער "אריאל" בעיר וחלקו 

דברי מתיקה להורים ולילדים הנרגשים. 
ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה בלוך, סגן 
ישעיהו  הרב  החינוך  תיק  ומחזיק  העיר  ראש 
מנהל  ראש  סגן  ברוכמן  מנחם  הרב  ארנרייך, 
חינוך ואחראי על החינוך החרדי סיירו בארבעה 

משה  תורת  תשב"ר,  דוד,  סוכת  תורה:  תלמודי 
ותורת שלום. 

ראש העירייה ד"ר בלוך, הרב ארנרייך והצוות 
עם  שוחחו  מורים,  צוותי  פגשו  לכיתות,  נכנסו 
וחוו עמם את ההתרגשות של פתיחת  תלמידים 

שנת הלימודים. 
בלוך:  עליזה  ד"ר  שמש  בית  עיריית  ראש 

"היום אפשר לאחל חג שמח. עומדת בפנינו שנת 
לא  אנחנו  שבה  שנה  מאתגרת,  מאוד  לימודים 
אחריות  לוקחים  גם  אלא  לאחריות  מחנכים  רק 
ומקפידים  מסכות  חובשים  שאנחנו  האחר  על 
ליצירתיות  נדרשים  ההוראה  צוותי  הנהלים.  על 
החוצץ  ואת  המסכה  את  לעקוף  כדי  פדגוגית 
נרגשת  אני  התלמידים.  לבין  בנינו  שמה  שהיא 
לקראת שנה מאד מיוחדת ואין לי ספק שצוותי 
עבודה  יעשו  שמש  בית  של  המעולים  החינוך 
ובעיקר  למורים  להורים,  טובה  שנה  מצוינת. 

לתלמידים היקרים".
הרב  החינוך  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן 
היא  הלימודים  שנת  "פתיחת  ארנרייך:  ישעיהו 
בפרט  אך  מחדש  שנה  בכל  ומשמח  חג  יום 
השנה, לצד המורכבות בהתמודדות סביב שגרת 
הקורונה הובלנו במינהל החינוך את ההיערכות 
אני  כימים.  לילות  לפתיחת שנה בעבודה קשה, 
רוצה להביע את הערכתי הרבה למנהלי המוסדות 
המורכבות  כל  ולמרות  קודש  עבודת  שעושים 
ששנת  כדי  רבים  מאמצים  איתנו  יחד  השקיעו 

הלימודים תיפתח על הצד הטוב ביותר".

מאת: אלי כהן 

לאחר היערכות נרחבת להרחבת גבולות בית 
המדרש והוספת ספסלים בהיכל ישיבתו של זקן 
הפוסקים מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א לקראת 
ביום  הישיבה  שערי  נפתחו  החדש,  אלול'  'זמן 
קטן"  כיפור  "יום  תפילת  במעמד  רביעי  שעבר 
שטרנבוך  הגר"מ  הישיבה  ראש  בהשתתפות 
קטן  כיפור  יום  תפילת  בסיום  כאשר  שליט"א, 
נשא ראש הישיבה דברי חיזוק והתעוררות לפני 

בני הישיבה לקראת ימי ה'אלול'.
ביום  קטן  כיפור  יום  תפילת  לאחר  בדבריו 
"צריך  הישיבה:  ראש  אמר  שעבר  רביעי 
ימים  שהם  אלו  בימים  אחד  כל  על  ניכר  שיהא 
לסליחות  קמים  כבר  הספרדים  אצל  מיוחדים. 
מראש חודש אלול, אמנם גם אצל האשכנזים – 
סיפרה לי אמי ע"ה, שבכמה קהילות בחו"ל היו 
בוקר  בכל  הציבור  את  מעורר  שהשמש  נוהגים 

בניגון הקורא "קומו לעבודת  בימי חודש אלול 
וטעם  בזריזות,  לקום  מתעוררים  והיו  הבורא", 
הדבר נראה כי הקימה לעבודת הבורא היא יסוד 
העבודה, שכיון שקם בזריזות הרי כל היום מלא 
נזהרים בחודש אלול בקימה  היו  ולכן  בזריזות, 

בזריזות שהיא יסוד העבודה".
היום )ראשון( מסר ראש הישיבה זקן הפוסקים 
פתיחה"  "שיעור  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ 
 – כתובות  במסכת  בישיבה  הנלמדת  בסוגיא 
וזאת לאחר  זמן",  סוגיית "חיוב מזונות בהגעת 
הסוגיא  לימוד  את  הכינו  הישיבה  שתלמידי 
הנלמדת בישיבה החל מיום רביעי שעבר – ביום 

פתיחת הזמן.  
מעניינת,  אנקדוטה  נרשמה  השיעור  במהלך 
שטרנבוך  הגר"מ  מרן  הישיבה  ראש  כאשר 
לפני  בצעירותו  ששאל  קושיא  הזכיר  שליט"א 
כשמונים שנה בסוגיה הנלמדת בישיבה, ותיאר 
את התסיסה וה'ריתחא דאורייתא' שהיה בהיכל 
המלחמה,  בימי  שנה  כשמונים  לפני  הישיבה 

כאשר בני הישיבה חגרו מלחמתה של תורה על 
הקושיה.

הישיבה  ראש  התייחס  השיעור  בסיום 
בחורים  עשרות  כניסת  עם  הישיבה  להרחבת 
חדשים, ואמר: "לאחר שזכינו ברוך ה' להרבות 
מתרבה  האחריות  הרי  המדרש,  בית  ספסלי  את 
על כל אחד לבוא לסדרי הישיבה בזמן, שאם חס 
וחלילה מישהו מתרפה עכשיו בעבודתו הרי הוא 
הקדוש  אמר  וכבר  בחורים,  ליותר  רפיון  גורם 
קטן  בעסק  'שותף  דומה  שאינו  חיים'  ה'חפץ 
לשותף בעסק גדול', וא"כ עכשיו לאחר הרחבת 
מבני  אחד  שכל  נמצא  גדול',  שה'עסק  הישיבה 
וכל  גדול,  בעסק  שותף  הוא  שלומד  הישיבה 
אחד יעשה את שלו ויראה לנצל את הזמן כראוי, 

ויגרום על ידי זה גם לחזק את חביריו".
הגר"מ  הפוסקים  זקן  של  ישיבתו  כזכור, 
הראשונות  מהישיבות  היא  שליט"א,  שטרנבוך 
הקודם  קיץ  זמן  בתחילת  שעריהן  את  שפתחו 
זהירות  כללי  שמירת  תוך  ה'קפסולות'  במסגרת 

במסגרת  כאשר  הקורונה,  התפשטות  למניעת 
מיוחד  כניסה  שער  הועמד  בישיבה  השינויים 
שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  הישיבה  לראש 
מבודד  במקום   – נפרד  ממקום  לישיבה  הנכנס 

מהתלמידים.
זמן  פתיחת  לקראת   - האחרונים  בשבועות 
לבטיחות  נוספות  פעולות  בישיבה  נעשו  אלול 
פתיחת  עם  שגם  כך  הישיבה,  וראש  התלמידים 
מהחלוצים  להיות  הישיבה  זכתה  אלול  זמן 
שפתחו שעריהם החל מיום רביעי שעבר למאות 

התלמידים.
הישיבה  צוות  הורחב  אלול  זמן  פתיחת  עם 
שפירא  שלמה  רבי  והגאון  חדשים,  במינויים 
שליט"א שכבר כיהן בעבר בצוות הישיבה מונה 
עם פתיחת הזמן למשגיח בישיבה, וכמו כן צורף 
לצוות הרבנים הרה"ג ר' נפתלי צבי יהודה לייב 
רבי  הגאון  של  חביבו  בנו  שליט"א  פיינשטיין 
עטרת  ישיבות  ראש  שליט"א  פיינשטיין  חיים 

שלמה.

גלריה: זקן הפוסקים בשיעור פתיחה 
בהיכל ישיבתו בבית שמש

בשיעור פתיחה מיוחד שנשא זקן הפוסקים ראש הישיבה הגר"מ שטרנבוך בפני התלמידים, הזכיר קושיה בסוגיא הנלמדת ששאל לפני כשמונים שנה את רבותיו ותיאר את מלחמתה 
של תורה בתקופה ההיא • כמו כן התייחס להרחבת ספסלי בית המדרש עם כניסת עשרות בחורים חדשים לשערי ישיבתו וביקש מהבחורים להתחזק במיוחד לרגל התרחבות הישיבה



לפרגן בגדול
ארוחה בקטנה

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

 אפרסק 
ושיבולת שועל

 מנגו 
ושיבולת שועל
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שר הפנים: 
תנו להתפלל 
במבני ציבור

מאת: מנדי קליין

במלאכת  במרץ  ממשיכים  מכבי  וצוותי  פה,  עדיין  הקורונה 
הבריאים  לחברים  שוטפים  בריאות  שירותי  הגשת  לצד  הקודש; 
והחולים, שמה מכבי דגש רב גם על מערך המוקדים הטלפונים. 
יזום  באופן  פונים  המוקדים  את  המאיישים  המקצוע  אנשי 
לחברים; מבודדים, קשישים, חולי קורונה או מחלימים ומעניקים 
להם הרבה יותר משירות רפואי – הם מתעניינים במצבם האישי 
והמשפחתי, ומבררים האם יש צורך בסיוע נוסף. אך לא די בכך. 
ברגע שמזוהה צורך בסיוע – חוברת מכבי אל ארגונים ורשויות 

מקומית, ומוודאה כי מצוקתו של החבר נענתה. 
בלטו  מתוכם  ושניים  שיעור,  לאין  רבים  המרגשים  הסיפורים 
הפעולה,  שיתוף  של  כוחו  את  הממחישים  סיפורים   – במיוחד 
'עזר  החסד  וארגון  מכבי  צוותי  של  רבה  ודאגה  בחמלה  הכרוך 
דני  ד"ר  שביצע  יזומה  בשיחה  החל  הראשון  הסיפור  מציון'. 
אימו  אל  פנה  הרופא  בקורונה.  לטיפול  מכבי  במוקד  רופא  קון, 
לשחרור  מועמד  והיה  מקורונה  שהחלים  השלוש,  בן  הילד  של 
מהאשפוז הביתי. להפתעתו, פרצה אימו של הילד בבכי , "אנחנו 
כבר שבועות בבידוד, ולפנינו עוד ימי בידוד ארוכים. ההיעדרות 
מהעבודה פגעה קשות במצבינו הכלכלי, חסרים לנו אפילו מוצרי 
אין  לתינוק  תמ"ל  "אפילו  הוסיפה  נשבר  ובקול  בסיסיים",  מזון 

לי".
הרופא הרגיע את האם הבוכייה, ולאחר שהסתיימה השיחה יצר 
קשר עם מנהל מרחב מכבי בבני ברק, ר' ברוך שטרן, ומסר לו את 
פרטי השיחה. מנהל המרחב לא המתין ולו רגע אחד, ופנה לארגון 
'עזר מציון'; "הבידוד אומנם מאתגר, אבל לפחות סלי המזון יוכלו 
להביא רווחה של ממש" תיאר להם. מתנדבי הארגון נרתמו באופן 
מידי למשימה, ודאגו לתרומה משמעותית של מוצרי מזון בשפע, 

ואף שינעו אותם בערב שבת עד לפתח הבית.

משחקי קופסה עד למלונית

מכבי,  אחות  של  יזומה  בשיחה  מתחיל  הנוסף  הסיפור  גם 
במלונית  ושהתה  ברק,  בבני  המתגוררת  משפחה  אל  שפנתה 
מחלימים בצפון הארץ. האחות יצרה קשר כדי לעקוב אחר מצבם 
הרפואי של בני המשפחה, חברי מכבי, וכדי ללוות אותם טלפונית 
כי  המשפחה  בני  שיתפו  השיחה,  במהלך  המדדים.  ביצוע  בעת 
מעבירים  "הם  ממש.  של  תעסוקתית  במצוקה  הצעירים  הילדים 
לגילם,  המתאימה  תעסוקה  כאן  אין  מעשה.  באפס  שלמים  ימים 
ואין לנו בני משפחה או מכרים באזור שיכולים לדאוג למשחקים 
מעשיות  עצות  מספר  האחות  העניקה  ראשוני,  כסיוע  עבורם". 
להעסקת הילדים גם ללא ציוד נלווה. אך מיד לאחר סיום השיחה, 
היא ביקשה ליצור קשר עם 'עזר מציון', שנרתמו בשמחה ודאגו 
לגיל  המתאימים  ומעשירים,  חינוכיים  קופסה  משחקי  לתרומת 

הילדים – ואף הביאו אותם עד למלונית בו שהתה המשפחה.
סיפורים  ספור  "אין  שטרן:  ברוך  ר'  ברק,  בני  מרחב  מנהל 
החברים,  עם  יחד  מתרגשים  אנחנו  הזו.  בתקופה  אלינו  מגיעים 
הרבים  לארגונים  ומודים  לסייע,  בידינו  עולה  כאשר  שמחים 
השותפים בשליחות החסד הזו. 'עזר מציון' הוא אחד מהארגונים 
הרבים  לצרכים  קשוב  לשעון,  מסביב  פעולה  הבולטים, המשתף 
אני  גדול.  לב  עם  ובעיקר   – מהירים  יצירתיים,  פתרונות  ומעניק 
עשרות  היוזמים  הטלפונים,  המוקדים  לצוותי  גם  להודות  רוצה 
היא  כאילו  שיחה  לכל  מתייחסים  אך   – יום  בכל  שיחות  אלפי 
משתפים  הדאגה,  את  מרגישים  בזאת,  חשים  החברים  היחידה. 
אותנו – ומעניקים לנו את הזכות לעזור להם. תודה רבה, בריאות 

איתנה וקיץ בטוח לכל עמ"י".

מאת: יוסף טולידנו 

שר הפנים אריה דרעי שיגר מכתב ל-174 ראשי רשויות בארץ, 
הנוראים  הימים  לתפילות  הרשויות  "היערכות  הכותרת  תחת 
־וחגי תשרי בצל הקורונה" –  המעודד שימוש במבני ציבור כמ

קומות תפילה ב'ימים נוראים'.
מאתנו,  שדורשת  מאתגרת  בתקופה  נמצאים  אנו  "כידוע 
הממשלה, הרשויות והאזרחים התארגנות מחודשת", פתח דרעי 

את מכתבו.
עליה  ישנה  בהם  תשרי  ולחגי  הנוראים  לימים  מתקרבים  "אנו 
משמעותית בקרב מתפללי בתי הכנסת ועלינו להיערך בהתאם 
־בכדי שנוכל להנגיש את התפילות המיוחדות לכלל הציבור בה
המתפ מסיכון  להימנע  מנת  על  החברתי  הריחוק  לכללי  ־תאם 

ללים", ציין השר.
"הלכך אני פונה אליך בכדי לרתום אותך למאמץ החשוב, בכך 
שתאפשר שימוש במבני הציבור הקיימים ברשותכם: בתי ספר, 

גנים, מתנ"סים וכדומה".
השר הוסיף: "מאחר ותפילות החגים דורשות מיומנות מיוחדת 
כדוגמת חזנים ותוקעים בשופר, לשם כך עליך להתארגן מבעוד 
־מועד לפריסה נכונה ורישום של הקהילות והתפילות, בכדי שח

ווית התפילות המיוחדת לא תפגע ונצליח לשמור הן על בריאות 
המתפללים והן על קדושת התפילה. בברכת שנה טובה ותפילת 

'אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך'".

שר הפנים אריה דרעי שיגר מכתב ל-174 ראשי רשויות 
בארץ, בו הוא קורא להם לעשות כל שנדרש על מנת 

לאפשר קיום תפילות בחגי תשרי הקרבים בצל הקורונה

"כולנו בבידוד, אין לי מזון לתינוק"
רופא מכבי התקשר לבשר כי ילד בן שלוש, שהחלים מקורונה, צפוי להשתחרר מאשפוז ביתי • בתגובה, פרצה אימו של הילד 

בבכי: "כולנו עדיין בבידוד. אין לי מוצרי מזון, אפילו לא תמ"ל לתינוק" • לאחר שהרגיע אותה, יצר הרופא קשר עם מנהל 
מרחב מכבי בבני ברק – שפנה  ל'עזר מציון' • תוך זמן קצר, קיבלה המשפחה ארגזי מזון מלאים, שנתרמו ושונעו עד לפתח 

הבית באמצעות מתנדבי הארגון

כתוב שיש כאן
מתח גבוה. שקע, למה

אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

גם בחופשת הקיץ חשוב להקפיד על כללי הבטיחות בחשמל
בבית 

אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או  בידים רטובות.
אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

וביד  השקע  מיכסה  על  אחת  יד  מניחים   - משקע  תקע  מוציאים  כאשר 
השניה מושכים את התקע.

הילדים    ומזמינים  מרחיקים    את   פגום,  או  שבור  שקע  בבית  מגלים  אם 
חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

כאשר משתמשים בכבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש בצורה בטוחה 
ושאינו מהוה מכשול, ובכל מקרה, מומלץ להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.
מיכסים  השקעים  על  להתקין  כדאי  הילדים  בטיחות  על  שמירה  לשם 

מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

ובחוץ
אסור לטפס על עמודי חשמל.

אסור לפתוח ארונות חשמל ולא משחקים בקירבתם.
אם נתקלים בארון חשמל פרוץ, שבור או פתוח - מדווחים 

לשירות 103, משגיחים שאיש לא יתקרב למקום
וממתינים לאנשי חברת החשמל.

חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. אם נתקלים בחוט חשמל 
קרוע ברחוב או בחצר – מתקשרים 103 לחברת

החשמל ומרחיקים את כל מי    שנמצא בסביבה.
הילדים יוצאים לשחק? ודאו שהם בוחרים מקום מרוחק

ממתקני חשמל.



אל תחמיצו את הברכה הנדירה

מרן רבנו ראש הישיבה שליט"א פותח את המגבית עבור 38 היתומים הנישאים אלול

 38
 יתומים 

1800-39-47-47

מרן רבנו ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א 

בברכה נדירה ומיוחדת בכתי"ק
עבור התורמים 380 ₪ ליתומי אלול 

8970 בכל עשרת אופני התרומה חובה לציין: עבור קרן 

בקופות הצדקה 
שברחבי הערים

באתר קופת העיר 
 בכתובת:

www.kupat.org.il

 בהפקדה לחשבון הבנק:
 בנק 20, סניף 430,

ח-ן 366838
בנק הדואר: 2795156

לשלוח את פרטי 
 התרומה לכתובת:

office@kupat.org

משלוח בדואר )נא 
לא לשלוח כסף 

מזומן(

לידי הרבנים 
המקבלים ששמותיהם 

 מופיעים ע“ג 
מעטפות ההתרמה

במוקדי 
"קופת העיר" 
ברחבי הערים

בעמדות נדרים 
פלוס/ קהילות 
שברחבי הארץ

ע"י המוקד הטלפוני 
 של “קופת העיר“ 
24 שעות ביממה
1800-39-47-47

12345678910

במוקד קופת העיר בבית 
מרן רשכבה“ג שה"ת 

הגר"ח קניבסקי שליט"א 
רח' רשב"ם 23 ב"ב

מרן רבנו ראש הישיבה שליט"א בכתיבת וחתימת המכתב

 "כל התורמים 380 ש"ח למגבית עבור 38 היתומים 
הנישאים באלול, 

יזכו במידה כנגד מידה
שהם וצאצאיהם יזכו להתעלות 

בתורה ויר"ש ומידות טובות מתוך 
הרחבת הדעת, לכוח"ט"



ז' אלול תש"פ 8827/8/20 בבית שמש

מאת: מנדי קליין

בכל שנה עולים רבבות לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן 
שונה.  יהיה  הטסים  מספר  נדמה,  היה  כך  השנה,  שבאוקראינה. 
שיאפשר  מודל  לתאם  ברסלב  חסידות  נציגי  ניסו  שבועו  במשך 
ממונה  אולם  הבריאות,  משרד  להנחיות  בהתאם  לאומן,  טיסה 
הקורונה החליט לאסור לחלוטין את הטיסות לאומן, דבר שעורר 

סערה רבה.
גמזו  פרופ'  התייחס   ,12 בערוץ  השבוע  סוף  לחדשות  בראיון 
חגי  לא  זה  "אומן  לאומן:  טיסות  אין  מבחינתו  כי  ואמר  לנושא 
תשרי וזה לא דבר קדוש. זו הילולה או מסיבה ולא צריך לעשות 
להיות  צריכה  הממשלה  כל  לסגר.  אותנו  לקרב  יכול  זה  זה.  את 
נחושה לזכות באמון הציבור ולומר לחסידים – לא לנסוע במועד 
טיסות  אין   – מודיע  אני  בישראל.  נפשות  סיכון  זה  לאומן.  הזה 

לאומן. נקודה סוף".
עוד קודם לכן, דרש גמזו בקבינט הקורונה להורות לרשות שדות 
התעופה לבטל לחלוטין את הטיסות לציון של רבי נחמן באומן 
"לא  גמזו אמר בקבינט הקורונה:  פרופ’  – לקראת ראש השנה. 
לטוס השנה לאומן להשתטחות על קברו של רבי נחמן מברסלב, 
מחשש לאירוע הדבקה המוני לא רק בקרב אלפי הנוסעים, אלא 
גם בקרב התושבים המקומיים באוקראינה. על הממשלה להנחות 
לאוקראינה,  ישירות  טיסות  למנוע  התעופה  שדות  רשות  את 

מסיבות בריאותיות".
אוקראינה  לנשיא  רשמי  מכתב  גמזו  פרופ'  שיגר  מכך,  יתרה 
בבקשה לעצור את הטיסות לאומן – "מחשש בריאותי וכדי למנוע 

פגיעה בחיי אדם".

קוממו  אוקראינה  לנשיא  המכתב  ושליחת  גמזו  של  האמירות 
עליו רבים בציבור החרדי עד כדי כך ששר השיכון יעקב ליצמן 
דרש את פיטוריו של גמזו מהתפקיד באומרו כי מעולם לא נתקל 
תושבי  את  ומאשים  זרה  מדינה  לראשי  מכתב  ששולח  בפקיד 

מדינתו בהפצת הנגיף.

בתדרוך לעיתונאים החרדים של פרויקטור הקורונה רוני גמזו, 
ניסה פרופ' גמזו למזער את הנזק התדמיתי שנגרם בעקבות שליחת 
המכתב. "עמדתי היא שגם בנושא אומן שזה חג באמת קדוש, אני 
עדיין חושב שיש דבר יותר קדוש", אמר גמזו. "היכולת והחובה 
אנשים  שיש  יודע  אני  כולם,  של  הנפשות  על  לשמור  היא  שלי 
שיטוסו בעוד דרכים כאלה ואחרות, אבל לא בכמויות של רכבת 

אווירית שזה מסכן את האנשים, מסכן את המתפללים".

לדברי גמזו: "אוקראינה נמצאת בקצב תחלואה גדול, זה נכון 
שאזור אומן הוא בפחות תחלואה אבל הוא במצב לא טוב. אני כן 
חושב שצריך לצמצם את הנסיעות ולמנוע את הטיסות הישירות 
לא  במירון  גם  רגילה.  שנה  לא  זאת  המורכבות,  כל  עם  לאומן. 
הייתה השנה הילולא רגילה, בשנה הזו צריך להתאים את החיים 

שלנו ואני כן עושה את זה רק לשם שמירת הנפשות".
"יכולים  לאומן:  בטיסות  הכרוך  לסיכון  התייחס  גמזו  פרופ' 
להיבדק שם יותר ולחזור עם הדבקות. אני יודע שחלק לא אהבו 
את העמדה שלי אבל הביאו אותי כדי לאזן את החיים שלנו מול 

הקורונה. זה התפקיד שלי". 
יחד עם זאת, ראה פרופ' גמזו צורך להתנצל על תוכן המכתב 
ששיגר לנשיא אוקראינה: "יכול להיות שיש שם כמה דברים שלא 
היו צריכים להיאמר אבל זאת חובתי המקצועית שאני מזהה סכנה 
החלטות.  לקבל  שצריך  מי  כל  מול  האמת  את  לשים  בבריאות 
אסור לי להתפשר, בכל האחריות אני מנסה להבהיר את האמת, 
שמו עלי את כל האחריות אני צריך להגיד את האמת בפני כל מי 
כי  בנושא המכתב  להדגיש  ביקש  גמזו  שמקבל את ההחלטות". 
"קדם למכתב שלי פגישות עם החסידים והיה נראה שאין הפנמה, 
אנשים לפעמים לוקחים את זה כאילו זו לא הבעיה שלהם. קשה 
סעודות  שם  יש  באומן,  ההנחיות  על  לשמור  להצליח  מאוד 

וריקודים מעבר לעלייה לקבר, אי אפשר להתעלם מזה". 
ירוק  אור  נתן  נתניהו  שרה"מ  כך  על  לדיווחים  בהתייחסו 
עירבתי  "לא  גמזו:  אמר  לאומן  הטיסות  בנושא  הסדר  למציאת 
את ראש הממשלה בפנייה שלי לנשיא אוקראינה, ואתמול ראש 
הממשלה אמר רק לבדוק את המתווה, אבל אני עדיין מתנגד. אני 
רוצה לצמצם את כמות הנוסעים לקברו של רבי נחמן, ואני רוצה 

לעשות זאת ע"י הסברה והבנה וע"י הידברות".

סערת הטיסות לאומן
בישיבת קבינט הקורונה דרש ממונה הקורונה פרופ' רוני גמזו להורות לרשות שדות התעופה לבטל לחלוטין את הטיסות לאוקראינה ⋅ הוא אף שיגר מכתב רשמי לנשיא אוקראינה בבקשה לעצור את הטיסות 

לאומן – "מחשש בריאותי וכדי למנוע פגיעה בחיי אדם" ⋅ דבריו של גמזו קוממו רבים בציבור החרדי ושר השיכון יעקב ליצמן דרש את פיטוריו המיידים של גמזו ⋅ בהמשך הבהיר גמזו את דבריו ואמר: "יכול 
להיות שיש שם כמה דברים שלא היו צריכים להיאמר אבל זאת חובתי המקצועית שאני מזהה סכנה בבריאות לשים את האמת מול כל מי שצריך לקבל החלטות"

אומן ראש השנה: רה"מ נתניהו התערב בניסיון למצוא מתווה מוסכם

ציונו של רבי נחמן מברסלב באומן )צילום: ברסלב לייב(

מאת: מנדי קליין

ההסכם ההיסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות 
ממשיך לתפוס כותרות בכל העולם, אך מסתבר 
כי הרחק מאור הזרקורים, בשבוע האחרון היתה 
איחוד האמירויות מעורבת במחווה הומניטארית 

יוצאת דופן להצלת יהודים מתימן.
אבו  אמירות  של  הכתר  נסיך  של  ישיר  בסיוע 
נחתם  שעמו  נהיאן,  אאל  זאיד  בן  דאבי מוחמד 
משפחה  חולצה  ישראל,  עם  השלום  הסכם 
יהודית מתימן לאחר שנשקפה סכנה לחייה. בני 
המשפחה חולצו בשלום והגיעה לאבו דאבי, שם 
התאחדו עם קרובי משפחתם שבשנים האחרונות 

היגרו ללונדון.
בשנים האחרונות ככל שמצב היהודים בתימן 
את  לחלץ  רבים  ניסיונות  נעשו  והחמיר,  הלך 
אולם  במקום.  נותרו  שעדיין  הפליטה  שארית 
מסיבות  מהמדינה  להגר  סירבו  משפחות  מספר 
שונות, בין היתר בעקבות כך שהוריהם המבוגרים 
חילצו  ממקרים  בחלק  במקום.  עדיין  נותרו 
והעבירו  המשפחה  ילדי  את  יהודים  ארגונים 

אותם למדינות שונות בעולם.
כך היה עם אחת המשפחות הוותיקות בתימן. 
ילדיהם כולם כבר  ההורים עצמם לא היגרו, אך 
עזבו את תימן לפני כחמש עשרה שנה, ובמהלך 
כולה  המשפחה  התאחדה  האחרונות  השנים 
ההורים  ואילו  מגוריהם,  את  קבעו  שם  בלונדון 

נותרו עדיין מאחור.
הלך  בתימן  היהודים  מצב  האחרונה  בתקופה 
וביניהם  קיצוניות  שקבוצות  לאחר  והחמיר, 
ומצירים  במדינה  אזורים  על  השתלטו  החות'ים 
עד  המדלדלת  היהודית  הקהילה  של  צעדיה  את 

כדי סכנת נפשות.
מלונדון  המשפחה  לבני  התברר  לאחרונה 
החלו  הם  יקיריהם.  לגורל  כבד  חשש  יש  כי 
בפעולות הצלה בכדי להוציא את ההורים מעמק 
הצלה  בפעולות  החלו  בכירים  עסקנים  הבכא. 
בינלאומיות בכדי לחלץ את המשפחה היהודית. 
עם  ברית  בעלת  במדינה  צורך  היה  השאר  ובין 
תימן שתיקח חסות על בני המשפחה ואף תעניק 

להם אשרות כניסה.
לאזאר  הגר"ב  רוסיה  של  הראשי  רבה 
על  השפעתו  את  והפעיל  למערכה  גויס 
נסיך  נהיאן,  אאל  זאיד  בן  מוחמד  הנסיך 
להיכנס  דאבי,  אבו  אמירות  של  הכתר 
ההומניטארי. למבצע  ולסייע  הקורה   לעובי 

השלטונות  העניקו  דופן  יוצאת  במחווה  ואכן 
המשפחה  לבני  אזרחות  דאבי  באבו  המקומיים 
היהודית מתימן, ואף לקחו חלק במצבע החילוץ, 

שפרטיו מסיבות מובנות אינם ניתנים לפרסום.
הוענקה  תקדים  וחסר  חריג  בצעד  זאת  מלבד 
אזרחות גם לבני המשפחה האחרים המתגוררים 
לאבו-דאבי  להגיע  שיוכלו  בכדי  בלונדון,  כיום 
ולהתאחד עם הוריהם אותם לא ראו מזה כחמש 

עשרה שנה.
המפגש היה מרגש ומטלטל 
נפלו על  בני המשפחה  כאחד. 
צווארי הוריהם, והודו להשי"ת 
על שהציל את הוריהם מסכנת 
כן  כמו  ממש.  של  נפשות 
לנסיך  רבה  הערכה  הביעו 
אאל  זאיד  בן  מוחמד  הסעודי 
נהיאן, ובמקביל לרבה הראשי 
לאזאר,  הגר"ב  רוסיה  של 
בעניין  שפעלו  העסקנים  ולכל 
במסירות של ממש יום ולילה, 

עד שהמבצע יצא לפועל.
רבה הראשי של רוסיה הגאון 
שליט"א  לאזאר  בערל  רבי 
שגייס את עזרת הנסיך שיגר לו 
אגרת תודה מיוחדת, בה נכתב 
משפחות  "בשם  השאר:  בין 

על  לכבודו  להודות  אני  מתכבד  תימן  יהודי 
הכל-כך  והסיוע  והעזרה  ההומניטארית  המחווה 
חשובים שהעניק הנסיך בהענקת אשרת הכניסה 
למשפחות יהודי תימן, בכדי שניתן יהיה לחלצם 
אותם  להציל  זה  ובאמצעות  לאבו-דאבי,  מתימן 

ממצב של סכנת נפשות, בהם היו עד עתה.
המדינות  אחת  היא  האמירויות,  "איחוד 
המיוחדות ביותר בכדור הארץ, מדינה עם ערכים, 
מדינה עם סובלנות, מדינה עם רוחב לב, מדינה 

במידה  ולכן  נתינה.  שכולה 
זוכה  אכן  היא  מידה,  כנגד 
שמים  ולברכת  הא-ל  לברכת 
ספק  ללא  מרובה.  כה  במידה 
של  הזה  האצילי  שהמעשה 
בעזרת  יעלה  נפשות,  הצלת 
של  קרנה  את  יותר  עוד  הא-ל 
את  יברך  האמירויות,  איחוד 
העומדים  את  יברך  המדינה, 
בראשה, יברך את תושביה, והם 
ידיהם  מעשי  בכל  ברכה  יראו 

על כל צעד ושעל".
התייחס  אף  לאזאר  הגר"ב 
שהתגבש  השלום  להסכם 
איחוד  בין  האחרון  בשבוע 
"בימים  לישראל:  האמירויות 
אלו העולם כולו רואה את ידה 
בכדי  לשלום,  המושטת  האמירויות  איחוד  של 
שעשתה  הצעד  העמים.  בין  לאחדות  להביא 
אחדות  של  גדול  צעד  הוא  האמירויות,  איחוד 
אחרים  אומות  עוד  יבואו  בוודאי  שלום.  ושל 
לה  שמורה  הראשונים  זכות  אבל  בעקבותיה, 

לעד", דברי רבה של רוסיה. 
שארית  האחרונים  הפרסומים  עפ"י  כך,  בתוך 
במקום,  נותרו  שעדיין  תימן  יהודי  של  הפליטה 

מבקשים גם הם להגר לאיחוד האמירויות.

משפחה יהודית חולצה מתימן בחסות 
נסיך הכתר באיחוד האמירויות

 צילום מכתב רבה של רוסיה אל נסיך הכתר 
של איחוד האמירויות  
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מאת: חיים רייך

זה   – שמים  כבוד  ביזוי  על  יותר  נשתוק  לא 
בעצרת  המשתתפים  אלפי  שהעבירו  המסר 
השידור  תאגיד  בניין  מול  שהתקיימה  המחאה 
נבחרי  חשובים,  רבנים  בראשות  בירושלים, 
התקיימה  העצרת  חברתיים.  ופעילים  ציבור 
התכנית  נגד  המתמשך  המחאה  למסע  בהמשך 
‘היהודים באים’, במסגרתו חתמו למעלה מ-45 
החרפה  להורדת  רשת  עצומת  על  איש  אלף 
מהמסך, ומאות אלפים מכל רחבי הארץ והעולם 
הגאון  עם הסרטון הראשון של  הזדהות  הביעו 
את  שהצית  סרטון  התכנית,  נגד  כהן  זמיר  רבי 
המחאה הציבורית הרחבה נגד רמיסת המסורת 
היהודית וביזוי בורא עולם וגדולי האומה בריש 

גלי.  
אלפים  החלו  המוקדמות  הערב  בשעות  כבר 
להתכנס מול בניין התאגיד ברחוב כנפי נשרים 
האווירה  את  מדגיש  המנחה  כאשר  בירושלים, 
מצד  הסדרנים  להוראות  והציות  המכובדת 
כלל המשתתפים, למרות סערת הרוחות לנוכח 
מיליוני  של  ברגשותיהם  החמורה  הפגיעה 
ההמונים  ובעולם.  בארץ  מאמינים  יהודים 
נשאו שלטים נגד חרפת ‘היהודים באים’, לצד 
בכבוד  מדברים  הציונות  מנהיגי  של  ציטוטים 
ישראל,  ותורת  ובהערצה על המסורת היהודית 
והמבישים  הבזים  התכנים  ליוצרי  בניגוד 
בתאגיד הממומן על יד הציבור, המאמין ברובו 
המוחלט בבורא עולם ואוהב את תורת ישראל. 

בהתרגשות ובכאב האזינו אלפי המשתתפים 
לבכיו של הרב משה בוסו, נכדו של הבבא סאלי 
בין  כאשר  שמים,  כבוד  ביזוי  על  שמחא  זי”ע, 
של  לדמותו  ללעוג  התכנית  יוצרי  העזו  היתר 
שעם  והנערץ,  הקדוש  המקובל  הגדול,  סביו 
לזכות  עת  בכל  פניו  את  חילה  כולו  ישראל 
“אוי  המאירים.  בפניו  ולחזות  קודשו  לברכות 
סבי  ביזוי  על  לא   ! בימינו  עלתה  שכל  לנו 
האומה  קודשי  ביזוי  על  לא  כואב,  אני  הגדול 
אני כואב, וודאי שזה כואב ומכאיב לכל יהודי, 
אלא הכאב הגדול הוא על המצב של הדור, על 
הילדים שנחשפים לדברי נאצה כאלו” זעק הרב 
זעזוע בקרב  בוסו בדמעות, שהעבירו רטט של 

האלפים.  
קיבלו  תוסיף’  מלך  ימי  על  ‘ימים  בשירת 
ההמונים את פניו של הגר”ז כהן שליט”א, ראש 
הציבורית  הסערה  את  שחולל  הידברות,  ארגון 
במהלכו  כחודש,  לפני  שפרסם  מיוחד  בסרטון 
נחשף  כאשר  בבגדיו  ‘קריעה’  שקרע  סיפר 
‘היהודים  בתוכנית  והגידוף  החירוף  לדברי 
כי  הפלאית,  החידה  בציון  פתח  הגר”ז  באים’. 
למרות 70 שנות ניכור ליהדות, בהובלת מיעוט 
במדינת  והחינוך  התקשורת  על  שהשתלט  קטן 
בישראל  מהיהודים   80% זאת  ולמרות  ישראל, 
פונים  ל-100%  וקרוב  עולם,  בבורא  מאמינים 

לבורא עולם בזמנים קשים. 

בבורא  האמונה  את  היהודי   DNA-ב “יש 
יצליחו  שלא  עלינו  שומרים  ומשמיים  עולם, 
משורש  הצעיר  והדור  הילדים  את  לעקור 
כלי  ‘כל  אמר  כבר  “הנביא  היהודית.  האמונה 
שמדובר  חשבנו  תמיד  תצלח’.  לא  עלייך  יוצר 
על כלי נזק, היום אנחנו רואים שאנחנו מדברים 
לפגוע  כוחם  בכל  המנסים  התקשורת,  כלי  על 
הנקודה  אולם  היהודית,  ומסורת  באמונה 
הצעיר  והדור  מהם,  חזקה  הפנימית  היהודית 
לא  ישראל.  ולתורת  לשורשים  ומתחבר  חוזר 
יעלה על הדעת שהציבור המאמין ישלם מכספו 
כאן  היושבים  אלו  אותם  של  משכורתם  את 
בבניין הסמוך, ומבזים ומשפילים את האמונה, 
את המסורת, את כל הקדוש והיקר לנו. חובתנו 
הזכויות  על  לוותר  ולא  תוקף,  בכל  למחות 

המגיעות לנו בצדק” הדגיש הגר”ז כהן. 
כן נאמו בעצרת שורה ארוכה של רבני ערים 
וקהילות קדושות בישראל מכל העדות והחוגים 
בעם ישראך, בהם הרב שמואל אליהו רב העיר 
צפת, הרב אליקים לבנון רב המועצה האזורית 
יונתן בן משה,  גלזר, הרב  שומרון, הרב ליאור 

הרב שניר גואטה ועוד רבנים.
בעצרת אף נאמו חברי כנסת ממגוון מפלגות 
חברי  בהם  בישראל,  מוחלט  רוב  המייצגות 
הכנסת הרב משה אבוטבול והרב אוריאל בוסו 
פינדרוס,  יצחק  מסיעת ש”ס, חבר הכנסת הרב 
שלמה  הכנסת  חבר  התורה,  יהדות  סיעת  יו”ר 
קרעי מהליכוד וח”כ בצלאל סמוטריץ’ מסיעת 
קהל  בפני  התחייבו  הציבור  נבחרי  ימינה. 
ורמיסת  התורה  ביזיון  לעצירת  לפעול  האלפים 

היהדות במימון ציבורי. 
ובאתר  בערוץ  חי  בשידור  הועברה  העצרת 
ואתרי  ערוצים  של  בשורה  וכן  ‘הידברות’, 
חדשות מובילים. פעילי העצרת מציינים כי על 
פי נתוני הצפיות ברשתות החברתיות השתתפו 
בעצרת המחאה באופן מקוון קרוב לחצי מיליון 
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עד כאן!
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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

בשורה משמחת
בקרוב נפתח קורס נוסף הזדרזי להרשם!

 הקורס הינו בקבוצות קטנות עם דגש ויחס אישי
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 הן כבר יודעות
לצלם

ומה איתך?

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

 לפרטים והרשמה
052-6102024
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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



רעבים
רשת בטחון תזונתית לילדים 

 הפרויקט החדש של רשכבה"ג
 מרן רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א 
במלאות עשרים שנה לקופת העיר

1. זכות וסיוע לתורתו של רשכבה"ג מרן שליט"א.

2. רשכבה"ג  מרן שליט"א יכלול את שמות התורמים 
בעת ברכת החודש.

3. ברכת רשכבה"ג מרן שליט"א לפרנסה ברווח.

20 שנה לקופת העיר

בתפילה
שותפות

בתורה
שותפות

ברכה 
לפרנסה

המקבל על עצמו החזקת ילד רעב בסך 3,000 ש"ח יקבל לביתו 

שטר שותפות עם רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א הכולל:

לראשונה בהסטוריה
שטר שותפות

עם מרן רשכבה"ג שה"ת רבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א

א. התורם הנכבד מקבל על עצמו עול של 10 ילדים למזון ומחיה לכל הפחות למשך חודש אחד, בסך 

הצדקה  מעול  יופרע  לבל  הקדושים  סדריו  בלימוד  שליט"א  מרן  לרשכבה"ג  מסייע  ובזה   ,₪  3000

המוטל על כתפי בית דין אביהם של יתומים, וע"י כך יש לו זכויות בתורת מרן שליט"א.

ב. קופת העיר מקבלת על עצמה ליתן מיד את כל הסכום שנתרם בתשלומים למשפחת עוללים ששאלו 

לחם, לחיי נפש

ג. שמות התורם ובני משפחתו יונחו בעת ברכת החודש בפני רשכבה"ג מרן שליט"א, שיכלול אותם 

בתפלתו הזכה שנזכה "לחיים ארוכים, חיים של טובה של ברכה של פרנסה ויראת חטא"

ועל זה באנו על החתום לכבוד הצדקה ותורמיה

בעזה"י סיוון תש"פ 

כל התורמים לקרן עוללים שע"י קופת העיר עבור משפחות וילדים 
רעבים סכום שיש בו ממש, יזכו במידה כנגד מידה 

תהיה להם פרנסה ברווח

והכל שריר וקיים

באה  בסיסיים,  ומחיה  ולמזון  ללחם  הרעבים  ישראל  ילדי  רבבות  וזעקת 

אל רבן של כל בני הגולה מרן רבינו שה"ת רבי חיים קנייבסקי שליט"א, 

ומבקשים ממנו כרבינו הקדוש בשעתו לדאוג להם שיהיה להם הנצרך להם לחיי נפש.

ורשכבה"ג מרן רבינו שר התורה מינה את קופת העיר להיות שלוחיו למעשי 

הצדקה והחסד בכל רחבי ארץ הקודש, לדאוג לכל דל ולכל אביון, והטיל 

עליהם לפתוח קרן מיוחדת "עוללים" עבור ילדי עם ישראל.

והתורם הנכבד להיות לעזר ולסייע לרשכבה"ג מרן שליט"א לבל יופרע 

ויוטרד ע"י עול הצדקה מלימוד תורתו וסדריו הקדושים ולכן מקבל על 

עצמו סכום שיש בו ממש למימון חודש אחד של מזון עבור ילדים המשוועים למחיתם. 

לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

אישור מרן רשכבה"ג שליט"א

חיים קנייבסקי

 העתק לבית רשכבה"ג מרן שליט"א            העתק לבית התורם            העתק למשרדי קופת העיר

דוגמא בשם רשכבה"ג מרן שליט"א                      רבני קופת העיר                                  שם התורם

רעבים 1-800-39-47-47
רשת בטחון תזונתית לילדים  20 שנה לקופת העיר

חשוב  "עוללים",  פרוייקט 
מרן  רשכבה"ג  בעיני  כך  כל 
שליט"א-  קניבסקי  הגר"ח 
שהוא עושה עבורו דבר שלא 
שטר  חתימת  מעולם-  עשה 
עם  ומחייב  רשמי  שותפות 
התורם, שטר שותפות הכולל- 
זכות וסיוע ללימוד התורה של 
בברכת  תפלה  שליט"א,  מרן 
היסטורית  וברכה  החודש- 

ל"פרנסה ברווח". 
 לא היה,

וכנראה לא יהיה!!!!
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את  למשש  היה  ניתן  עת  השבוע,  שני  בצהרי 
המתח באוויר במסדרונות הכנסת, כינס היו"ר ח"כ 
הכין  לוין  הסגנים.  עם  נשיאות  ישיבת  לוין  יריב 
והדגיש  במליאה  העמוס  הערב  לקראת  סגניו  את 
שהוא  תוך  הזמנים,  בלוחות  העמידה  חשיבות  את 
מזכיר כי אם ההצבעה על חוק האוזר בקריאה שניה 
ושלישית תימשך ותסתיים רק לאחר חצות – הכנסת 

תתפזר מאליה ושום דבר לא יציל את המצב.
מי שהגיב לאלתר היה יו"ר הקואליציה ח"כ מיקי 
זוהר, "לקחנו את האפשרות הזו בחשבון", הודיע, 
דרעי  אריה  הפנים  לשר  נפנה  הצורך,  יתעורר  "אם 
החל  כבר  השנה  החורף  שעון  את  שיחיל  ונבקש 
מה-25 באוגוסט", הוסיף, להנאת 

החברים.
שפעו  הכנסת  חברי  בכלל, 
שבין  המתוחה  ביממה  הומור 
הוותיקים  בעיקר  לשני,  ראשון 
חוששים  שאינם  אלו  שבהם, 
של  במקרה  כיסאותיהם  ליציבות 
הציע  טיבי  ח"כ  אמת.  בחירות 
להוסיף  הכספים  ועדת  בישיבת 
שהרוטציה  הקובע  סייג  לחוק 
)נציגי  תכובד  לגנץ  נתניהו  בין 
הקואליציה התנגדו כמובן(, ואילו 
בוועדה  עשה  סמוטריץ'  ח"כ 
בצחוק  כשפרץ  פירון,  כמעשה 
להשלים  הצליח  ולא  מתגלגל 
של  מדרשו  מבית  טקסט  קריאת 

אהרן ברק.
מיעטו  החרדים  הנציגים  רק 
היה  האחרון  הרגע  עד  לצחוק. 
סיום  פירושה  לבחירות  הליכה   – מוחשי  החשש 
שנת 2020 ללא תקציב ומכה כלכלית קשה במיוחד 
לעולם התורה ולעמותות הרווחה. רק אחרי העברת 
יכלו  הם  הסופי,  ליין  הדד  לפני  כשעתיים  החוק, 

לנשום לרווחה.
המתח הכללי התפרץ גם מעת לעת במליאה, כך 
למשל כאשר ח"כ זנדברג ממרץ האשימה את השרה 
אורלי לוי בגזענות, בשל סירובה לחבור לממשלה 
הימין.  לגוש  ועריקתה  המשותפת  הרשימה  עם 
זכות התגובה רק לאחר  ללוי  ניתנת  פי התקנון  על 
ארבל,  משה  ח"כ  התורן,  היו"ר  אולם  ההצבעה, 
ניצל פרצה ייחודית של סעיף תקנוני המאפשר לשר 
מכהן להגיב 'בשם הממשלה' והעניק ללוי את זכות 

התגובה, במה שגרר קטטה מילולית רבתי.
אבל למרות השלמת החקיקה - הסיפור לא גמור. 
התקציב  העברת  דחיית  של  הנסתרת  המשמעות 
במאה ועשרים יום, עד לסוף דצמבר, פלוס הוספת 
תקציביות,  חריגות  לצורך  שקל  מיליארד   11
משמעותה חוסר אמון מוחלט של הצדדים בסיכויים 
לגשר על הפערים ולהגיע להבנות. הנאום הלוחמני 
נתניהו דקות  ידי  והעוקץ שניטל ממנו על  גנץ  של 

בין  הקשר  לחיזוק  תרמו  לא   - לכן  קודם  אחדות 
צמד ראשי הממשלה, והאיבה והניכור ניכרו היטב 
בעת ההצבעה עצמה, כשהשניים ישבו צמוד צמוד 
היו  משל  מבט,  או  מילה  להחליף  בלי  במליאה, 

נתונים בקפסולות מבודדות.
על  הייתה  נתניהו  של  ידו  התחתונה,  בשורה 
כחול  באופק,  נראה  לא  שנתי  דו  תקציב  העליונה. 
הפריטטיות  להסדרת  מבוקשה  את  קיבלה  לא  לבן 
יותר,  גדול  הליכוד  שרי  ומספר  )מאחר  בממשלה 
נדרשת החלטה ייחודית שתחשיב את משקלם של 
נציגי גוש כחול לבן כשוויוני(, ראש הממשלה שמר 
לעצמו נקודת יציאה לבחירות במועד מאוחר יותר, 
נותר  המינויים  נושא  ורק  חודשים,  ארבעה  בעוד 

כשוט בידי ניסנקורן ושות'.
מפכ"ל,   – הפרק  על  עומדים  מינויים  שלושה 
מחכים  הראשונים  שני  ויועמ"ש.  המדינה  פרקליט 
בידי  תיאורטית  נתון  האחד  מה,  זמן  כבר  לאיוש 
מפכ"ל(,  )מינוי  אוחנה  אמיר  פנים  לביטחון  השר 
נוסף  ותיק  המשפטים  תיק  מחזיק  של  בידיו  השני 
המדינה(  פרקליט  )מינוי  תמוה  בתזמון  שנסגר 
והשלישי והחשוב מכולם – אביחי מנדלבליט צפוי 
שהליכי  כך  ורבע,  כשנה  בעוד  כהונתו  את  לסיים 
בחירתו יתחילו רשמית בסוף הקיץ הבא, ומעשית 

כבר באמצע החורף.
למוד ניסיון, נתניהו – עם או בלי הצהרות ניגוד 
הפעם  יאפשר  לא   – זילבר  דינה  בחסות  עניינים 
וגם  אלשיך  שגם  העובדה  לרוחו.  שאינם  מינויים 
מנדלבליט באו מבית מדרשו - לא מרפה את ידיו, 
לבחור  ישכיל  הוא  רוה"מ,  משוכנע  כך  הפעם, 
מתוך  באים  שאינם  כאלה  עמידים,  פרקליטים 
החונטה ואינם ניתנים לסחיטה על ידה. שניים ורבע 
לא  קרב  לקראת  בו  תומכים  ימין  מצביעי  מיליון 

פשוט מול 'מגני החוק' מכחול לבן.

מי ישלוט בכסף?
לאין- שקל  מיליארד  עשר  אחד  של  הוספתם 

שלל  לכסות  מיועדת  הנוכחי,  תקציב 
מתוך  חריגות,  ועלויות  הוצאות 
מונח   2020 שתקציב  הנחה  נקודת 
והסיכויים  תרנגולת  כרעי  על 
של  מסיכוייהם  נמוכים  להעברתו 
נובל  פרס  לחלוק  וטראמפ  נתניהו 
שקל,  מיליון   400 רק  לשלום. 
מהסכום  אחוזים  מארבעה  פחות 
תקציב  להשלמת  מיועדים  הכולל, 
נוספים  מיליון   600 הישיבות, 
נוספות,  עמותות  לתקצב  צפויים 

ושאר הכסף יחולק לפי הצורך.
מחדש  הבעיר  זה,  דברים  מצב 
במשרד  הפנימיים  הקרבות  את 

האוצר. מחד גיסא, אגף התקציבים בראשות שאול 
מרידור, ומאידך, החשב הכללי הפורש רוני חזקיהו 
את  להבין  כדי  באוקטובר.  תפקידו  את  שיסיים 
שורשי המחלוקת, מן הראוי להזכיר כי בשנה נטולת 
תקציב, מאבד אגף התקציבים באוצר את כוחו, ומי 
שמנהל את תקציב אחד חלקי שתים עשרה על בסיס 
חודשי הוא החשב הכללי. כעת, משנוספו לתפריט 
התקציבים  אגף  אנשי  לוטשים  שקל,  מיליארד   11
את עיניהם ודורשים כי מאחר ומדובר בתקציב בפני 
עצמו, שאינו מתבסס על השנה הקודמת – הרי שמן 

הראוי שהוא ינוהל על ידיהם.
נתניהו רואה בראש האגף שאול מרידור יריב, הן 
בשל היותו מזוהה עם 'כחול לבן', הן בשל ה'ייחוס' 
בגלל  והן  מרידור(  דן  לשעבר  השר  הוא  )אביו 
תחושתו של רוה"מ כי מרידור ואנשיו הם האחראים 
לשלל העיכובים בחלוקת מענקי הקורונה שקוממו 
עליו את התקשורת וחלקים מהציבור. לפיכך, שלא 
הכספים  בועדת  זוהר  מיקי  ח"כ  הציע  במפתיע, 
נטולת היו"ר המיתולוגי המחלים משה גפני, לסייג 
על  בהתבסס  האוצר  שר  ידי  על  יחולק  הכסף  כי 
התנגדו  הקואליציה  נציגי  הכללי.  החשב  המלצות 

וההסתייגות נפלה.
נובע  ההתנגדות,  מאחורי  העומד  הרציונל 
מהצלחתו של מרידור לשכנע את הנציגות החרדית 
יוכלו  הרי שהם  לניהול אנשיו,  יינתן  כי אם הכסף 
כולל  כ'תמיכות',  המוגדרים  הכספים  את  להסדיר 
תקציבי הישיבות ועמותות הרווחה, כפי שבסמכותם 
לפי  כך  מנגד,  הספר.  לפי  תקציב,  בכל  להגדיר 
מרידור, אם החשב הכללי יהיה היד המכוונת, עשוי 
השוטפות,  בעלויות  חריג  גידול  של  מצב  להיווצר 
או  ויותר,  שקל  מיליארד   11 של  מחסור  שייצור 
ייפגעו  ושוב  הרשימה  לסוף  ה'תמיכות'  יידחו  אז 

תקציבי עולם התורה.
הופלה  ההסתייגות  בו  הנוכחי,  הדברים  במצב 
אחראי  יהיה  מי  מפורש  באופן  נכתב  לא  ובחוק 
לניהול התקציב, צפויה ידם של התקציבאים להיות 
על העליונה. הן משום שכך משתמע מ'רוח הוועדה' 
שמדובר  משום  והן  ההסתייגות,  את  שדחתה 

הנשמה מלאכותית

עם גניזתו הזמנית של איום 
הבחירות שבכוחו להשבית 
הליכים, מגלה השר הנוכחי 
יכולות בולדוזריות ומפרסם 
השבוע ברשומות שורה ארוכה 
במיוחד של ערים בהן נפתחים 
ההליכים למינוי רבנים

על סדר היום

בולדוזר בפעולה, 
שר הדתות יעקב 
אביטן | צילום: 
עדינה וולמן, 
דוברות הכנסת

אבי גרינצייג
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בתקציב חדש שאינו נשען על אשתקד. 

לגמוז את גמזו
נמשך הגל השני של מגפת הקורונה  לביני,  ביני 
מתקרב  בישראל  המוות  מקרי  מספר  עוזו,  במלוא 
אינו  אך  סטטי,  נשאר  אמנם  ההדבקה  וקצב  לאלף 
הקשות,  העובדות  בצל  להתמתן.  רצון  כל  מראה 
מנסה פרויקטור הקורונה, פרופ' רוני גמזו, למצוא 
להקריב  שניתן  כאלה  לעזאזל,  נוחים  שעירים 

במסגרת המאבק בהדבקה הבלתי פוסקת.
בבלפור,  האלפים  הפגנות  את  לצמצם  במקום 
המהוות כבר חודשיים מדגרת קורונה פוטנציאלית 
התקשורת  של  זעמה  חמת  את  ולספוג  ומסוכנת, 
ושלל יפי נפש, בחר גמזו להיטפל לנוסעים לאומן 

ולהיאבק בכל כוחו במנהג הברסלבי הנפוץ.
לנסוע  שלא  בקריאה  מסתפק  גמזו  היה  אילו 
ולקוות שאכן  כך  על  לסלוח  ניתן  היה  עוד  לאומן, 
לטוס  שיבחרו  אלו  וגם  הנסיעה,  ממדי  יצטמצמו 
לאוקראינה, יעשו זאת תוך הקפדה מרבית על כללי 
נוסף  בצעד  נקט  גמזו  אולם  והזהירות.  ההיגיינה 
האוקראיני  לנשיא  מיוחד  מכתב  כששלח  ומחוצף, 
הצעדים  "למרות  כי  ציין  ובו  זלנסקי  ולודימיר 
הקשים שננקטים על ידי הממשלה בישראל, שיעור 
החולים נותר גבוה, עם שכיחות גבוהה במיוחד של 
מהנשיא  ביקש  גמזו  חרדיות".  בקהילות  המחלה 
למנוע את הגעתם של חסידי ברסלב לאומן וחולל 

מהומה.
פצחה  החסידית,  ובעיקר  החרדית,  הנציגות 
ויו"ר ש"ס  הפנים  שר  ומוצדקת.  מתואמת  במחאה 
גמזו  על  נתניהו  בנוכחות  בישיבה  זעם  דרעי  אריה 
וגער בו: "איך קראת לזה מסיבה? ישנתי שם עשר 
החינוך  שר  סגן  ואילו  מקלחת",  בלי  בדירה  שנים 
ואופן  פנים  בשום  "אסור  כי  הצהיר  פרוש  מאיר 
שלנו  החיים  לאורח  המנותקים  שאנשים  להסכים 

ישלטו וירדו בנו".
אבל מי שלקח את הדברים צעד אחד קדימה, היה 
הבוס הקודם של גמזו במשרד הבריאות, שר השיכון 

באופן  הפרויקטור  את  לפטר  שדרש  ליצמן,  יעקב 
ככל  דרג  רם  שפקיד,  ייתכן  לא  ליצמן,  לפי  מיידי. 
לנשיא  שכזה  מכתב  עצמו  דעת  על  ישלח  שיהיה, 
מדינה אחרת. ליצמן דרש מנתניהו אחת משתיים – 

התנצלות פומבית של גמזו או פיטוריו.
בשיחה עם ליצמן השבוע, הוא נזכר בגל הראשון, 
השמים  את  לסגור  החלטתו  על  ביקורות  ספג  עת 
הרחוק.  במזרח  יותר  ומאוחר  מסין,  טיסות  בפני 
למעשה, אם משווים את הנתונים, מתברר ללא ספק 
כי ממשלת המעבר עם ליצמן כשר בריאות, נאבקה 
מממשלת  ומכופלת  כפולה  בהצלחה  בקורונה 

השיתוק הפריטטי הנוכחית.
בסיפור  ליצמן  נזכר  העבר,  על  מתענג  כשהוא 
ראש  "אצל  יותר.  הרחוק  מהעבר  נוסף,  'סיני' 
לטוס  פעם  "תכננתי  סיפר,  הקודם",  הממשלה 
לסין. רוה"מ שאל אותי האם אני יודע סינית, עניתי 
'בוודאי'. הוא התפלא והקשה שוב 'מי לימד אותך 
אדוני,  'אתה  לאלתר,  לו  עניתי  הזו?'  השפה  את 

במשך שלוש שנים אתה מדבר איתנו בסינית..." 
הנציגים  מעלים  רצינית,  יותר  מעט  בנימה 
החרדים שלוש נקודות משמעותיות במיוחד לקראת 
הימים הנוראים. ראשית, בהתייחס לחסידי ברסלב 
אינו מתגורר בערים  כלל  הגדול  המדוברים, חלקם 
החרדי,  מהמיינסטרים  חלק  מהווה  ואינו  החרדיות 
לפיכך לא ניתן לכלול אותם בחששות שהוזכרו מפני 

התפשטות עודפת של המחלה ב'ערים אדומות'.
שנית, בשל החשש ההולך וגובר כי ברגע האחרון 
בימי  הארץ  ברחבי  כללי  סגר  הטלת  על  יוחלט 
מנייני  בעריכת  ממש  של  בעיה  מתעוררת  החגים, 
ובמניינים  הגדולות  בחסידויות  בפרט  התפילה, 

הנודעים.
ואחרונה, בצל הדאגה לחסידי ברסלב ולמנהגם, 
העולם  מרחבי  חסידים  רבבות  כי  גם  לזכור  חשוב 
נוהגים להגיע מדי שנה לשהות במחיצת רבותיהם 
בארץ הקודש במהלך ימי הרחמים והסליחות, שהרי 
רק לחלקם יש רבי חדש ומקומי שמשכנו בלונדון, 
על  לוותר  ייאלצו  מרביתם  הנוכחי,  במצב  למשל. 
המנהג השנתי הנוגע בציפור נפשם. למרבה הצער, 

בעיה זו ככל הנראה לא ניתנת לפתרון.

עשה לך רב
באריכות  זה  במדור  עסקנו  האחרונים  בשבועות 
בהתמודדויות השונות ברחבי הארץ למשרות רבני 
מהלך  לראשונה  כאן  חושפים  אנו  השבוע  ערים. 
הרב  הדתות,  שר  של  בהובלתו  דרך  ופורץ  דרמטי 

יעקב אביטן.
אחרי קדנציה רדומה במקצת, עם גניזתו הזמנית 
של איום הבחירות שבכוחו להשבית הליכים, מגלה 
השבוע  ומפרסם  בולדוזריות  יכולות  הנוכחי  השר 

במיוחד  ארוכה  שורה  ברשומות 
ההליכים  נפתחים  בהן  ערים  של 

למינוי רבנים.
הוא  ברשומות  פרסום  למעשה, 
בדרך  הראשון  ההכרחי  הצעד 
עיר,  רב  בחירת  הליכי  לפתיחת 
שאחריו נפתח תהליך ההתמודדות, 
מתמנים חברי הגוף הבוחר ובסופו 
זוכה  וכאשר,  אם  התהליך,  של 
נמשך  נורמלי,  באופן  ברב.  העיר 
לחמישה  ארבעה  בין  כולו  ההליך 
עשוי  הוא  לעיתים  אך  חודשים. 

להתמרח במשך שנים ארוכות.
הראשון  הצעד  כך,  או  כך 
בשורה  השבוע  נעשה  וההכרחי 
אביב  תל  ובהן  ערים,  של  ארוכה 
באופן  זכאית  היותה  )למרות 
אשכנזי  רבנים,  לשני  תיאורטי 
רון  העיר  ראש  העביר  וספרדי, 
מועצה שתאפשר  חולדאי החלטת 
בני  בלבד(,  אחד  רב  של  מינויו 
סביון,  הרצליה,  יבנה,  גן  עייש, 

מלאכי.  וקרית  מטולה  השרון,  רמת  סבא,  כפר 
בהינתן ולפחות בחלקם ההליכים יתנהלו במהירות 
מספר  את  להכפיל  הנוכחי  השר  עשוי  הדרושה, 
הראשונה  השנה  בתוך  כבר  בתפקיד  קודמו  מינויי 

לכהונתו. שאפו.

איבה מופגנת. ראשי הממשלה במליאה | צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת

כשהוא מתענג על העבר, נזכר 
ליצמן בסיפור 'סיני' נוסף, 

מהעבר הרחוק יותר. "אצל 
ראש הממשלה הקודם", סיפר, 

"תכננתי פעם לטוס לסין. רוה"מ 
שאל אותי האם אני יודע סינית, 

עניתי 'בוודאי'. הוא התפלא 
והקשה שוב 'מי לימד אותך את 

השפה הזו?' עניתי לו לאלתר, 
'אתה אדוני, במשך שלוש שנים 

אתה מדבר איתנו בסינית..." 
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מאת: חיים רייך

זו הייתה דרמה של ממש. למשך שעות ארוכות 
עצרה המערכת הפוליטית את נשימתה. כלל לא 
היה ברור שהצעתו של ח"כ האוזר מסיעת 'דרך 
דצמבר  לחודש  התקציב  אישור  לדחיית  ארץ' 

תתקבל ע"י כל מרכיבי הקואליציה.
להודיע  הראשונות  היו  החרדיות  המפלגות 
ובליכוד  לבן  בכחול  הדחיה.  בעד  שיצביע 
בעיקר  האחרון,  הרגע  עד  להתגושש  המשיכו 
עוסק  שאינו  האוזר  הצעת  של  השני  החלק  על 
כדוגמת  בכירים  במינוי  אלא  המדינה  בתקציב 
מפכ"ל המשטרה, פרקליט המדינה ויועץ משפטי 

לממשלה. 
כבר  מיוחדת  עיתונאים  מסיבת  כינס  נתניהו 
ביום ראשון בערב בו הודיע שבכוונתו לקבל את 
ימסור  כי  הודיע  יום  של  באיחור  גנץ,  המתווה. 
הצהרה לתקשורת ביום שני בשעה 20:30, שלוש 
וחצי שעות לפני המועד האחרון להעברת תקציב 
או להעברת חוק שדוחה את המועד האחרון. ללא 
אחד משני החוקים הללו, הכנסת הייתה מתפזרת 

מעצמה ביום שני בשעה 12:00 בלילה.
נתניהו לא יפספס הזדמנות להוציא את העוקץ 
הביטחון  שר  עלה  בטרם  ועוד  גנץ  של  מנאומו 
הוא  שבו  סרטון  נתניהו  רה"מ  פירסם  לדבר, 
מכריז כי הורה לחברי הכנסת של הליכוד לתמוך 
נחתם  למעשה  בכך  האוזר.  של  החוק  בהצעת 
עד  לפחות  היום  מסדר  ירדו  והבחירות  הנושא 

חודש דצמבר.
בסרטון שפירסם אמר נתניהו: "הדבר האחרון 
שמדינת ישראל זקוקה לו עכשיו זה בחירות, ולכן 
אני הודעתי אתמול שאני מקבל את הצעת הפשרה 
דחיית  גם   – חלקיה  שני  על  האוזר  ח"כ  של 
התקציב, וגם הקמת ועדת מינויים משותפת. גם 
הודעתי שאני לא אשתתף במינוים של היועמ"ש, 
אמר  המשטרה",  ומפכ"ל  המדינה  פרקליט 

נתניהו.
"לצערי, כחול לבן שהסכימו בהתחלה לפשרת 
מיני  כל  הוסיפו  כך,  אחר  ממנה  ברחו  האוזר 
דברים, שינו כל מיני דברים – ואני עדיין חושב 
לנו  כשאין  לבחירות  ללכת  אחריות  חוסר  שזה 
מסגרת תקציבית מאושרת, כשאנחנו ערב פתיחת 

שנת הלימודים".
הליכוד  אנשי  את  "הנחיתי  הדגיש:  נתניהו 
להצביע בעד דחיית התקציב. אני אמשיך לעשות 
את הדבר הנכון, למנוע בחירות מיותרות כשלא 

צריך, ואני מקווה שגם אחרים ינהגו ככה".

גנץ: תמו מאה ימי השתיקה

מתחת  השטיח  את  שמט  שנתניהו  למרות 
לרגליו של גנץ, רה"מ החליפי ושר הביטחון בני 
דבריו שתוכננו  את  זאת לשאת  בכל  החליט  גנץ 

מראש. 
"לפני  היתר:  בין  ואמר  בנחרצות  דיבר  גנץ 
אישי  שיקול  כל  בצד  לשים  ימים, החלטתי   100
או פוליטי – ולעשות את מה שהתחייבתי לו מאז 
התגייסתי לצה"ל – לשים את ישראל לפני הכל, 

את טובת המדינה לפני טובתי האישית.
מתקפה  שום  היטב:  אותי  מכירים  “אתם 
יכופפו  לא  איום  ושום  דם  עלילת  שום  אישית, 
הפוליטיים  לשותפיי  נתתי  ימים   100 אותי. 
להבין שפניי לשותפות, שידיי הושטו  לממשלה 
לשיתוף פעולה ושלבי פתוח לדאגה אחת בלבד 
של  ולפרנסתם  לבריאותם  לביטחונם  דאגה   –

אזרחי ישראל.
"100 ימים שתקתי. שתקתי למתקפות אישיות 
ההשפלה,  לניסיונות  שתקתי  גידופים,  של 
ימי  מאה  הליכוד.  בכירי  של  וללעג  לגידופים 
ההבלגה והשתיקה שלי הסתיימו. הם מסתיימים 
מכיוון שהמדינה צריכה יציבות ולא עיסוק בלתי 
פוסק בצרכים אישיים. היא צריכה ממשלה שפניה 
לצרכיה של החברה הישראלית ולא להתכתשות 

פנימית".
גנץ המשיך: "לא אתן לאיש לאיים על ישראל 
בבחירות. מי שמדבר על הבחירות, לא מאיים עלי 
– הוא מאיים על הישראלים, לא אתן לאף אחד 
נגיע  חלילה  אם  ארבע.  על  ישראל  את  להוריד 

לבחירות – יישפך פה דם ברחובות".
אתן  "לא  נתניהו:  לרה"מ  בדבריו  רמז  גנץ 
שמישהו ימנה בובות מטעמו לתפקידים ציבוריים 
ידו על  ירים את  רגישים. אף אחד לא  במקומות 
פעולה  לשיתוף  פניך  אם  נתניהו,  החוק.  שלטון 

לטובת אזרחי ישראל – ידי נשארת מושטת. אם 
פנייך לתרגילים או פגיעה בשלטון החוק – היא 

אינה.
"אני וחברי נכנס למליאה ונדחה את התקציב 
כדי למנוע בחירות. פרק מאה הימים של מידור, 
של  בפרק  נתחיל  בוא  הסתיים.  והסתה  הסתרה 

שותפות".

נתניהו: התקפות בלתי פוסקות

הוסר,  הבחירות  ואיום  עברה  שהצע"ח  לאחר 
שוחח ראש הממשלה עם הכתבים בכנסת ואמר: 
שנעביר  ההחלטה  את  להעביר  כיצד  "החלטתי 
זה  כי  בחירות,  יהיו  שלא  להבטיח  כדי  עכשיו 
חשוב לעתיד ולהווה של מדינת ישראל. זה קשה 
מאוד לעשות את זה כשמתוך הממשלה תוקפים 
הקמת  שמאז  זוכר  לא  אני  הממשלה.  ראש  את 
הממשלה דיברתי על בני גנץ במונחים כאלה. אני 
ההתקפות  את  שמפסיקים  אחת  פעם  שומע  לא 
הבלתי פוסקות עליי ועל הליכוד מתוך הממשלה. 
לשלב  זה  עכשיו  שצריך  שמה  חושב  אני  אבל 

ידיים מול האתגרים והמשימות שלנו.
המדינה  למען  חיי  כל  עושה  שאני  מה  "זה 
שלנו למרות התקפות בלתי פוסקות מהתקשורת 
אני  הממשלה.  מתוך  גם  פוליטיים,  ומיריבים 
שחשוב  מה  את  לעשות  צריך  שעכשיו  חושב 

לאזרחי ישראל ולמדינת ישראל".
מליאת  אישרה  וההצהרות,  הנאומים  לאחר 

את  יום  ב-120  שדוחה  החוק  הצעת  את  הכנסת 
המועד האחרון לאישור תקציב המדינה, ומונעת 
את פיזור הכנסת. בעד החוק הצביעו 67 מול 37 

מתנגדים.
בחברי  לסנוט  ההזדמנות  את  שניצל  מי 
בדיון  סמוטריץ'.  בצלאל  ח"כ  היה  הממשלה 
במדינת  משחקים  ונתניהו  "גנץ  אמר:  במליאה 
הילדים  בחינוך  באזרחיה,  בכלכלתה,  ישראל, 
ובחשבון  שלה  ברווחה  שלה,  הבריאות  שלה, 
הבנק שלה, בעיצומו של משבר כלכלי ובריאותי 
מסוגלים  לא  הם  ישראל.  במדינת  תקדים  חסר 
להתעלות מעל המריבות הקטנוניות שלהם אפילו 
מדינה.  תקציב  של  ההכרחי  המינימום  בשביל 
תקציב  בלי  בשגרה  להתנהל  יכולה  לא  המדינה 
מסודר ובוודאי ובוודאי שהיא לא יכולה להתנהל 

בתקופת משבר כלכלי בלי ודאות ויציבות".
היום,  מסדר  הוסר  כאמור  הבחירות  איום 
וכי  הקץ  בדחיית  רק  שמדובר  ברור  לכולם  אך 
בהצבעה  ימים.  תאריך  לא  הנוכחית  הממשלה 
מבלי  זה  לצד  זה  וגנץ  נתניהו  ישבו  במליאה 
שהחליפו מבטים ביניהם. לכל ברור כי לממשלה 
נתניהו  אחדות.  ממשלת  לא  זו  תוחלת.  אין  כזו 
שנתי  דו  תקציב  אישור  אי   – מבוקשו  את  קיבל 
בעוד  לבחירות  ליציאה  נוסף  הזדמנויות  וחלון 
ארבעה חודשים. בשורה התחתונה: אולי לא יהיו 
שבחירות  ספק  אין  אבל  ב'  מועד   2020 בחירות 

2021 מועד א' נראות קרובות מתמיד.

איום הבחירות 
ירד מסדר היום

ממשלת חוסר האחדות: נתניהו וגנץ המשיכו להתגושש ולהאשים זה את זה

 פירוק הממשלה רק נדחה לעוד ארבעה חודשים. נתניהו וגנץ בהצבעה ביום שני | צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת 
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המרוץ למציאת חיסון לקורונה  המענק ימתין 
עד אחרי יום 

הכיפורים

מאת: אלי כהן

שנה"ל  פתיחת  במסגרת 
החינוך  שר  החרדי,  במגזר 
חבר  וסגנו  גלנט  יואב 
ביקרו  פרוש  מאיר  הכנסת 
ביום ראשון השבוע במספר 
ישיבות ומוסדות בעיר פתח 
'בעל  תורה  - תלמוד  תקווה 
תורה  תלמוד  טוב',  שם 
החינוך  מעיין  של  'נטיעים' 
'אור  ובישיבת  התורני 

ישראל' לצעירים.
ח"כ  התלוו  הסיור  אל 

אליהו ברוכי, ח"כ אוריאל בוסו, ראש העיר מר רמי גרינברג, 
סגן ראש העיר, הרב אליהו גינת וחברי המועצה, הרב ישראל 

פרידמן והרב שמעון ברגמן. 
שר החינוך יואב גלנט: "כל ילדי ישראל הם ילדיי והדאגה 
שלי היא לכל אחד ואחד מהם, על כל המשתמע מכך. הנושא 
החשוב בעת הזו היא בריאות התלמידים המשפיעה עליהם ועל 

משפחותיהם. לימוד התורה 
ישראל  לארץ  וכיסופים 
היהודי  העם  את  החזיקו 
עם   - שנה   2000 לאורך 
ישראל היה ונותר עם הספר. 
ללימוד,  גדולה  חשיבות  יש 
יציבות ובטחון  הדבר מקנה 
ולכל  להוריהם  לתלמידים 

הציבור בישראל. 
"שמחתי לפתוח את שנת 
החרדי  במגזר  הלימודים 
חברי  עם  תקווה  פתח  בעיר 
ראש העיר רמי גרינברג. אני 
נמשיך  החינוך  משרד  וכל 
לפעול בשיתוף פעולה מלא עם סגן השר, הרב מאיר פורוש, 

שפועל רבות למען חינוך המגזר החרדי". 
סגן השר מאיר פרוש: "שר החינוך גלנט נלחם כדי שפתיחת 
שנת הלימודים תפתח בזמנה. הוא גייס תקציב גדול גם עבור 
כל המוסדות החרדים בלב רחב ובאכפתיות גדולה, שזה כולל 
גם את מוסדות הפטור והמוכש"ר והתרבותי ייחודי, מה שלא 

היה בעבר בהיקפים כאלה ואנו מודים לו על כך".

מאת: יחיאל חן

שפיגלמן  לי  שי  המשרד  מנכ"לית  שי,  יזהר  המדע  שר 
מיגל  המחקר  במכון  לביקור  הגיעו  המקצועיים,  והיועצים 
ההתקדמות  לבדיקת  יישומי,  מחקר  מכון  שמונה,  בקרית 
במחקר החיסון לנגיף הקורונה ומחקרים רבים נוספים, אותם 
הציגו בפניהם מנכ"ל מיגל דוד זיגדון, יו"ר מיגל אורי דורמן, 
פרופ' דן לבנון המנהל המדעי, סמנכ"ל המכון אורי בן הרצל 

וחוקרים בכירים.
מוביל  מיגל  המחקר  "מכון  בביקורו:  אמר  המדע  שר 
של  חייהם  להציל  ואף  לרפא  שעשויים  דרך  פורצי  מחקרים 
מיליוני בני אדם ברחבי העולם, אך היעדרו של תקציב מדינה 
אחת  סיבה  עוד  זו  הזו.  המרשימה  העשייה  המשך  את  מסכן 
מתוך אינספור סיבות מדוע אנחנו חייבים לאשר תקציב מדינה 
לכל שנת 2021 ולהפסיק לאיים על אזרחי ישראל בתקציב קצר 
מועד וחסר משמעות וחלילה בבחירות שיהוו בזבוז של כספים 

משווע וחוסר אחריות בריאותי חברתי וכלכלי".
דוד זיגדון, מנכ"ל מיגל ברך את השר על הביקור וציין, כי 
משרד המדע סייע למכון המחקר מיגל לאורך השנים והוסיף: 
"מיגל הוא מכון המחקר הגדול מבין המו"פים האזוריים של 
משרד המדע, שעוסק במחקרים פורצי דרך ברמה בינלאומית 
המדע  משרד  תרומת  המזרחי.  הגליל  של  לכלכלה  וקשורים 
בסיס  מהווה  במיגל  ההשקעה  באמצעות  האיזור  לפיתוח 
לפיתוח כלכלה שמבוססת ידע ומשיכה של הון אנושי איכותי 

לחבל ארץ הנפלא בצפון המדינה".
הדרך  פורצי  בפיתוחים  התעניין  שי,  יזהר  המדע  שר 

לפני כארבע שנים  שהומצאו במיגל, החיסון לקורונה שהחל 
בפיתוח פלטפורמה לחיסונים לעופות וכן בפיתוח טכנולוגיה 
במיגל,  שפותחה  אוטואימיונית,  במחלות  לטיפול  מרעישה 
וד"ר  גרוס, ראש המעבדה לאימונולוגיה  גידי  בהובלת פרופ' 
הדס וינשטיין-מרום, חוקרת בכירה, לוויסות הגוף כנגד עצמו 
במחלות אוטואימוניות ודלקתיות וכן בקורונה. במטרה לפתח 
 T טיפולים חדשניים במגוון רחב של מחלות באמצעות תאי 
רגולטוריים מהונדסים. המחקר שהחל לאחר הצלחה בפיתוח 
כך  התאים,  את  מבסס  הסרטן,  מחלת  נגד  מהונדסים   T תאי 
שיהיו יציבים ולא יחזרו לתקוף את מערכת החיסון ואת הגוף 
ותאים  סרטן  כולל  רבות  במחלות  המתרחשת  תופעה  עצמו, 
לשני  מיגל  בין  פעולה  שיתוף  בסיס  על  דלקות.  המעודדים 
מכוני המחקר בסיאטל, הוקמה בשבוע שעבר בארה"ב, חברת 

GentiBio, שכבר גייסה 20 מיליון דולר.
הביולוגיה  בתחום,  נוספים  מחקרים  הוצגו  השר  בפני 
הרפואי  הקנאביס  הבר,  שעורת  ביואיפורמטיקה,  החישובית, 
והפוד-טק. בפני הנהלת המשרד הוצגו השותפויות של מיגל 
מזון  מכון  החדשנות,  רשות  בהובלת  הפוד-טק  חממת  עם 
חברות תנובה ושטראוס והמכללה האקדמית תל חי וכן הוצגו 
בין  לקירוב  כולו,  באזור  המתקיימים  קהילתיים  פרויקטים 

המחקר לקהילה.
מכון  מתמודד  איתם  האתגרים  השר  בפני  נפרשו  כן,  כמו 
מחקר בפריפריה הרחוקה, גיוס מדענים בכירים, העדר ודאות 
תקציבית ועוד. שר המדע הבטיח לסייע לגיוס תקציבים עבור 
מכון המחקר מיגל, כמטרה לאומית לחיזוק הפריפריה הלכה 
במיגל  לעבודה  ודוקטורנטים  חוקרים  עוד  והבאת  למעשה 

ולימודים במכללת תל חי.

מאת: מנדי קליין

הכיפורים  יום  לאחר  עד  בקפסולות  הנמצאים  ישיבות  בחורי 
שיצאו  לאחר  גם  ישראל  בדואר  הקורונה  מענק  את  לקבל  יוכלו 
שפיגלר  מאיר  מר  הודיע  כך  הכיפורים,  יום  לאחר  מהקפסולות 
אף  בשיחתו  מקלב.  אורי  הרב  השר  לסגן  הלאומי  הביטוח  מנכ"ל 

התחייב מר שפיגלר כי "אף אחד לא יאבד את המענק".
פניות רבות מבחורי ישיבות טרם נכנסו לקפסולות ולא קיים להם 
חשבון בנק על שמם הלינו על כך כי היות וזמן מתן מענק הקורונה 
סגורות  לקפסולות  נכנסו  התורה  ובני  היות  לממש  יוכלו  לא  קצוב 
ולא יוכלו לגשת לסניף בנק הדואר לממש את מענק הקורונה המגיע 

להם.
למנכ"ל  בדחיפות  פנו  מקלב  אורי  הרב  השר  סגן  של  בלשכתו 
הביטוח הלאומי מר מאיר שפיגלר שכאמור הודיע כי יאריך את מתן 
הזכאות גם לאחר יום הכיפורים בכדי לאפשר לבני הישיבות לממש 
המחאה  באמצעות  ישראל  דואר  בסניפי  הקורונה  מענק  קבלת  את 

על שמם.

שר המדע יזהר שי ובכירי משרדו ביקרו במכון המחקר 'מיגל' בקרית שמונה הפועל למציאת חיסון לקורונה

בעקבות פניית סגן שרת התחבורה אורי מקלב: הוארך 
מועד מימוש 'מענק הקורונה' בבנק הדואר עד לאחר 

יום הכיפורים, זאת במטרה לאפשר לבני הישיבות 
הנמצאים בקפסולות עד לאחר יום הכיפור לממש את 

מענק הקורונה

"לימוד התורה וכיסופים לארץ 
ישראל החזיקו את העם היהודי 

לאורך 2000 שנה"

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שני  בין  שמתנהל  משפטי  בתיק  לעיין  רשאי  אני  האם  שאלה: 
צדדים בבית המשפט ? אני לא צד לתביעה שמתנהלת בבית המשפט.

תשובה: סעיף 4 )א( לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה )עיון 
בתיקים(, תשס"ג-2003 קובע, כי כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט 
לעיין בתיק בית משפט )להלן – בקשת עיון(, ובלבד שהעיון בו אינו 

אסור על פי דין.
כלומר ככל ולא נאסר על עיון בסוג מסוים של תיקים רשאי כל אדם 
לבקש לעיין בכל תיק. לאחרונה הכריע בג"צ בעניין עיון בתיקי נתניהו 

וקבע שזכות העיון כוללת גם עיון בבקשות טכניות.



אלפי  של  בסכום  תביעה  הגשת  לצורך  דין  לעורך  פניתי  שאלה: 
שקלים, ומאחר ושכר טרחת עורכי הדין שנדרשתי לשלם היה גבוה 
הטרחה  שכר  בהחזר  לזכות  שאוכל  לי  נאמר  לתביעה,  ביחס  יחסית 
את  קובע  המשפט  בית  איך  תביעתי,  תתקבל  אם  משפט  ובהוצאות 

סכום הוצאות המשפט ושכר הטרחה?
התיקים  שבמרבית  לעובדה,  לב  לשים  כדאי  ראשית  תשובה: 
למי  טרחה  שכר  והחזר  משפט  הוצאות  נפסקות  לא  המשפטיים 
מהצדדים, ומוטב לבחון את הנתונים הסטטיסטיים בנושא, ולא לנסות 
גם  רבים  במקרים  נוהגים  גם  המשפט  בתי  היבש'.  ל'חוק  להיצמד 
נמוכים מאשר הוציאו הצדדים  ותשלומי שכר טרחה  לפסוק הוצאות 
בפועל, ומנגד, וגם מקרים כאלו קורים, בית המשפט גם מטיל לעיתים 
הוצאות משפט ושכר טרחה בסכומים גבוהים יחסית, למשל אם דרך 
במקום  להקשות  באה  או  הייתה מסרבלת  צד,  ידי  על  ניהול המשפט 

שלא היה נכון לעשות זאת.



שאלה: איך מביאים את היורש מחו"ל? אני ועוד שלושה יורשים 
הצוואה  מימוש  לצורך  שנפטר.  מוריש  שהוריש  בצוואה  נהנים 
ושחרר כספים שמצויים בחשבון הבנק- דורש הבנק שכל היורשים 
וייחתמו  הכספים  מצויים  בו  לסניף  יחדיו  יגיעו  בצוואה  שרשומים 
על מסמכי שחרור הכספים. אחד היורשים נמצא בחו"ל ואין בכוונתו 

להגיע לישראל בשנים הקרובות. האם ניתן לעשות משהו?
המשפט  לבית  בקשה  הגשת  הינה  שהצגת  לבעיה  פתרון  תשובה: 
למינוי מנהל עזבון, אשר בית המשפט רשאי למנותו גם אם אין שיתוף 

פעולה או הסכמה על מינויו- מאת כל היורשים.
במידה ואכן ימונה מנהל עזבון, יש להניח שהבנק יסתפק בחתימתו 

או בנוכחותו ולא יידש להביא את היורש במיוחד מחו"ל.
 

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
 kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059
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בשלוש  פותחת  תצא  כי  פרשת 
יפת  אשת  הראשונה:  קצרות.  פרשיות 
תואר מאומות העולם, אשר אדם חושק 
ז"ל:  חכמינו  אמרו  כך  ועל  מלחמה.  בעת  בה 
אין  שאם  הרע  יצר  כנגד  אלא  תורה  דיברה  לא 
אישה  השניה:  באיסור.  ישאנה  מתירה  התורה 
השנואה  לאישה  כשיש  אהובה,  ואישה  שנואה 
אונו,  ראשית  הוא  כי  בו,  להכיר  שיש  בכור  בן 
ולו משפט הבכורה. והשלישי: בן סורר ומורה. 
באה  הפרשיות  שסמיכות  ז"ל  חכמינו  ודרשו 
ללמדנו שאם נשא אשת יפת תואר סופו לשנוא 

אותה, ולהוליד ממנה בן סורר ומורה.
ויש להבין אם זהו התהליך לאשת יפת תואר, 
מי חושק בזה? האם רצונו של אדם לישא אותה 
כדי שלבסוף ישנא אותה, ולא עוד, אלא להביא 
דבר  להתיר  מדוע  ח"ו?  ומורה  סורר  בן  ממנה 
נאמר  ומורה  סורר  בן  על  הרי  ועוד,  זאת  כזה? 
בפי חכמינו ז"ל: לא היה ולא עתיד להיות. הרי 
דברי חכמינו אמת הם! אם כך, גם המקור לבן 
סורר ומורה, הלא היא אשת יפת תואר שמביאה 
ומדוע  להיות",  עתידה  ולא  הייתה  "לא  אותו 
לה  שאין  תואר  יפת  לאשת  התייחסו  לא  חז"ל 

היתכנות?
גם  חדרו  הרחוב  השפעות  המדינה  בקום 
שהציונות  הייתה  והתחושה  המדרש,  בית  אל 
העצמאות  מימי  באחד  הרוח.  בחיי  גם  מנצחת 
הצבאי  המצעד  נערך  המדינה  של  הראשונים 
ששכנה  תורה"  "קול  ישיבת  מבנייני  הרחק  לא 
באותם ימים בישיבת רחביה. לא כל התלמידים 
יהודי.  טנק  לראות  ללכת  שלא  בפיתוי  עמדו 
אמנם המשגיח הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל 
מפיו.  נשמעה  לא  מילה  אולם  לכך,  הסכים  לא 
שיחה  בכל  כמעט  מכן,  לאחר  חודשים  אולם 
שבועית, לא חשוב מה היה הנושא שלה, תמיד 
בסופה דיבר על המצעד הצבאי ו על האיסור של 

תחושת 'כוחי ועוצם ידי'.
שאלו אותו תלמידים: "אם הרב כל כך התנגד 
הזהיר  לא  מדוע  הצבאי,  במצעד  לחזות  שילכו 
אותם בשיחה בשבת לפני קיום המצעד? למה לא 
הטיל איסור מפורש שלא ילכו לצפות בתהלוכת 
הצבא?" ועל כך ענה תשובה מפתיעה: "ידעתי 
תשמעו  לא  המצעד  את  לראות  רצון  שמרוב 
בקולי, והחלטתי לא לומר דבר. רק לאחר מכן, 
לאחר שהפקתם את רצונכם והיצר נרגע – אדבר 
אתכם על חייכם לכל השנים שיבואו, להשריש 

בלבכם את הנושא של 'כוחי ועוצם ידי'".
תמיד  שלא  זו  בפרשה  אותנו  לימדה  התורה 
נבון להעביר את המסר מראש. ישנם מקרים שגם  
ולא  נחסמים  הם  הלב  מן  יוצאים  הדברים  אם 
מגיעים לאוזניו של התלמיד. על כן תן לו לצעוד 
קצת, ואחרי כן אל תניח לו, תדבר אליו ותזהיר 
אותו והוא יעצור. לא בכדי על פרשת אשת יפת 
תואר לא נאמר 'לא היה ולא עתיד להיות', ורק 

על פרשת בן סורר ומורה נאמר זאת, כי אם אתה 
יודע להעביר את המסר אחרי הצעד הראשון של 
החטא כדי שהאיש יעצור, אזי לא יגיע ח"ו לבן 
סורר ומורה. ומשום כך רק על בן סורר ומורה 

נאמר "ולא היה עתיד להיות".
הקובעים  שואה,  ניצולי  ישראל,  גדולי  עם 
את משכנם בארה"ב נמנה הרבי מבאבוב, בעל 
ה'כרם שלמה' זצוק"ל. צעדי הבניה הראשונים 
היה בבית מדרש קטן בו קומץ יהודים התלכדו 
סביב הרבי. בהדרכתו נאבקו על גחלת יהדותם, 

מול הרחוב החומרי שבחוץ.
באחד מערבי השבתות, בדרכו של הרבי לבית 
ערב  של  מנחה  לתפילת  והזמני  הקטן  המדרש 
לעבר  בדרכו  אורח,  עובר  פניו  על  חלף  שבת, 
לשלום  בירכו  והרבי  בירוק.  עטוף  סמוך  פארק 
עובר  המדרש".  לבית  תיכנס  "אולי  והציע: 
האורח עצר את הליכתו, ושאל מופתע: "רואים 
"בוודאי  הרבי:  לו  השיב  הנני?"  שיהודי  עלי 

שרואים, מנין אתם?" 
עובר האורח נקט בשם עיירה גליצאית שבה 
עמד  העולם  בעוד  השואה,  פרוץ  לפני  התגורר 
את  אני  "מכיר  הרבי:  פניו של  אורו  מכונו.  על 
נשמח  כן,  אם  התגוררתם?  שם  הזאת.  העיירה 
מאוד אם יצטרף מר אלינו לתפילת מנחה וקבלת 
שבת". היהודי היסס בינו לבין עצמו, אך מאור 
את  קיבל  הוא  החלטתו.  את  השלים  הרבי  פני 
עד  המדרש.  לבית  ונכנס  הידידותית  ההזמנה 

מהרה אורגנה כיפה וסידור תפילה לתוך ידיו. 
משהסתיימה תפילת מנחה של ערב שבת, פנה 
פלונית,  מעיירה  יהודי  "רבי  ושאל:  הרבי  אליו 
לקבלת  התיבה  לפני  לרדת  אתה  יודע  כלום 
הייתי  אני  "בוודאי.  היהודי:  התרגש  שבת?". 
נתכבד  "אז  שלי".  בעיירה  קבוע  תפילה  בעל 
לקראתו  חייך  נרננה",  בלכו  קולך  את  לשמוע 

הרבי והפנה אותו לעבר העמוד.
התעטף עובר האורח בטלית של בית המדרש 
ונתן קולו בקול תפילה שהייתה שגורה על פיו. 
הן לפני שנים מעטות, בעודו אברך חסידי ובעל 
החסידי  הכנסת  בבית  התיבה  לפני  ירד  בעמיו, 
לגרוף  התפילה  בעל  משסיים  שבעיירתו. 
הרבי:  אמר  המתפללים,  מקהל  חן  תשואות 
"זה עידן ועידנים שלא שמעתי תפילה כה יפה, 

נשמח ונתכבד אם תבוא לכאן גם מחר".
האמת  לומר  אני  "חייב  ואמר:  היהודי  נבוך 
לרבי, שהיום איני ראוי להיות בעל תפילה. אם 
ייסורים  אספר לרבי מה עברתי במלחמה, כמה 
מרים וקשים. ומה איבדתי במלחמה, עדיף שלא 
שומר  איני  המלחמה  מאז  פנים  כל  על  אספר, 
קודם  לרבי  זאת  לומר  צריך  הייתי  אולי  שבת. 
עיירה  "החזן של  והשיבו:  הרבי התעלם  לכן". 

פלונית, אנו מחכים לכם גם מחר".
למחרת התייצב היהודי בבית המדרש, הפעם 
בא בכיפה משל עצמו. לקראת 'שוכן עד', כיבדו 

הרבי לגשת אל העמוד, והוא סלסל בקולו, כזקן 
לבית  לבוא  הרבי  הזמינו  שבת  במוצאי  ורגיל. 
המדרש גם בשבת הבאה: "איננו יכולים לוותר 
על תפילתו של מר, שהיא מלאה בחן וכל כולה 
ידי הרבי  מתיקות". הוא הגיע ושוב נתכבד על 
לרדת לפני התיבה בקבלת שבת. למחרת, כיבדו 
אולם  מוסף.  בתפילת  התיבה  לפני  לגשת  הרבי 
נעדר  השלישית  השבת  של  שבת  ליל  בתפילת 

החזן מן התפילה. 
לא  מששוב  שחרית,  תפילת  לפני  למחרת, 
נראו פני החזן, ביקש הרבי את בנו, הרב הצדיק 
את  מילא  שלימים  מי  זצוק"ל,  צבי  נפתלי  רבי 
שיצא  באבוב,  שושלת  הנהגת  בעטרת  מקומו 
לבית  בסמיכות  שהשתרע  הגדול  הפארק  אל 
המדרש, ויתור אחר ה"חזן" דנן, אשר מן הסתם 

ניתן יהיה לפוגשו בפארק בבוקר יום השבת.
הפארק,  אל  ויצא  אביו  כמצות  הרה"צ  עשה 
הלך בין משעוליו ונדהם לפגוש את החזן הדגול 
גויי,  עיתון  קורא  ראש,  בגילוי  ספסל  על  יושב 
עשן,  מעלה  סיגריה  תחובה  אצבעותיו  ובין 
יום השבת. הוא סב מיד על עקביו, חזר  בעצם 
לבית המדרש ושח לאביו הגדול במורת רוח, את 
שראו עיניו, כאשר אותו יהודי שבשתי השבתות 
האחרונות ירד לפני התיבה בבית המדרש, מעשן 

לו לתיאבון ביום השבת.
שמע כ"ק האדמו"ר מבאבוב זי"ע, את ששח 
ללכת  לו  והורה  רוח,  ובסערת  לב  במר  בנו  לו 
מחכה  ה"עמוד"  כי  לו  לומר  ואף  לו  לקרוא 
מעשן  הוא  "אבל  קולו.  את  לשמוע  ורוצים  לו 
בשבת?" שאל הבן הדגול נוכח פני אביו הגדול. 
האדמו"ר  של  האציליים  פניו  קלסתר  נתעטף 
"ער  לבנו:  ואמר  צער  של  דק  בקרום  מבאבוב 
רייכרט? דר דייטש רייכרט )- כלום הוא מעשן? 

הגרמני מעשן מתוכו(. צא וקרא לו שיבוא".
חזר הרה"צ רבי נפתלי צבי, אל הפארק. ניגש 
לאותו חזן פוקר ופורק עול, באומרו לו כי אביו 
מסר שמחכים לו בבית המדרש. היהודי השיב: 
"הן ראית כי אני מעשן בשבת", והבן אומר לו: 

"אבי אמר כי לא אתה מעשן, הגרמני מעשן".
אחר  ממושך.  בהרהור  האיש  לב  נצבט 
להגיע  יכול  איני  שהשבת  לאביך  "אמור  אמר: 
אל  מהסיגריה  לבוא  מתאים,  זה  אין  להתפלל. 
התפילה. ברם, מבטיח אני לבוא בשבת הבאה". 
ואכן לשבת הבאה התייצב בשערי בית המדרש, 
ובתום תפילת מנחה של שבת, כיבדו הרבי לגשת 
את  לעשות  והפליא  לקבלת שבת,  העמוד  לפני 
גם  מלכתא.  שבת  של  לכבודה  השבת  תפילת 
למחרת הפציע האיש ובא, והתכבד לרדת לפני 

התיבה.
את  מבאבוב  הרבי  עקר  שבוע  אותו  במשך 
דירתו לשכונת בורו - פארק שבה תקע יתד ובנה 
את קהל עדתו המעטירה המפארת את היהדות 
כארבעים  חלפו  הזה.  היום  עצם  עד  החרדית 

קבלת  של  ערב  שעת  שנה.  וחמש  ארבעים  או 
קהל בחדר קדשו פנימה של כ"ק האדמו"ר רבי 
הממתינים  הבאים  בין  זי"ע.  מבאבוב  שלמה 
שיער,  כסוף  יהודי  נמצא  הקודש  בפני  לחזות 
נטוי על משענתו, מבקש לבוא אל הקודש לומר 

מילותיו. 
 – המלך  פני  באור  התקבלו  ואחרי  בהיכנסו 
מעיירה  'החזן  זה  הוא  כי  לרבי  היהודי  הזכיר 
התפילה  אל  לגשת  כיבדו  שהרבי  פלונית', 
את  זכר  הרבי  כך.  כל  הרחוקות  ההן,  בשבתות 
מאוד.  עמו  ושמח  החזן  זה  עם  נעשה  אשר 
"רבי יקר, באתי להזמין את הרבי. נכדי מתחתן 
מגורי  למקום  שסמוך  שמחות  באולם  השבוע 
הרבי, יש לי הזדמנות להכיר תודה לרבי, ואבקש 
נכדי".  להזמין את הרבי לסדר קידושין בחופת 
הרבי  עיין  מודפסת.  הזמנה  ושלף  היהודי  אמר 
ברכות  בשלל  יהודי  לאותו  לו  בירכו  בהזמנה, 
מטעמיו  כי  לו  ואמר  ושנים,  ימים  ואורך  נחת 
קידושין.  בסידור  מתכבד  אינו  עמו  השמורים 
בלילה  ברכות  שבע  סעודת  תיערך  אם  אולם 
לבוא  ישמח  הנישואין,  שאחרי  הלילות  מן 

ולהשתתף בשמחה.
על אתר עדכן החזן את הרבי על סעודת שבע 
ברכות המתקיימת במקום קרוב, והרבי הבטיחו 
לסעודת  ביתו  את  הרבי  שיצא  לפני  להשתתף. 
השבע ברכות, ביקש את בנו כ"ק האדמו"ר רבי 

נפתלי צבי, להתלוות אליו. 
בכניסה לאולם המתין אותו זקן לרבי, וביקש 
כדברים  האולם,  אל  יכנס  בטרם  לרבי  לומר 
בפארק?  בשבת  שהיה  מה  זוכר  "הרבי  האלה: 
יושבים  פנימה  לרבי שכאן באולם  לומר  רציתי 
הרע.  עין  בלי  שלי,  צאצאים  וחמישים  כמאה 
שומרי  הם  מהכלל,  יוצא  ללא  כאחד,  וכולם 
כחמורה,  קלה  על  המדקדקים  ומצוות,  תורה 
הרבי  אצל  שהתפללתי  השבת  בזכות  והכול 
נתקשרו  אחרי השבת שהייתי בפארק". דמעות 
שנכנס  זי"ע,  הגדול  הרבי  כ"ק  בעיני  והבהיקו 
שעה  והסב  רוח  בהתרוממות  האולם  אל 
החתן  במחיצת  להרגלו,  מעבר  מאוד,  ארוכה 

והמחותנים. 
כשיצאו משמחת השבע ברכות הפטיר הרבי 
מבאבוב באוזני בנו - ממשיכו: "זעסטו אז נישט 
ער האט גרייכרט, נאר דר דייטש האט גרייכרט 
)- רואה אתה שלא הוא שעישן, רק הגרמני הוא 

שעישן(".
דיברה תורה כנגד יצר הרע. ללמדנו שפעמים 
יש להתעלם באותה שעה מהמעשה הנורא של 
החטא, ולמחרתו לעשות הכל כדי להפריש את 
ואזי  לתהום,  והידרדרות  ירידה  מהמשך  האדם 
לא רק שלא מגיעים לידי בן סורר ומורה, אלא 

הירידה נהפכת לעליה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

ירידה  מהמשך  האדם  את  להפריש  כדי  הכל  לעשות  ולמחרתו  החטא,  של  הנורא  מהמעשה  שעה  באותה  להתעלם  יש  פעמים 
והידרדרות לתהום, ואזי לא רק שלא מגיעים לידי בן סורר ומורה, אלא הירידה נהפכת לעליה

"

דיברה תורה כנגד יצר הרע
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

ה’ באלול -ז’ באלול תש”פ
26/08-28/08/2020  

 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 

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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

בני ברק

 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(_____________________________________________

בית שמש 
+5 חדרים

 במתחרד בהרצל 5 חד', 
ק"א, מסודרת, מושקעת, 

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

 אשל אברהם כהנמן, 
בטאבו משותף, 4 חדרים, 

קומה ב', 90 מ"ר, 
חזית, משופצת ברמה, 
1,620,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בעיר אלעד
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירה בת כ-3 חדרים  המצויה ברחוב בן זכאי 96  קומה ג', 

באלעד והידוע כחלקה מס' 13, בגוש 5756, תת חלקה 19 )להלן "הנכס"(.
2. את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב במשרד טו"ר חנניה צפר ו/או במשרד עו"ד 
10% מסכום ההצעה, ולחילוו  גלעד בניאל החתומים מטה, בצירוף המחאה בנקאית, בגובה

פין – ערבות בנקאית אוטונומית – לתקופה של 90 יום, אשר תחולטנה, היה ומגיש ההצעה 
יסתלק מהצעתו.

3. הנכס נמכר במצבו כמו שהוא )AS IS(. על המציע ובאחריותו הבלעדית לבדוק בעצמו 
ואת טיב הנכס, מצבו הפיזי, התכנוני, המשפטי, הרישומי, שטחו ייעודו, מיקומו, מצב הז

כויות בו, אפשרויות ניצולו, ההיתרים החלים לגביו וכל היבט אחר הנוגע לרכישה ולנכס. 
אין בכל מידע אשר נמסר ו/או יימסר ע"י כונסי הנכסים ו/או מי מטעמם כדי להוות מצג 
כלפי המציעים ו/או מי מהם באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או כדי להטיל על כונסי 

הנכסים ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי כלפי המציעים ו/או כלפי צדדים שלישיים.
4. אין החתומים מטה מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם 
יהיו רשאים לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים בנפרד, או במאוחד, וכן עם אחרים 
לפי בחירתם ושיקול דעתם, כולל קיום משא ומתן ו/או התמחרות ביניהם. דיני המכרזים 

ולא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה במסגרתה ועל הליך בחירת הזוכה, ולא ישו
למו דמי תיווך. התמורה תשולם במלואה, מקסימום עד יום 10/12/2020 למניינם.

5. ניתן לראות הדירה בימים שלישי ה' אלול 25/8,  יום ה' ז' אלול  27/8,   יום ג' יב' אלול 
, את ההצעות יש למסור עד יום ב' יח' אלול 7/9 בשעה  1/9  בין השעות 16:00-18:00 
13:00 במשרד הח"מ. בדבר פרטים נוספים, נא לפנות לטו"ר חנניה צפר ו/או לעו"ד גלעד 

בניאל, החתומים מטה, בין השעות 09:00-13:00.

כונס נכסים
טו"ר חנניה צפר

פל':054-5334438

כונס נכסים
עו"ד גלעד בניאל
פל':0522778942

הזיתים 96  "אור בגבעה" קומה ג' גבעת שמואל

 מיוחד!!! "מדורגי-
הפארק",  2 כניסות לבניין + 
מעלית )מרמב"ם ומאבטליון( 
+ מרפסות סוכה ענקיות + 
פוטנציאל + פנטהאוזים + 

נוף + מבחר גדול + בטחונות, 
בלעדי!!! "שפיצר-נכסים" 

03-6188685)35-35(_____________________________________________

 בפרויקט הגדול, 
אבוחצירא-ברוט, דירות 3/4/5 

חדרים, החל מ- 1,350,000 
ש"ח אלבה-נדל"ן -054

050-4146671 8446671)35-35(_____________________________________________

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

ח' 2,700,000, פנטהאוז 
4,500,000 ***בגמר 

בניה באזור רמבם, 3 ח', 
1,650,000, 4 ח' דירת נכה, 

1,750,000, 6 ח' + חצר 
גדולה, 2,700,000

B.D.A 35-35(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון ג', 
קומת קרקע, עורפית, כ- 60 

מ' + התרים ל- 30 מ' 
_____________________________________________)35-35(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 באזור הרב שך, קומה 
שניה, אופצייה לחלוקה, 75 מ' 
_____________________________________________)35-35(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בקובלסקי 160 
מ"ר, בלעדי, מחולקת 

ל- 3 דירות במפלס אחד, 
הראשונה 4 חד' גדולה 

עם יחידת הורים + 2 
יחידות של 2 חדרים, 

מושכרות, הכל מפואר, 
2,320,000 גמיש אפיקי 
_____________________________________________)35-35(נדל"ן בועז 050-4156080

 באביעד, מחולקת, 
דירה בקומת קרקע + 
חצר, מחולקת לדירה 

גדולה, 5 חד', 100 מ"ר + 
יחידה עם כניסה נפרדת 
בחצר, 2 חד' שמושכרת 
מיידי, רק ב- 2,000,000 

אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)35-35(_____________________________________________

 בנורוק, מחולקת ל- 2 
דירות, ק"ב, חזית, בכל 
דירה 2 חד' של 45 מ', 

מושכרות מיידי! בלעדי! 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)35-35(_____________________________________________

 מציאה, ברבי טרפון, ק"ג, 
70 מ"ר + היתרים )רעפים, 
הסכמה ליחי"ד( + מדרגות 

לגג, 1,600,000 תיווך-הנדל"ן 
050-4177419)35-35(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"א, חזית, 
מפוארת, תכנון אדריכל, 

מעלית, 125 מ"ר, 2,800,000 
גמיש תיווך-הנדל"ן

050-4156080)35-35(_____________________________________________

 בר"ע-מכבי, ק"ק 
מוגבהת, 80 מ"ר + חצר 
כ- 30 מ"ר, שמורה ויפה 

1,550,000 גמיש תיווך-הנדל"ן 
050-4156080)35-35(_____________________________________________

 מציאה!!! בבלעדיות 
פנטהאוז 4 חד', משופץ, בדב 
גרונר, 3 כיווני אוויר + חניה, 

גג, וסוכה מוצמד בטאבו, 
מעלית "פנחס נכסים"

055-6789653)35-35(_____________________________________________

 לחטוף בסלנט!! 
דירת גן 3 חד', חדשה, 

70 מ"ר + חצר 28 מ"ר, 
1,520,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)35-35(נכסים 052-7684074

 מציאה!! המכבים 
דירת גן 4 חד', כ- 80 

מ"ר, מרפסת 15 מ"ר, 
שמורה, 1,370,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.פתיה דירת גן 3 
חד', כ- 72 מ"ר + היתר 

50 מ"ר, 3 כ"א, משופצת 
+ חצר 40, 1,380,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 במהרש"ל, קומה 
ב' ואחרונה, 100 מ"ר, 
אופציה לבניה על הגג 
)עם חתימות שכנים(, 

אפשרות לטאבו משותף, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)35-35(_____________________________________________

 באזור הנבאים, מציאה, 
דופלקס 180 מטר עם 

אפשרות לחלוקה, 5.5 חדרים, 
חזית, יפה, 2,600,000 גמיש 
B.D.A 35-35(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 במערב העיר דופלקס 
5.5 חדרים, כ- 135 מ"ר, 

1,980,000 ש"ח שדכן-הנדל"ן 
053-3107379)35-35(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס בפ"כ 
במתחרדים, 60+60 + מעלית 

+ חנייה, 1,600,000 תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי דופלקס 5 ח', 
מפוארת, בקרית הרצוג, 200 
מטר + מעלית, 2,250,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)35-35(_____________________________________________

 בזכרון מאיר דופלקס 
210 מ"ר, בנין חדש, מחולק 
ליחי"ד, מפואר, נוף מהמם, 

3,300,000 גמיש תיווך-הנדל"ן 
050-4177419)35-35(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים-עקיבא, 
קומה 6, דירת 5 חדרים, 120 
מ"ר עם נוף מהמם ואוויר אין 

סופית, מושקעת מאד, המחיר 
2,600,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 
050-4141926 054-8446671)35-35(_____________________________________________

 לחטוף! בעזרא, פרויקט 
חדש, 5 חדרים, 135 מ"ר, 
כניסה 3 שנים, 2,000,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח תיווך 054-3050561

 5 חדרים, בנין חדש, קומה 
6 עם מרפסת שמש ומפרט 
גבוה, 2.6 מיליון תיווך דורון 

054-4980159)35-35(_____________________________________________

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

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

2,900,000 גמיש
B.D.A 35-35(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדיות ברוזובסקי!! 
5 חד', ק"ק, 140 מ"ר, 

סוכה + משרד ואופציה, 
2,850,000 מ.כהן-נכסים 

052-7684074)35-35(_____________________________________________

 בזכרון מאיר 6 חד', 130 
מ', קומה ג', חנייה, מעלית, 

משופצת נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)35-35(_____________________________________________

 באזור חזון איש, קומה 
ג', 5 חד', 115 מ', משופצת, 
חניה, מעלית ומחסן נדלניסט/

_____________________________________________)35-35(נפתלי 054-5951599

 במרכז העיר דירה חדשה 
בנוייה, 110 מ"ר, נדיר!!! 

_____________________________________________)35-35(שדכן-הנדל"ן 0533107379

 בבניין מס' 5 הכי טוב 
ברחוב עורפי פתוח לצבי 

+ קליניקה בק"ק, 10 מ', 
מושקעת, ברח' מצליח 
מס' 5, הדירה 5 חד' + 
יחידת הורים ענקית, כ- 
130 מ"ר, עורפית לצבי 
+ סוכה חדשה נוספת, 

מושקעת מאוד, רק 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)35-35(_____________________________________________

 דירת נכה בחינקין, 5 חד' 
+ חצר, 2,000,000 גמיש, 

בהלוחמים כ- 100 מ"ר, 
1,730,000 תיווך-הנדל"ן

050-4177419)35-35(_____________________________________________

 בפרדו, דירה, ק"ב, 5.5 
חדרים, 130 מ"ר עם אופציה 

לעוד 25 מ"ר, מושקעת, חניה, 
2,580,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 
050-4141926 054-8446671)35-35(_____________________________________________

 בגנחובסקי, חייבת 
להמכר, 5 חד' + 2 מרפסות 

+ 3 שרותים, 2 מקלחות, 
משופצת!! ק"ב, 1,800,000 

_____________________________________________)35-35(זנזוריגולד 054-2345633

 ברח' טבריה, מרווחת 
ומשופצת, 4 חד' 

ענקיים, אופ' לבניה בגג, 
2,230,000 ש"ח

_____________________________________________)35-38ל(052-7606906

 ברחוב ירושלים-עירייה, 
דירת 4 חדרים + 2 יחי"ד 

המכניסות יחד 5,700 ש"ח, 
מושקעת, ק"ג, המחיר 

2,600,000 ש"ח אלבה-נדל"ן 
050-4141926 054-8446671)35-35(_____________________________________________

 הזדמנות פז! בירמיהו 
4 חדרים, 110 מ"ר, מרווחת 

מאוד, חזית, 6 דיירים
_____________________________________________)35-35(054-3050561 הראשון בתיווך

 בהרב שך 4 חדרים 
גדולים, קומה ראשונה, חזית, 

משופצת מהיסוד + חנייה 
_____________________________________________)35-35(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בקרית הישיבה 4.5 
חד', 110 מ', קומה ג', גדולה 

ומרווחת, מעלית נדלניסט/
_____________________________________________)35-35(נפתלי 054-5951599

 במערב 4 חדרים, ק"א 
+ מעלית, 1,650,000, מגוון 

דירות גדולות ברחבי העיר 
_____________________________________________)35-35(שדכן-הנדל"ן 053-3107379

 בבלעדיות! דירות בזכרון 
מאיר, 4 חדרים, קומה 1, 

2,150,000 ש"ח שדכן-הנדל"ן 
053-3107379)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות! בוילקומירר 4 
חדרים, קומה 1, 2,120,000 

ש"ח שדכן-הנדל"ן
053-3107379)35-35(_____________________________________________

 בהראשונים 4.5 חדרים, 
96 מ"ר, קומה 1, מתאימה 

לחלוקה שדכן-הנדל"ן
053-3107379)35-35(_____________________________________________

 חייטב מס' 4, ק"ב, 
חזית, 4 חד', כ- 100 מ' 
+ 3 מרפסות וסוכה + 

מעלית, חניה, אופציה כ- 
55 מ"ר לבניה, מפתחות, 
מיידי בלעדי אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)35-35(בועז 050-4156080

 נויפלד 23 ליד הגינה 
החדשה, 4 חד', אורגנל, 
כ- 90 מ"ר, ק"ד, חזית, 

פתוחה לגמרי לכיוון 
החנייה + אופציה ענקית 

לבניית דירה נוספת על 
הגג )שכן בנה(, מחיר 

מעולה, 1,580,000 גמיש 
מפתחות, דירה פנויה, 
מיידי! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)35-35(נדל"ן בועז 0504156080

 א.מנחם 4 חד', 
ק"א, כ- 88 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, 
חניה, 1,680,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 א.הרי-גולן ב.חדש!! 
כ- 4.5 חד', כ- 100 מ"ר 

+ מעלית + מ.שמש 
)א.לחלוקה(, 1,720,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 בקושניר 4 חד' יפיפיה + 
מרפסת + אופציה, ק"ג, 3 
_____________________________________________)35-36(כ"א, לל"ת 052-7161774

 בלעדי 4 ח' בפ"כ 
מתחרדים, 80 מטר, סלון 

מטבח ביחד, 1,620,000 תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב 054-5500263

 בבניה, 4 חד' גדולה, 
מרפסת שמש, חזית 

בהלוחמים 2,100,000, עורף 
1,800,000 תיווך-הנדל"ן

050-4177419)35-35(_____________________________________________

 בבילו, ק"ב, 93 מ"ר, חזית, 
משופצת, 4 חד', סלון מטבח 

גדולים + הרחבה ממשית 
1,800,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)35-35(_____________________________________________

 בכינור דוד 3 חד', 120 
מ"ר!! קומה ד', בניין 

חדש, נוף פתוח, חזית, 
חניה, 1,950,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)35-35(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! 
באוסישקין 4 חד', 

משופצת ויפיפייה, ק"א, 
3 כ"א, חניה, מעלית, 

1,699,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)35-35(נכסים 052-7684074

 מציאה בלוחמים!! 
4 חד', ק"א, מעלית, 

חדשה, מרפסת שמש, 
סוכה, מפרט גבוה, 

1,899,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)35-35(נכסים 052-7684074



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

ה’ באלול - ז’ באלול תש”פ  26/08-28/08/2020

2-2.5 חדרים אלעד

 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

4-4.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

 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(_____________________________________________

חיפה

דופלקסים

+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

ירושלים

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

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

סוכה מתוכננת במיוחד, 
כחדשה, במשולם ראט, מיידי, 

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

 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, 2,800 ש"ח
_____________________________________________)33-36ל(054-6445649 050-3275040

 רמות א': 5 חד' )מחולקת 2-2.5 חדרים
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)35-35(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)35-35(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! 
_____________________________________________)35-35(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)35-35(_____________________________________________

 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)35-35(_____________________________________________

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

יעקב, 1,490,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)35-35(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 
_____________________________________________)35-35(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! 
_____________________________________________)35-35(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 

_____________________________________________)35-35(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)35-35(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)35-35(הכוכבים: 02-5713375

קוטגים

 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

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

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

 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

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

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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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(_____________________________________________

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

ד', מעלית, מסודרת 
ומאווררת, א.לקחת 

משכנתא 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 

 במנחם בגין 3 חד' + 
מרפסת שמש, משופצת + 

אופציה, 1,380,000 זנזוריגולד 
054-2345633)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 3.5 
חד', מרפסת גדולה + יח"ד + 

הכנה ליחידה נוספת "פנחס 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 055-6789653

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)35-35(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, קומה 
2, 3 חדרים, 74 מ' + אופציה 

ממשית ל- 25 מ' נדלניסט/
_____________________________________________)35-35(נפתלי 054-5951599

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

_____________________________________________)35-35(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

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

_____________________________________________)35-35(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בטרומפלדור 3 חד', 
ק"ג + בניין מצויין, 
אופציה 40 מ' על 

הגג, מחיר מעולה, רק 
1,150,000 מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)35-35(_____________________________________________

 בקובלסקי 12, ק"ג, 
3.5 חד', חזית, דירה 
גדולה, סלון ענק! + 

אופציה לסוכה גדולה, 
משופצת ברמה, בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)35-35(_____________________________________________

 בשיכון ה' כ- 3 וחצי 
חד', כ- 95 מ"ר, 3 כ"א, 
קומה ב' + מ.שמש + 

א.להרחבה, 1,690,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)35-35(_____________________________________________

3.53 חד', כ-  
78 מ"ר, ק"א, לסגור!! 

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

052-5222690)35-35(_____________________________________________

 קריית הרצוג 3 חד', 
כ- 67 מ"ר, קומה ב', 

א.להרחבה כ- 40, 
1,310,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690

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

מרפסת, משופצת + 
א.ברעפים 1,360,000 

גמיש בלעדי "משגב 
_____________________________________________)35-35(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! שיכון 
ה' 3 חד', כ- 78 מ"ר, 
א.להרחבה כ- 30 )לא 
משופץ(, 1,660,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)35-35(_____________________________________________

 במלאכי, ק"ב, עורפית, 3 
חד', 70 מ"ר + אופ' מוכנה 
25 מ"ר + יחידה חדשה 50 
מ"ר, 2,500,000 ש"ח תיווך 

052-7174358)35-36(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' + יחידת 
דיור, בקלישר, סה"כ כ- 110 
מטר, ק"ק, 1,600,000 תיווך 

_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב 054-5500263

 בראב"ד, ק"א, 3 חד', 
כ- 80 מ"ר, משופצת ויפה, 

1,600,000 )מעל ביה"כ( 
_____________________________________________)35-35(תיווך-הנדל"ן 050-4177419

 בכהנמן בסיום-תחילת 
בניה, דירות 3 חד', מ- 

1,450,000 ש"ח, תשלומי 
נוחים, קבלן אמין, תיווך-

_____________________________________________)35-35(הנדל"ן 050-4177419

 בברוט 14, ק"א, 2 
חד' גדולים ויפים, מטבח 

יפה בנפרד, אמבטיה, 
שרותים, משופץ + 

תוכניות לבניית עוד 2 
חד' מיידית עם השכן 

+ אופצית סוכה על 
רלסים גדולה בחזית, 

רק ב- 1,150,000 מיידי 
בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)35-35(_____________________________________________

טבריה
2-2.5 חדרים

 בחיפה, מחולקת ל- 2, 
משופצת מהיסוד, מושכרת 

ב- 4,000 ש"ח, 750,000 גמיש 
_____________________________________________)r.b)35-35 תיווך 052-6224648

 במגדלי המלכים 2 
חדרים, מרפסת שמש, נוף 

מדהים לכנרת ולגולן, מרוהטת 
_____________________________________________)35-35(קומפלט, פרטי 058-7663012

עפולה

מגדל העמק 
4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

העמק, 4 חד', ק"א, 
מוארת ומאווררת, ענקית 

+ מרפסת, נוף מדהים 
_____________________________________________)35-46ל(054-4479600

 בעפולה, מחולקת ל- 2, 
מכניסה 3,500, רק 600,000 

r.b 052-6224648 35-35(ש"ח(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
ביוספטל בבת שבע 27, בית 
פרטי שמיועד להריסה, מגרש 

של 700 מ"ר, ניתן לבנות 4 
יחידות פלוס יחידת דיור / 

חניה תת קרקעית )2 קוטגים 
דו משפחתיים( אבל מלסה 

054-3299509)35-35(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
למכירה בשכונת יוספטל בבת 
שבע 3, שטח שמיועד לבנייה 
של 350 מ"ר, אופציה לבניה 
חצי דו משפחתי אבל מלסה 

054-3299509)35-35(_____________________________________________

 קוטג' 5 חד' בהדר גנים, 
בשופר, בהדר גנים, 7 חד', 
174 מ"ר בנוי, חיה כפולה, 
במצב מעולה, פינוי גמיש, 

3,300,000 ש"ח
050-6610501)35-35(_____________________________________________

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, חייב להימכר!!! 

מעלית, 2 מפלסים נפרדים, 
2,290,000 גמיש

_____________________________________________)35-35(050-6610501 סתיו

 "אינפינטי עוצמה", 
למכירה בשכונת חצרות גנים 

בחנזין 4, דירת 5 חדרים, קומה 
8 מתוך 9, מרפסות שמש, 
2 חניות, 2 מעליות שבת, 

ממ"ד, דוד שמש, מיזוג, סורגים 
ורשתות, מחסן, מיזוג מרכזי, 

בנוי 120 מ"ר אבל מלסה 
054-3299509)35-35(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 "אינפינטי עוצמה", 

ברחוב קארו המבוקש, דירת 
גג 3 חדרים, כניסה נפרדת 
לגג, זכויות בניה, עורפית 

ושקטה, מיידית צוות דודי נגר 
050-9993508)35-35(_____________________________________________

 חפץ מרדכי 18, כפר 
גנים א', למכירה, דירת 
4 חדרים, ממ"ד, מ"ש, 

שתי חניות ושני מחסנים, 
מושקעת חניתה ילין 

054-4723517
054-4713518)35-35(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
באונטרמן המבוקש, דירת 4 
חדרים, מושקעת מאוד, בנין 
מטופח, מעלית שבת צוות 

_____________________________________________)35-35(דודי נגר 050-9993508

 "אינפינטי עוצמה", 
למכירה במרכז השקט בנחלת 

צבי 32, דירת 4.5 חדרים, 
קומה 4, חניה משותפת, 

שמורה, מרווחת, 100 מ"ר, 
מחיר שיווק 1,250,000 אבל 

_____________________________________________)35-35(מלסה 054-3299509

 "אינפינטי עוצמה", 
באחד העם 29, דירת 4 חד', 
110 מ"ר, קומה 3, מעלית 

)שבת(, גדולה ומרווחת, 
משופצת, מ"ש ענקית, יחידת 
הורים, ממ"ד, מחסן משותף, 
חניה תת קרקעית, פרקטים 

בחדרים אבל מלסה
054-3299509)35-35(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
ריבלין 8 דירת 4 חדרים, קומה 
2 מתוך 4, משופצת, מרווחת, 

בנוי 80 מ"ר, חזית, יציאות 
לכבישים 471 ו- 483, דירה 
מאוד מושקעת, יש באזור 

תחבורה ציבורית ומרכזי קניות 
_____________________________________________)35-35(אבל מלסה 054-3299509

 "אינפינטי עוצמה", מינץ 
26, קומה 7, 4 חד', 105 מ"ר, 

חניה, מעלית, יחידת הורים 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)35-35(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
לוין 3, דירה חדשה, קומה 

4, 4 חד', 120 מ"ר, עורפית, 
חניה מקורה, מעלית, 

ממ"ד, מרפסת שמש אריאל 
_____________________________________________)35-35(שמילוביץ 050-3073256

 "אינפינטי עוצמה", 
במרכז השקט, סלנט 48, 

דירת 4 חדרים, קומה רביעית 
מתוך 4, יש חניה בטאבו, 
הדירה ענקית, 100 מ"ר, 

מעולה להשקעה, מחיר שיווק 
1,190,000 אבל מלסה

054-3299509)35-35(_____________________________________________

 הזדמנות בחיים 
עוזר!! 4 חד', ק"ג, 
משופצת, מושכרת 

לשותפים 7,300 ש"ח, 
1,320,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)35-35(נכסים 052-7684074

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

1,170,000 ש"ח
_____________________________________________)35-35(050-6610501 סתיו

 "אינפינטי עוצמה", 
בבר אילן המבוקש, דירת 3 
חדרים בבניין בוטיק חדש, 

ממ"ד, מ.שמש, סוכה, חניה, 
מחסן, מעלית צוות דודי נגר 

050-9993508)35-35(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
למכירה באחדות בשפרינצק 
9, דירת 3 חדרים, קומה 4, 

משופצת מהיסוד, מרווחת, 70 
מ"ר אבל מלסה
054-3299509)35-35(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
ויסבורג 8, משופצת מהיסוד, 

קומה 2, 3.5 חד', 75 מ"ר 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)35-35(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", ביום 
שישי הקרוב 28/08/2020, 
יתקיים בית פתוח, יום ללא 

עמלת תיווך, בין השעות 
11:00-13:00, בז'בוטינסקי 3, 

קומה 5, 3.5 חד', 80 מ"ר, 
חניה, מעלית, ממ"ד אריאל 

_____________________________________________)35-35(שמילוביץ 050-3073256

 "אינפינטי עוצמה", 
במרכז השקט ברמבם 33, 

דירת 3 חדרים, קומה 4 
מתוך 4, 70 מ"ר, שמורה, 

חניה משותפת, מחיר שיווק 
1,200,000 אבל מלסה

054-3299509)35-35(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
באחדות בקיש 21, דירת 
3.5 חדרים, קומה שניה 
מתוך 4, הבית 70 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, מטבח 
חדש, חניה בשפע, מחיר 

שיווק - 1,280,000 אבל מלסה 
054-3299509)35-35(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-35(050-6610501 סתיו

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

משופצת, 35 מ"ר, ממוזגת, 
_____________________________________________)35-35(910,000 ש"ח 050-4811122

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

052-3656703)35-35(_____________________________________________

בני ברק 

+5 חדרים
 בשמאי 5 חד', 2 יח' 

הורים, מרפסות, סוכה ענקית, 
פינוי בספטמבר, 5,000 ש"ח 

054-7909696)35-36(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד', ק"ב, 
דירה ענקית, 120 מ"ר, 
להשכרה מיידית, מחיר 
מעולה, רק 5,200 ש"ח 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)35-35(_____________________________________________

+5 חדרים

 4.5 חד', 95 מ"ר, 
משופצת, ממוזגת + סוכה, 

_____________________________________________)35-38ל(בבגנו 28, ק"ב 050-4270485

 להשכרה לטווח קצר, 
ליד העירייה, 4 חד', ק"ג, 
בלי מעלית, מיידי, במחיר 

מציאה תיווך אשכנזי 
03-5791770)35-36(_____________________________________________

 בקרית הרצוג פרדס כץ, 
4 חד' משופצת + מרפסת 
שמש + סוכה, בניין חדש, 

4,650 זנזוריגולד
054-2345633)35-35(_____________________________________________

 ברחוב יוסי 4.5 חדרים 
גדולים, ק"ק, מסודרת, 

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)35-35(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה, 4 ח' 
בפ"כ מתחרדים, קומה ג', 
80 מ', חזית 3,500 תיווך 
_____________________________________________)35-35(אלטרנטיב 054-5500263

 בדב גרונר, חדשה + יח' 
הורים + סוכה + מרפסת, 

ממוזגת + מעלית, מידי
_____________________________________________)35-36ל(050-7765646

 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, 
מעלית, לאחר שיפוץ, 2 

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)35-37ש(מיידי 054-7871947

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

ומקלחת, משופץ, לכניסה 
מידית תיווך דורון

054-4980159)35-35(_____________________________________________

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

ומושקעת, חזית תיווך דורון 
054-4980159)35-35(_____________________________________________

 באברמסקי 3 חד' + 
סוכה, מרפסת ענקית 

סגורה, ק"א + מעלית, 
מיידי + מפתחות, 

רק ב- 3,800 ש"ח, 
התשלום לתיווך אפשרי 

בתשלומים, בלעדי אפיקי 
_____________________________________________)35-35(נדל"ן בועז 050-4156080

 בנויפלד 3 חדרים, קומה 
3, ללא, משופצת, מאווררת 
ומסודרת, מיידי, 3,700 תיווך 

058-7663012)35-35(_____________________________________________

 2 חד', בהרב קוק, במצב 
מצויין, מרוהטת, מזגנים, ק"א, 

2,900 ש"ח, מיידי
054-6804376)35-38(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 139, 2 
חדרים, 30 מטר + סוכה 
בסלון, מאוררת, ממוזגת, 

מרוהטת, 2,800 ש"ח
052-7606607)35-35(_____________________________________________

 בקובלסקי 2 חד', 
יחידה משופצת, חדשה, 

ק"ג + נוף, במחיר 2,500 
ש"ח, גמיש + מפתחות, 

מיידי, הזריז נשכר, בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)35-35(_____________________________________________

 בבגנו/גרשנקורן, 2.5 
חד' + מרפסות וסוכה, ק"א, 

שמורה וממוזגת
054-8452320)35-36(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, יח' 2 
חדרים + סוכה, כ- 40 מטר 

_____________________________________________)35-36ל(050-4109608

 יח"ד ליחיד, יפה ומרווחת, 
מרוהטת קומפלט וממוזגת, 

_____________________________________________)35-38ל(בהרב רוזובסקי 050-6557135

 רחוב בית יוסף שיכון ה', 
2 חדרים, כ- 30 מ"ר, חדשה, 
ממוזגת, ריהוט מלא, 2,500 

_____________________________________________)35-35(ש"ח 052-7610171
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 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 

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.
_____________________________________________)23-46ש(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

 "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

 "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

 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

 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(_____________________________________________

 "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

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

ביקוש 
דירות

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

 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

 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

 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

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

_____________________________________________)34-35ח(054-7938941

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

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

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

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

מחסנים

משרדים

מגרשים

 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

■ 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

 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

 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 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

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

_____________________________________________)35-35(לכנרת ולגולן 058-7663012

 שרת 22, ק"ב, 
חזית, 3 חד', ממוזגת, 

בניין שקט, אזור ביה"ח 
בלינסון, מחיר מעולה, 

3,500 ש"ח מיידי + 
מפתחות בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)35-35(נדל"ן בועז 050-4156080

עסקים

 למסירה, חנות מתנות 
במרכז רבי עקיבא ב"ב

_____________________________________________)35-36ל(054-8466946

 בבני ברק, דירת גן 
220 מ"ר + חצר 120 מ"ר, 

מושכרת לגן ילדים ל- 10 
שנים ב- 18,000 ש"ח לחודש, 

במחיר 370,000 ש"ח 
אלבה-נדל"ן 054-8446671 

050-4141926)35-35(_____________________________________________

 להשקעה בוויזניץ, דירה 
כ- 4 חדרים + משרד + 4 
צימרים, 2,900,000 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(שדכן-הנדל"ן 053-3107379

 בבאר שבע בית קרקע 
אזור אוניברסיטה, מושכר ב- 

5,000 ש"ח, מכירה 950 אלף 
_____________________________________________)35-35(לאון 054-4462863

 בנין 2,400 מ"ר, חדרים, 
אולמות, מיקום טוב, תיווך נח 

050-7638194)35-35(_____________________________________________

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? תיווך מסחרי 

זה המומחיות שלנו
_____________________________________________)35-35(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)35-35(דורון 054-4980159

 חנות להשכרה, 18 מ"ר, 
ברבי עקיבא 66, מיקום חזק, 

מחיר מציאה תיווך דורון
054-4980159)35-35(_____________________________________________

 חנות להשכרה, 50 מ"ר, 
רבי עקיבא פינת הרב קוק 
_____________________________________________)35-35(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)35-35(דורון 054-4980159

מבנים
 בבני ברק למכירה מבנה, 
באזור בעלי מלאכה, 3 קומות, 

בנוי כ- 1,000 מ"ר הכולל 
בימ"ד, מקווה, ודירת מגורים. 
מתאים לאדמו"ר רב, ישיבה, 

לפרטים, לרציניים בלבד, תיווך 
053-3180093/4

fh800934@gmail.com)35-36(_____________________________________________

 להשכרה בב"ב, מחסן, כ- 
14 מ"ר, מיקום מרכזי, גישה 

_____________________________________________)35-38(לרכב 052-7140101

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)35-35(_____________________________________________

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)35-35(_____________________________________________

 חתונות ושבתות חתן, 
ונופש, וילות, מלונות, 

ומתחמים יפים בכל הארץ. 
054-6464810 050-7872627)35-38(_____________________________________________

 סוויטה + גקוזי', לזוג + 
3, דירת אירוח עד 8 נפשות, 
נוף מדהים, גינה + מתקני גן 

_____________________________________________)25-39ש(050-6901390

 לתקופת החגים! דירה 
מרוהטת ומאובזרת ברחוב אבן 
גבירול בני ברק, מתאים לזוג! 

054-6287000)35-38(_____________________________________________

 צימרים בצפון ירושלים, 
עד 20 איש, בריכה גדולה 

ומחוממת, גקוזי', מפלי מים, 
החל מ- 250 ש"ח ללילה 

_____________________________________________)35-40ש(055-6697474

 קרוב לציון! בית + יחידה, 
30 מיטות, לר"ה ושבתות 

)אפשרות לשטח ענק לימי 
_____________________________________________)35-46ש(ר"ה( 052-2227653

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)35-42ש(052-4604609

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

אוטומטית, שניה + טסט 
050-8930957)35-35(_____________________________________________
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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

 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

 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

 מציאה! סלון, 4 
כורסאות, יוקרתי, סגנון 
מלכותי, שולחן תואם, 

מיוחד מאוד, כחדש
050-6581747 )בשבוע 

שעבר נפלה טעות 
_____________________________________________)33-36(בטלפון

 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(_____________________________________________

 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

 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

 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

 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

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

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

הסעות

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

 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

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

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

 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

 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

 למכירה טיוטה קורולה 
2016, אוטומטית, ראשונה, 

מליסינג, טסט, שמורה
055-6883937)35-35(_____________________________________________

 למכירה טיוטה אגו 2013, 
אוטומטית, 1,000 סמ"ק, 

ראשונה + טסט
052-5966508)35-35(_____________________________________________

יונאדי
,I30 למכירה יונאדי 

2014, אוטומטית, סטיישן, 
_____________________________________________)35-35(ראשונה, ליסינג 055-6775411

 נאבדה מצלמת הסרטה 
מ-SONY במרינה באשדוד 

ביום שלישי כח' אב
_____________________________________________)35-36ח(053-3122529

 אבד באזור איצקוביץ תליון 
_____________________________________________)35-36ח(עגול עם אבנים 054-8417635

 אבדה שקית תכלת עם 
ציציות וכיפות חדשות באזור 

_____________________________________________)35-36ח(איצקוביץ 054-8417635

 אבדה שקית באוטובוס 
קו 140 בב"ב, השקית כוללת 
2 מכנסים ומכשיר מפיץ ריח 

_____________________________________________)35-36ל(052-7689556/8

 אבד פקק של מזרן ים 
בחוף הנפרד )שרתון( לפני 
_____________________________________________)35-36ל(כשבוע וחצי 053-4198059

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמלי במצב טוב

_____________________________________________)35-36ח(053-3117750

 למסירה בחינם סלון 
בצורת ר' מעור אמיתי ב"ב 

_____________________________________________)35-36ח(03-5790663

 מכשיר פופקורן ביתי 
חדש בקופסא 60 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 תנור חב' אלקטרולוקס 
חדש + אחריות 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

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

_____________________________________________)35-36ח(050-2897977

 מכשיר לסודה סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)35-36ח(טל': 050-2897977

 מצלמה פילים קנון 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-7643631

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 40 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)35-36ח(050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)35-36ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמלי 
_____________________________________________)35-36ח(170 ש"ח טל': 050-2897977

 2500W מזגן תדיראן 
עילי ללא מדחס חיצוני פורק 

מהסלון מצויין 400 ש"ח טל': 
_____________________________________________)35-36ח(050-2897977

 LG מזגן 
1 כ"ס עובד מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מלכיאל 050-7426063

 למכירה מצלמת פנסוניק 
LUMIX חצי מקצועית 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8464909

 מחשב נייד מצוין מתאים 
לכתיבה/צפייה בהזדמנות 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3346080

 למכירה בוקסה JBL פליפ 
5 בשימוש שבועים + אחריות 

_____________________________________________)35-36ח(ב- 250 053-3105983

 שואב צייפון VB אלחוטי 
כמו חדש שנתיים בשימוש 

_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 052-2727474

 RAM 2 זיכרון LG מסך 
15 אינץ ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7154435

 נגן DOGO בלי מסך ובלי 
רדיו + אוזניות ומטען חדש 35 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7154435

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 052-2727474

 שידת 3 מגירות רחבה 
איכותית מעץ, בצבע כחול 

_____________________________________________)35-36ח(220 ש"ח 054-4381651

 למכירה ארון ספרים בצבע 
שחור עם 2 דלתות למטה 

_____________________________________________)35-36ח(300 ש"ח 052-7605128

 למכירה ספה בצבע לבן 
_____________________________________________)35-36ח(זמש 400 ש"ח 052-7605128

 למכירה מזרונים במצב 
טוב 90/1.90 ב"ב 150 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3265087

 שולחן אוכל + 6 כסאות 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח טל': 052-4452710

 שולחן פינת אוכל עץ 
מלא 1.90/90 + 3 כסאות 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח 053-3121020

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 שולחן של פינת אוכל ו- 6 
כסאות מעץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 למכירה 2 כיסאות עור 
רגלים ניקל למטבח 250 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(פלאפון 050-6285950

 למכירה מיטת יחיד 
נפתחת לזוג מעץ מלא מצב 
_____________________________________________)35-36ח(טוב 200 ש"ח 052-6140800

 כסאות לפינת אוכל צבע 
חום כהה 120 ש"ח כסא 

_____________________________________________)35-36ח(052-6140800

 שולחן 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מעץ חום כהה מצב 

_____________________________________________)35-36ח(חדש 500 ש"ח 052-6140800

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

_____________________________________________)35-36ח(050-4146777

 כיסא מחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7463631

 עגלת מימה צבע אפור 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח טל': 052-7696357

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8464909

 למכירה תיק לעגלת 
_____________________________________________)35-36ח(תינוק 49 ש"ח 054-4381651

 טיולון איכותי, קל ונוח 199 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4381651

 לול גדול מעץ רק 180 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-9089110

 עגלה משולבת + 
טרמפולינה 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-9089110

 שטיח ריצפה למשחק 
_____________________________________________)35-36ח(וזחילה 50 ש"ח 050-9089110

 למכירה בוסטר גב במצב 
טוב במחיר 80 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8410050 )בני ברק(

 למכירה אמבטיה )כמעט 
לא היתה בשימוש( של עגלת 
בייבי ג'וגר 3 גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(טל': 054-8567609

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-6140800

 מעמד חדש לאמבטיה 
אונבירסלית 40 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 מובייל אווזה שר בעברית 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 052-7157077

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2,000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)35-36ח(050-2897977

 אופני BMX לילדים 16 
חדשות נקנו לפני חודשיים 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 053-3121020

 1 קילו תערובת לתוכונים 
_____________________________________________)35-36ח(+ סידן 20 ש"ח 050-4157763

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4157763

 שטר של 20 ש"ח שכתוב 
60 שנה למדינת ישראל ב- 80 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7140424

 למכירה 2 סידורים של 
"מילר" מעור לבת ישראל 
נוסח ספרד צבע בז' וירוק 

חדשים רק 50 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)35-36ח(050-4120286

 story חוברת אנגלית 
land לכיתה ה' ב- 17 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4135223

 ספר ברוכה הבעה מהדורה 
חדשה לכיתה ה' ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4135223

 למכירה חצובה חדשה 
למצלמה חדשה באריזה 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה אופני ילדים 55 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח ב"ב 050-5343924

 מייקאפ חברת רבלון 39 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4191418

 משחק קופסא "מליונר 
המצוות" של פלדהיים 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בב"ב 052-7600336

 אהיל לחדר ילדים, ירוק - 
40 ש"ח לבן - 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)35-36ח(052-7600336

 לספריות, גליונות עיתון 
ילדים "מגדלור" כרוכים באריזה 

חזקה כל שנה ב- 2 כרכים 
40 ש"ח לשנה 052-7600336 

_____________________________________________)35-36ח(בב"ב 

 מייקאפ לנקום בהיר 
כמעט חדש 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 בושם לוליטה למפיקה 
כחדש 170 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 בושם ארין משומש 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7157077

 למכירה אופני דיסק 21 
הילוכים מידה 24 במצב מצויין 

_____________________________________________)35-36ח(ב- 450 052-7112942

 נעל סניקרס של גאס 
חדשה מאמריקה צבע זהב 

ברונזה מידה 37.5 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7269691

 למכירה בלון גז 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7757420

 למכירה כספת 25*35 
_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח 050-7757420

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)35-36ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 עגלה תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-7463631

 סיר בישול ארוך 24 ס"מ 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 050-7463631

 סל כביסה 3 תאים 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-7463631

 בושם YOU ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7463631

 אטלס גאוגרפיה ללימודים 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 050-7463631

 ספרים ללימוד פוטושופ, 
דרים וויר, פלאש 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)35-36ח(050-7463631



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ה’ באלול - ז’ באלול תש”פ  26/08-28/08/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

 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 

_____________________________________________)31-38ש(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

 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

 למעון בשיכון ה' ב"ב 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

*גננת לכיתת בוגרים, 
משרה מלאה

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

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת מסורה ואחראית עם 

_____________________________________________)34-37ש(נסיון 050-2736409

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

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

 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

 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

 לצהרונית בפ"ת 
דרושות מדריכות 

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

_____________________________________________)34-36ש(052-3168162 - מאיה 

 עובד חרוץ להתקנות, 
מיזוג אויר, עם נסיון בלבד, 

לאיזור המרכז, תנאים טובים 
_____________________________________________)35-36ל(058-7348517

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון, לשעות הבוקר 
והערב, באיזור בני ברק, 

תנאים טובים
_____________________________________________)35-38ל(03-5494080

 לת"ת במרכז: 1. גננת 
משלימה 2. סייעת לצהרון, 

עבודה קבועה. קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)35-36(_____________________________________________

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)35-38(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית, להתקשר 

10:00-15:00 טל':
03-6714809)35-36(_____________________________________________

 דרושה מנקה לפעמיים 
בשבוע בגבעת שמואל, נסיון, 

המלצות ומרץ רב
054-4474449)35-38(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בבסר 4 
דרושה מזכירה בין השעות 
03-9000444 09:00-15:00

050-5500567)35-36(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת ניקיון 
ותחזוקה לחנות ומשרד 

לפעמיים בשבוע בבני ברק 
_____________________________________________)35-36ש(050-7997706

 מעוניין לנקות בתי כנסת, 
בניינים וכד' )עם ניסון(

_____________________________________________)35-36ח(052-7154435

 מעוניין לישון עם זקנים מ- 
12 בלילה עד 5 בבוקר פעם 

_____________________________________________)35-36ח(בשבוע 052-7396092

 מנה"ח מיומנת במספר 
תוכנות נסיון 9 ש' פנויה 

_____________________________________________)35-36ח(לעבודה מהבית 050-4139096

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי מישרה/

_____________________________________________)35-36ח(שעות 054-7938941

 מנה"ח מנוסה ומקצועית 
עם יכולת למידה מהירה בעת 

הצורך מעוניינת להשתלב 
בתחום הנה"ח לפרטים:

_____________________________________________)35-36ח(058-3202944

 כובע קנייט כחדש, מידה 
_____________________________________________)33-36ל(58 054-8422105

 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

 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

 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

 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

 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

 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



₪ 12,000 
 כל חודש ל-36 חודשים קבוע

בחשבון הבנק!

 שברולט אקווינוקס
 ל-3 שנים 

כולל טיפולים וביטוחים! 

חבילת שיפוץ
הכוללת שיפוץ מטבח, ריצוף לבית, 

חדרי אמבטיה ושירותים

123

לגור כמו מלך! נוחות של מלך! לחיות כמו מלך! 

היום נכנס לחשבונך 
₪ 12,000 

3 שנים רוגע כלכלי 

שר

מכספי מע

לתרוםמצווה בהוראת הרבנים

שנים
רוגע כלכלי

מצילים 
נפשות 

וחיים 
כמו 

מלכים

מוקד ההגרלה השנתית 
של 'איחוד הצלה'

ca.1221.org.il*5935
9401401@gmail.com :לקבלת הקטלוג במייל

כרטיס הגרלה

תדלות שלך לשנים מאושרות    55   10×
ההש

    
 

₪

ועוד פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים!

רוצים שנבוא לאסוף מכם את דמי ההצטרפות להגרלה?

חייגו עכשיו 054-8112000 ונגיע עד אליכם

תהיו רגועים. אנחנו בדרך...
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