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עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

נפגעת בתאונת 
דרכים?

כל אחד 
זכאי לפיצוי!

052-6547797

הראשל"צ הגר"י יוסף ומנהל פרויקט הקורונה פרופ' גמזו יצאו בקריאה משותפת לציבור החרדי

שוב: מסתמן סגר 
על הערים החרדיות

עשה לך רב

הלוואה? משכנתא?
הבנק מסרב?

ההכנסות לא מספיקות?
הרב פרלמוטר 

איחוד הלוואות
052-766-5183
a4008877@gmail.com

פרויקט 
מיוחד

המועמד המוביל לכהן כרבה הספרדי של חיפה, הגאון רבי אברהם מאיר שלוש עם הראשל"צ הגר"י יוסף

פרופ' רוני גמזו

שר הבריאות: 
"נמאס לי מהאנטישמיות 

נגד החרדים"
בראיון תקשורתי הדף השר יולי אדלשטיין 

את המתקפה נגד הציבור החרדי: רוב 
הנכנסים לארץ במסגרת המתווה שגובש 

כלל אינם חרדים | עמ' 6

זעקת
העצמאיים

החרדים | עמ' 8

דואגים להמשך הריבונות בהר הזיתים 
מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל קריספל: חייבים לדאוג להגדלת תקציב להר הזיתים ולהבטיח את המשך 

עליית היהודים לתפילה בהר הזיתים | עמ' 4 



גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

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

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

אוהבים אתמכירת ציודקבוצותקורסים
ירושלים
יפה

 
 

 
 

אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים.
תודה על הסבלנות!

למידע נוסף:  מוקד עירוני 106
www.jerusalem.muni.il | www.jet.gov.il 
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מנהל עבודה:
מוחמד זן, טל' 053-7786313

הודעה על עבודות לילה 
והסדר תנועה חדש
ברחוב כנפי נשרים

בימים הקרובים יתבצעו עבודות תשתית 
להכשרת תוואי הרכבת הקלה,

בחלקו הצפוני של רחוב כנפי נשרים
תאור העבודות ומיקומן ברחוב:

הסתת התנועה דרומה, שדרוג צמתים, עבודות תאורה וצבע.

מועדי העבודות:
החל ממוצאי שבת בשעה 22:00 ועד ליום שישי בשבוע שלאחריו 

בשעה 4:00 לפנות בוקר, במשך כל שעות היום והלילה.

הסדרי התנועה:
#  תנועת כלי הרכב תוסט דרומה, ובכל עת ישמרו שני נתיבי נסיעה 

בכל כיוון
#  יצומצמו הנתיבים בצומת הרחובות פרבשטיין ושדרות המאירי

יבוטלו חניות לאורך הכביש בסמוך לרחוב כנפי נשרים 10   #

#  בכל עת יתאפשר מעבר בטוח להולכי רגל 

#  התחבורה הציבורית תפעל כסידרה, ייתכנו שינויים במיקומי תחנות 

האוטובוסים

הרב צבי יהודה

אנג׳ל

מרכז 
הרב

קרית 
משה

תחנת
דלק

ימין אבות

 
שטח עבודה קיים
שטח עבודה חדש

חניות מבוטלות לצד הכביש
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אמת
בזמן

 במכבי תקבלו
 את הטוב ביותר
 ועכשיו במחיר
נמוך ביותר

ב- 23 ₪ב- 23 ₪

בנוסף, ההטבות המשתלמות ביותר
רק לחברי מכבי

אימון כושר טיפול שיניים

גם בימים אלו נציגי מכבי כאן לשירותכם:

חיה פורוש
052-7644521

מתאמת קשרי קהילה

דבורה מילר
058-3215864

מנהלת מרכז רפואי רמת שלמה

ר' זאב רייכמן
052-7621101

מנהל מרכז רפואי רוממה
 הינדי סלומון
052-7663546

מתאמת קשרי קהילה
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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

פרס הראשון לציון לזכרו 
של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

עיריית ירושלים תקיים תחרות חיבורים תורניים - פרס 'הראשון לציון' 
לזכרו הטהור של מרן רבינו פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זיע"א

עבודות הפיתוח יכללו שימור של 100% מהעצים ההיסטוריים הקיימים 
ברחוב ושתילת עצים חדשים נוספים, החלפת ריצוף, שיקום המדרכות, 
החלפת תשתיות ביוב וחשמל, החלפת עמודי התאורה, הצבת ספסלים, 

הרחבת המדרכות, ריבוד הכביש ועוד

דואגים להמשך הריבונות בהר הזיתים 
מאת: מנדי קליין

רגע לפני הדיונים על התקציב, מנכ"ל מועצת 
לנבחרי  פנה  קריספל,  צוריאל  בתי העלמין הרב 
את  להגדיל  בדרישה  והדתי,  החרדי  הציבור 
תקציב האבטחה והשימור של הר הזיתים. הרב 
ועדת  יו"ר  עם  האחרונים  בימים  שוחח  קריספל 
והעלה בפניו את  גפני,  הכספים ח"כ הרב משה 
הצרכים התקציביים הדרושים לאבטחה ושימור 
להבטיח  שיוכלו  תקציבים  הזיתים,  הר  של 
יהודים להר הזיתים ושימור  עלייה מסודרת של 
פנה  בבד  בד  הזיתים.  בהר  היהודית  הריבונות 
מנכ"ל מועצת בתי העלמין ליתר ראשי הסיעות 
החרדיות והדתיות בכנסת, על מנת שאלו ידאגו 

לתקציב השימור והפיתוח של הר הזיתים. 
בתי  מועצת  מנכ"ל  הציג  השיחות  במהלך 

העלמין את הנתונים שמלמדים על גידול מבורך 
בעלייה של יהודים להר הזיתים בשנים האחרונות 
האירועים  של  לאפס  והירידה  עקבי  באופן 
הביטחוניים באזור ההר. כמו כן ציין מנכ"ל בתי 

העלמין, כי בעקבות חיזוק תחושת הביטחון, יש 
עלייה משמעותית במספר המשפחות המבקשות 
לקבור את יקיריהם בהר הזיתים. בשיחה הבהיר 
הדאגה  כי  גפני,  משה  הרב  הכספים  ועדת  יו"ר 

לשלום הר הזיתים היא נושא חשוב מאוד והוא 
יעמוד על כך בשיחותיו מול האוצר, כי התקציב 
עוד  למציאות בשטח של  ולהתאים  לגדול  חייב 
קברי  על  שיח  לשפוך  שעולים  יהודים  ועוד 

הקדמונים בהר הזיתים. 
"אסור לנו להפקיר את הר הזיתים, יש מקומות 
יש  שבהם  בימים  גם  עליהם,  לשמור  שחשוב 
הוא  הזיתים  הר  התקציבית.  החגורה  הידוק 
מקום שבו טמונה היסטוריה יהודית שלמה, ויש 
לחיזוק  ולדאוג  המשמר  על  לעמוד  חובה  לנו 
שנבחרי  בטוח  אני  בהר.  היהודית  הריבונות 
שהר  והאופוזיציה  הקואליציה  מסיעות  הציבור 
בתוקף  איש  איש  יפעלו  לליבם,  יקר  הזיתים 
תפקידו למתן תקציב להר הזיתים", אמר מנכ"ל 
לאחר שקיים  קריספל  הרב  בתי העלמין  מועצת 
וחברי כנסת  שורה ארוכה של שיחות עם שרים 

בנושא הגדלת תקציב הר הזיתים.

מאת: מנדי קליין

בקרוב צפויה עיריית ירושלים להודיע על השקת 
תחרות חיבורים תורניים חדשה, פרס 'הראשון לציון' 
הראשון  הדור  פוסק  רבינו  מרן  של  הטהור  לזכרו 
היוזמה להוציא  על  זיע"א.  יוסף  עובדיה  רבי  לציון 
לפועל את התחרות, הכריז ראש עיריית ירושלים מר 

בכינוס  ליאון,  משה 
הרבנות  של  מיוחד 
שהתקיים  הראשית 
תש"פ  בחשוון  בג' 

בבית מרן זיע"א.
תוקדש  התחרות 
ההלכתית  לפסיקתו 
של מרן זיע"א וייטלו 
בה חלק אלפי אברכים 
תושבי  הישיבות  ובני 
ההולכים  ירושלים  
ההלכה  פסקי  לאור 
החיבורים  מרן.  של 
יוגשו  התורניים 
שבראשה  לוועדה 

יעמוד בנו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א יבדל"א 
הוועדה  שליט"א.  יוסף  יצחק  רבינו  לציון  הראשון 
ביותר,  המובחרים  התורניים  החיבורים  את  תבחר 
אירוע  מכובדת.  במלגה  שולחיהם  את  יזכו  אשר 
מרן  של  הקדוש  בציון  יתקיים  התחרות  של  הסיום 
זיע"א ביום פטירתו החל בג' חשוון. באירוע יוכרזו 
הוועדה  ידי  על  נמצאו  שחיבוריהם  הזוכים  שמות 
ומורשתו  תורתו  וליבון  בפירוש  שבעידית  כעידית 

ההלכתית של מרן. 
כאמור התכנית תצא לפועל וכבר בימים הקרובים 
להפוך  שאמורה  התכנית,  פרטי  להתפרסם  צפויים 
למסורת קבועה מידי שנה בסמוך ליום פטירתו של 

מרן. 
משה  מר  ירושלים  עיריית  ראש  ביוזמת  התחרות 
זכתה  כהן,  צביקה  הרב  העיר  ראש  ומ"מ  ליאון 
גדולי  של  לברכתם 
בראשם  ישראל 
חכמי  מועצת  נשיא 
ראש  מרן  התורה 
שלום  חכם  הישיבה 
מרן  שליט"א,  כהן 
רבינו  לציון  הראשון 
שליט"א,  יוסף  יצחק 
דוד  רבי  הגאון  מרן 
חברי  שליט"א,  יוסף 
התורה  חכמי  מועצת 
של  משפחתו  ובני 
על  שבירכו  מרן, 
החשובה  היוזמה 
להגברת  שתביא 

הלימוד והעיון בדרכו ההלכתית של מרן. 
"הייתה  ליאון:  משה  מר  ירושלים  עיריית  ראש 
שבועות  מרן,  של  הדרך  ברכת  את  לקבל  הזכות  לי 
שבירך  מרומים,  לגנזי  הסתלקותו  לפני  ספורים 
אני  היום  בירושלים.  לפוליטיקה  בכניסתי  אותי 
להקים  ירושלים  עיריית  כראש  בתפקידי  זוכה 
מפעל הנצחה לדרכו ההלכתית ולמורשת המפוארת 

שהותיר לדורות הבאים".

מאת: מנדי קליין

של  רחובות  לשדרוג  התכנית  במסגרת 
שודרגו  ליאון,  משה  ירושלים  העיר  ראש 
רחובות.  עשרות  האחרונה  בשנה  בבירה 
עתיר  היסטורי,  רחוב  הוא  דוד  המלך  רחוב 
בד.נ.א  ורגעים שחרוטים  ירושלמים  סמלים 
של כל ירושלמי, החל מהשערים של אוחנה 
הרכבים  שיירות  ועד  ימקא  באצטדיון 
שהגיעו  העולם  מנהיגי  כל  של  המשוריינים 
מלון  של  הנשיאותית  בסוויטה  ולנו  לבירה 

קינג דיוויד.
השנה  לשדרוג  יועד  דויד  המלך  רחוב 
ירושלים,  עיריית  של  העבודה  תכנית  ע"פ 
יועדו  העבודות  המקורי  התכנון  ע"פ  אך 
מתויירת  הפחות  התקופה  החורף,  לחודשי 
בעקבות  הוקדמו  העבודות  ירושלים.  של 

נגיף הקורונה והעדר התיירים באזור.
הפרויקט יכלול פיתוח, שדרוג ושיקום של 
המרחב הציבורי ברחוב דוד המלך וסביבתו, 
ויצור רצף לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים 
ממלחה למרכז העיר. שביל האופניים ברחוב 
בגן  היום  המבוצע  השביל  של  המשך  יהיה 
בלומפילד ושאר השבילים המגיעים מדרום 
שיושלם  כך  העיר,  במרכז  ויסתיים  העיר 
העיר  דרום  בין  האופניים  שבילי  חיבור 

למרכזה.
של  שימור  יכללו:  הפיתוח   עבודות 
הקיימים  ההיסטוריים  מהעצים   100%
נוספים,  חדשים  עצים  ושתילת  ברחוב 

החלפת  המדרכות,  שיקום  ריצוף,  החלפת 
החלפת  עירוניים,  וחשמל  ביוב  תשתיות 
ואביזרי  ספסלים  הצבת  התאורה,  עמודי 
רחוב והרחבת המדרכות להולכי רגל, ריבוד 
כיכר  של  ותוספת  מחדש  וסימונו  הכביש 

אשר תווסת את התנועה באזור.
העבודות החלו ביום ראשון השבוע כאשר 
לעבודות  הגיחון  חברת  תיכנס  בתחילה 
עבודות  ברחוב,  ביוב  תשתיות  שדרוג 
 2020 ספטמבר  עד  יערכו  התשתית  שדרוג 
ולאחריהם הרחוב ייסגר באופן הדרגתי ע"פ 

מקטעים.
שבסופם  חודשים  כ-10  יארכו   העבודות 
יכלול  השדרוג  המשודרג.  הרחוב  יפתח 
שינויים קבועים בהסדרי התנועה לאורך כל 
עומדת  עלות השדרוג  אגרון.  ובצומת  הציר 
32 מיליון ש"ח ולפרויקט נעשה שיתוף  על 
ציבור עם כל בתי המלון הסוחרים והדיירים 

החיים על הציר.
ליאון:  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
החלטנו  העולמי  התיירות  משבר  "בעקבות 
והתשתיות  השדרוג  עבודות  את  להקדים 
העיר.  רחבי  בכל  תיירות  לאזורי  הנושקות 
שדרוג רחוב המלך דוד הוא פרויקט שדרוג 
מורכב אשר משפיע תחבורתית על כל מרכז 
שלקחה  ארוכה  תכנון  בעבודת  ירושלים. 
החלטנו  כלל הפרמטרים  את  בחשבון 
כבר  אליהם  ולצאת  העבודות  את  להקדים 
עכשיו. עד שובם של התיירים הרחוב ימתח 
יחוברו  העיר  מדרום  האופנים  ושבילי  פניו 

למרכזה לרווחת התושבים והתיירים".

מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל קריספל: חייבים לדאוג להגדלת תקציב להר הזיתים ולהבטיח את המשך עליית היהודים לתפילה בהר הזיתים 

רחוב המלך דוד ישודרג
עיריית ירושלים מנצלת הזדמנויות: 

הר הזיתים הרב צוריאל קריספל

 יום הזיכרון השישי לפטירת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שנערך בביתו עם ר"ע 
ירושלים משה ליאון וחברי מועצת הרה"ר | צילום: דוברות הרבנות הראשית

מראה רחוב המלך דוד כיום



זה שירות. זה לאומי

יש לכם כרטיס אשראי עם לוגו לאומי?
קבלו הטבות טעימות לכל המשפחה 

הכנסו לאפליקציית גודיז ותהנו 

בתוקף עד 31.8.20 או עד גמר המלאי | עד 4 הטבות ללקוח ללא כפל מבצעים והנחות.
בכפוף לתקנון גודיז ולתנאי כל אחת מההטבות.
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ISAEL ISARELI

למגוון רשתות 
מזון מהיר 
ומסעדות  + 10 גודיז

10₪

הטבות ב-

קיץ משפחתי 
ב-10בגודיז

₪



ט"ו אב תש"פ 665/8/20 בירושלים

מאת: חיים רייך

החוקה  בוועדת  הדיון  בפתח  פרצה  מהומה 
דבריו  בעקבות   – במלוניות  לבידוד  החוק  על 
של ח"כ אלי אבידר על התרת כניסתם לארץ של 

תלמידי ישיבות.
ביתנו  מישראל  אבידר  ח"כ 
יעקב  ח"כ  הוועדה,  ליו"ר  פנה 
המפלגה  את  הורג  "אתה  אשר: 
לא  אתם  באנטישמיות.  שלך 
מתביישים. אתה צריך להתבייש 
כי הבאתם את האנשים מברוקלין 
שלכם  האנשים  את  והדבקתם 
אתם  עילית.  ובביתר  ברק  בבני 
אחריות  חסרי  ציבור.  פושעי 

נעל"ה?  הכניס  מי  שלכם.  האזרחים  כלפי 
דואגים  אתם  אבל  ייכנסו  שכולם  שוויון  צריך 

לחרדים. אתה משקר".
התפרץ  אשר,  יעקב  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
זו  נעליך.  של  וחרפה,  "בושה  לדבריו: 
אנטישמיות. הרווחת עוד רבע מנדט של שונאי 
של  הציני  השימוש  על  התרעמתי  יהדות? 
איווט ליברמן שקרא להקשיב לפרופ' גמזו רק 
ומתעלם  הישיבות  תלמידי  של  כניסתם  לגבי 

מהסטודנטים. זה שימוש ציני, מבזה ובזוי".
ח"כ ניצן הורביץ ממרצ טען שבעוד תלמידי 
לא  ישראלים  של  זוג  בני  נכנסים,  הישיבה 
נותנים  מורשים להיכנס לארץ, "למה אתם לא 
לבני זוג להיכנס, למרות שהם נשואים? משרד 

הפנים לא מכניס אותם בגלל שהם לא יהודים. 
יהודי  שלא  מי  גם  ישיבה  ותלמידי  סטודנטים 

מכניסים".
"למה  לדבריו:  הגיב  אשר  ח"כ  היו"ר 
סטודנטים  על  גם  הדבר  אותו  אומר  לא  אתה 
שמגיעים מנעל"ה או 'מסע'? משרדי הממשלה 
מביאים אותם ואני מברך על כך. 
אבל כשמדובר על אלפי צעירים 
שבאים לארץ עם 'תגלית' ו'מסע' 
על  כשמדברים  אבל  בסדר,  זה 
על  ותהום  מיד  מיר',  'ישיבת 
ביקש  לא  אחד  אף  הארץ?! 
הם  אחרת,  בדרך  אותם  להעביר 
עוקפת מטוסים  בדרך  יבואו  לא 
ולא בחלליות. הם יבואו באותה 
דרך שנקבעה לכלל הסטודנטים, 
עם כללי הבידוד ועל פי כל הכללים המחייבים 
של משרד הבריאות. לא צריך מלוניות, זה שקר, 

הישיבות יארחו אותם על פי כל הכללים".
שמגיע  ישיבה  "בחור  בדבריו:  אשר  ח"כ 
הם  אותו.  לחבק  צריך  בארץ  ללמוד  מחו"ל 
באים לארץ כי זה השורשים שלהם, הם תורמים 
בחלקם  בארץ,  כאן  שלהם  הצריכה  עם  למשק 
לגור  ונשארים  בארץ  משתקעים  גם  הגדול 
בו. כל  זה דבר שהמדינה צריכה להשקיע  פה, 
חטאם הוא שהם לומדים תורה ולא פילוסופיה 
תותחים  בשר  נהיה  לא  הסיפור?  זה  סינית? 
של אף פוליטיקאי מתוסכל, גם אם קוראים לו 

ליברמן".

"הרווחת עוד רבע מנדט של שונאי יהדות?"

 יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר
 | צילום: דוברות הכנסת 

שר הבריאות: "נמאס לי מהאנטישמיות נגד החרדים"
בראיון תקשורתי הדף השר יולי אדלשטיין את המתקפה נגד הציבור החרדי: רוב הנכנסים לארץ 
במסגרת המתווה שגובש כלל אינם חרדים. זה כולל את תכניות 'מסע' ו'נעלה' שמיועדות לאלפי 

תיכוניסטים וסטודנטים שמגיעים לארץ"

מאת: חיים רייך

לישראל  להכניס  האישור  על  הדיווחים  לאור 
17 אלף תלמידי ישיבות לחגים, התעוררה סערה 

ומתקפה  ותקשורתית  ציבורית 
האנטי  המפלגות  נציגי  של  ארסית 
מסוכנת  שהתלהמות  אלא  חרדיות. 

מחד ועובדות מאידך.
מי שהציג את העובדות כהווייתן 
אדלשטיין  יולי  הבריאות  שר  היה 
אחד  של  ארסית  מתקפה  שהדף 
בנושא:  אותו  שראיין  המראיינים 
"אני פותח באמת אחרי התלבטויות 
עם  דיונים  של  חודשיים  רבות, 
רשות ההגירה וכל הצוות המקצועי 
במשרד. אני פותח אפשרות לאותם 
מחוץ  תלמידים  שם  שיש  מוסדות 

בידוד  להם  לעשות  אפשרות  להם  ושיש  לארץ 
המתווה  במסגרת  לארץ  הנכנסים  רוב  בפנימיות. 
'מסע'  תוכנית  כמו  זה  אינם חרדים.  כלל  שגובש 
תוכנית  או  לארץ,  שמגיעים  צעירים  אלפי  שבה 

סטודנטים  תיכוניסטים,  לאלפי  המיועדת  'נעלה' 
בכל האוניברסיטאות, אברכים בישיבות וישיבות 
הסדר, האברכים והישיבות הם רק חלק מהאלפים 

שיכנסו לארץ בעקבות אישור המתווה".
בזעם:  הוסיף  אדלשטיין  השר 
העיתון  את  פותח  אני  "למחרת 
 17,000 ענקית  כותרת  ורואה 
דרעי  של  הצלחה  לארץ,  אברכים 
וליצמן, נמאס לי מזה. פשוט נמאס 
אנשים  לשמה,  אנטישמיות  זה  לי, 
יותר  יודעים  זה  כל  את  שכותבים 
את  עושים  הם  וממני,  ממך  טוב 
לי  הגיעו  בכוונה.  האלה  הדברים 
כלפי  השנאה  בגלל  כאן  עד  מים 
החרדים בכל דבר. זה ממש מריח לי 
מחלות,  מפיצים  האלה  שהיהודים 

אין לי שום הסבר אחר".
כי  לטעון  ניסו  התוכנית  מגישי 
יש לחייב את בחורי הישיבות בבידוד. "הם כולם 
יעשו בידוד ומי שטוען שהאברכים יקבלו אישור 
לבידוד מקוצר טען השר: "מי שרשם את הדברים 

האלה הוא פושע".

שר הבריאות יולי אדלשטיין 
| צילום: דוברות הכנסת

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.



 | Kantar 2019 לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.עפ״י סקר אמהות במגזר החרדי יולי

סימילאק למהדרין
  מס׳    
בעיכול

 מוביל ב-    
מדדי התפתחות



ט"ו אב תש"פ 885/8/20 בירושלים

מאת: יחיאל חן

רשת  בעל  ביטון,  צפריר 
'ביסלה', מספר: "המצב  החנויות 
לפני  גם  קשה.  באמת  הוא  כעת 
הקורונה היו הרבה עסקים שמצבם 
הכלכלי לא היה טוב. אבל עכשיו 
לפני  נמצאים  מהעסקים  רבים 
עסקים  כמה  מכיר  אני  סגירה. 
שנמצאים רגע לפני סגירה. אפשר 
שבוע,  יומיים,  יום,  כסף  להפסיד 
כבר  אנחנו  חודש.  מקסימום 

בתוך  חודשים  ארבעה 
הציבור  הזו.  המצוקה 
פחות.  הרבה  קונה 
על  מסתכל  כשאני 
הקמעונאיים,  העסקים 
הם  כמה  עד  רואה  אני 
לא  חלקם  נאנקים, 
יכולים לשלם משכורות 
לא  חלקם  לעובדים, 
אפילו  להחזיק  יכולים 

את עצמם".
מציין  צפריר 
היה  הזו  שבתקופה 
הכנסת  מחברי  מצופה 
החרדיות  המפלגות  של 
של  הפה  להיות 
החרדים.  העצמאיים 
אותם,  שומעים  "לא 
הם פשוט נעלמו", הוא 
"כאילו  באכזבה.  אומר 
וכל זה לא נוגע לציבור 
שלהם שנתן בהם אמון 

פעם אחר פעם במשך כל כך הרבה שנים. ענף 
ברגע  בקשיים.  נמצא  שתמיד  ענף  הוא  המזון 
שעסק לא יכול לשלם לספקים אין דרך להמשיך 
נותנת  ולהחזיק את העסק. המענקים שהמדינה 
מקום  של  השכירות  את  אפילו  מכסים  לא 

העסק".
"הבטיחו  צפריר,  מוסיף  נוספת",  "נקודה 
אחוזים   90 מדינה.  בערבות  הלוואות  לעסקים 
הלוואה  שביקשו  מכיר  שאני  העסקים  מבעלי 
בערבות מדינה לא קיבלו את ההלוואה. הסיבה 
פשוטה: המדינה נתנה לבנקים את שיקול הדעת 
ומהבחינה  לא,  ומי  הלוואה  יקבל  מי  להחליט 
הזו, אין שום הבדל בין התקופה שלפני הקורונה 
לתקופת הקורונה. מי שהבנק סומך על היציבות 
הכלכלית שלו מקבל הלוואה ומי שהבנק חושב 
שהחשבון שלו בדרגת סיכון כזו או אחרת, לא 
האוצר  כששר  הועילה  המדינה  מה  אז  מקבל. 
שקלים  מיליארדי  עשרות  על  בגאווה  הכריז 

שייתנו כהלוואה בערבות המדינה?"
מאשר  קשה  יותר  הפגיעה  החרדי  "בציבור 
לכך  "תוסיף  צפריר.  מציין  הכללי",  בציבור 
לא  המקומיות  הרשות  שגם  העובדה  את 
שיבואו  מצפה  הייתי  קלים.  חיים  לנו  עושה 
דו"חות  קבלים  אנחנו  זה  במקום  לקראתנו. 

על  דו"חות  שילוט, 
ואפילו  סחורה  הוצאת 
לקוחות  על  דו"חות 
מסכות.  ללא  שנתפסו 
שלי  החנות  של  הפתח 
שבעה  ברוחב  הוא 
הרחוב.  על  מטרים 
כניסה  למנוע  דרך  אין 
מזדמנים.  לקוחות  של 
נכנסים  אנשים  לפעמים 
שאלה  לשאול  רק 
ובדיוק באותו רגע עובר 
את  ומצלם  בחוץ  פקח 
המסכה  בלי  'הלקוח' 
הדו"ח  את  וממשיך. 
אח"כ  מקבלים  אנחנו 
שאנחנו  ברור  בדואר. 
הלקוחות  עם  מקפידים 
עם  ורק  אך  שייכנסו 
שילוט  גם  יש  מסיכה, 
ברור ויש מסיכות בכניסה שאנחנו מחלקים חינם 
העסקים  על  בלהשית  ההיגיון  מה  ללקוחות. 
מדוע  הפקחים  לאחד  כשאמרתי  הדו"ח?  את 
הוא קונס אותי ולא את מי שהולך בלי מסיכה, 
בכניסה  שומר  תציב  לי:  אמר  הוא  בתגובה 
לחנות שתפקידו יהיה למנוע כניסה של אנשים 
חושב  באמת  אתה  לו:  אמרתי  מסכה.  ללא 
משכורות  לשלם  מצליחים  שלא  שהעסקים 
נוסף  עובד  להוסיף  יכולים  הקיימים,  לעובדים 
שיתכבד  מסכות?  עם  נכנסים  שאנשים  שיוודא 
בלי  שמסתובב  אדם  לאותו  דו"ח  ויתן  הפקח 

מסכה".
לא  המדינה  "אם  צפריר:  אומר  לסיכום 
 2020 ולא תדאג באמת לעסקים, שנת  תתעשת 
עסקים  הרבה  הכי  נסגרו  שבה  כשנה  תסתיים 
בישראל. ענף הקמעונאות בעיקר בתחום המזון, 
מהגבוהים  לא  שלו  הרווחים  שמתח  ענף  הוא 
במשק. אם לא יצילו אותנו, עוד כמה חודשים 
עסקים.  מאד  להרבה  מאוחר  להיות  עלול  זה 
שימו לב: כבר היום אתם יכולים לראות מתחמי 
חנויות עם שלטים להזכרה, במקומות שעד לפני 
כמה חודשים היו עסקים פעילים. הקורונה גובה 

גם מחיר כלכלי מבעלי העסקים העצמאיים".

"אם לא יצילו אותנו, 
עוד כמה חודשים זה 
עלול להיות מאוחר"

צפריר ביטון, בעלים של רשת חנויות 'ביסלה' מספר על 
הקשיים העוברים על הקמעונאים בכלל ועל ענף המזון בפרט: 

"אני מכיר כמה עסקים שנמצאים רגע לפני סגירה. אפשר 
להפסיד כסף יום, יומיים, שבוע, מקסימום חודש. אנחנו כבר 

ארבעה חודשים בתוך המצוקה הזו"

זעקת
העצמאיים

החרדים

'קו עיתונות' לימין העסקים החרדים

מבצע מיוחד מטמבור

שלחו את חשבונית הקנייה ופרטים אישיים למייל: 
tamboursummer@gmail.com וקבלו 50 ₪ במתנה!

טל"ח. המבצע הינו בכפוף לתקנון המפורסם באתר המבצע. תוקף המבצע  30.8.2020 
– 30.7.2020 או עד גמר המלאי. המבצע כולל את כל מוצרי טמבור, כולל מוצרים 
נלווים של טמבור. תו קנייה דיגיטלי DREAM CARD- GIFT CARD בשווי 50 ₪. תו קנייה 

אחד לכל טלפון נייד, מינימום 1600 
שוברים. מימוש תו קנייה הנמסר 
לתקנון  בכפוף   EMAIL באמצעות 

המופיע במשרדי מימד.

תכניסו קצת צבע
לבין הזמנים

ברכישה מעל 200 ₪ ממגוון מוצרי טמבור

בתו קנייה דיגיטלי
DREAM CARD-GIFT CARD



תתקדמו לפנגו!

עדיין מתדלקים עם אשראי? 

חדש! פנגו תדלוק
גם בבין הזמנים, מתדלקים בתחנות סונול עם

 אפליקציית פנגו ונהנים מתדלוק נוח, עם מינימום מגע!

פרטים באפליקציהקפה במתנהובנוסף, מגיע לכם 

נכנסים
לאפליקציית

פנגו

מזינים
פרטי תדלוק

וסיסמה

מתדלקים
וצוברים
goods
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"הוכחת שאפשר לנהל 
עניינים מדינים מבלי לוותר 
קלה כבחמורה מדרך התורה"

מאת: חיים רייך

הרב  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר  סגן 
הבוקר  שהתקיים  בדיון  הודיע  מקלב  אורי 
בוועדה לזכויות הילד כי יגיש בתקופה הקרובה 
יחייב  אשר  הכנסת  של  הכלכלה  לוועדת  צו 
להתקן  הפרטי  ברכב  ילדים  המסיעים  נהגים 
התקן מיוחד למניעת שכחת ילדים ברכב, - רכב 
אשר מותקן בו התקן למניעת שכחת ילדים ברכב 
וברישוי  בביטוח  והנחות  להקלות  זכאי  יהיה 
הזה  בנושא  התעסקו  מעטות  לא  שנים  "אנחנו 
השרה  שמובילה  חדשה  מדיניות  ישנה  וכעת 
הוא  כזה  ילד  כל  הזו,  התופעה  למיגור  ותביא 

אסון קשה שמלווה את המשפחה כולה"
הוועדה  בפני  הציג  מקלב  הרב  השר  סגן 
בנושא,  התחבורה  במשרד  כה  עד  הנעשה  את 
ישנו  הזה,  בנושא  רבות  ישיבות  קיימו  "אנחנו 
כי  היא  שלנו  עבודה  הנחת   - מפתחים  עם 
הנהגים  של  הדעת  בהיסח  מקורם  אלו  מקרים 
להעלות  זו  למטרה  מכוונים  כעת  הכלים  וכל 
להתקין  בצו  בחיוב  או  בהסברה  המודעות  את 

מכשירי התרעה".
קורא  קול  פרסם  המשרד  האחרונים  "בימים 
התקינה  לתיקון  להביא  כדי  בתחום  ליזמים 
תואמת  אינה  הקיימת  התקינה  כיום  הקיימת, 
העונה  מכשיר  ואין  בשוק  הקיימים  למכשירים 
אישור  על  מקשה  אשר  דבר  הקריטריונים  על 
אביזר  ללא  תקינה  חיוב  להביא  ניתן  לא  הצו, 
לחייב  הראשונה  היא  ישראל  מדינת  בתקן, 
קיים  שלא  דבר   - תקינה  ולהביא  כזה  דבר 

שר  סגן  הסביר  בארה"ב",  ולא  באירופה  לא 
התחבורה הרב מקלב.

"משרד התחבורה אינו יצרן התקנים, היזמים 
בעיות  מספר  בפנינו  הועלו  בתחום  והיצרנים 
הרכב  יצרן  לאישור  דרישה  כמו  התקן  סביב 
ישים,  אינו  חיישני הרכב דבר אשר  או הפעלת 
בסופו  יקרה  תהיה  לציבור  המוצר  שעלות  או 
עמדות  לשנות  הולכים  אנחנו  תהליך,  של 
ישנות של פקידים בנושא הזה, קיימת מדיניות 
חדשה במשרד ואנחנו נביא את זה לאישור כבר 

בקרוב".
"לצערנו בלי שנעשה רוויזיה מקיפה היזמים 
והיצרנים לא יוכלו לעמוד בתקן, אנחנו מוכנים 
והקלות  כספיות  הנחות  תמריצים,  לתת  היום 
למניעת  מערכות  שהתקינו  לרכבים  ברישוי 
בהם  ברכבים  שנעשה  כפי  ברכב  ילדים  שכחת 
מותקן מובילאיי, אנחנו נעמוד על זה שהתקנים 
שקלים",  מאות  מכמה  יותר  לא  יקר,  יעלו  לא 

סיכם מקלב את דבריו.

מאת: מנדי קליין

שגריר ארה"ב בישראל, דייויד פרידמן, ביקר 
אצל רבו האדמו"ר מביאלה ב"ב בכדי להיוועץ 
היום.  סדר  שעל  עניינים  של  בשורה  ולהתברך 
לשגריר:  האדמו"ר  כ"ק  אמר  הפגישה  במהלך 
ציבור  שליח  בהיותך  שמים  שם  מקדש  "הנך 
מדינים  עניינים  לנהל  שאפשר  הוכחת  ובדרכך 
מבלי לוותר על קלה כבחמורה מדרך התורה. יש 
ישראל  ארץ  למען  בפעולות  גדולה  זכות  בידך 

השלימה".

ישראל  כלל  כי  האדמו"ר שליט"א  אמר  עוד 
מצפים לישועה בכלל ובימים אלו בפרט וכידוע 
בימים אלו רואים את זה בחוש כי המקום הבטוח 
ביותר היא בארץ הקודש, וכי צריך לפעול ביתר 
שאת להוזלת מחירי הדיור בארה"ק ובכך לעודד 

את העלייה מכל קצוות תבל לארץ.
האדמו"ר  עם  השגריר  הסתגר  מכן  לאחר 
בסיום  אישית.  לשיחה  ארוכה  שעה  במשך 
הביקור העניק האדמו"ר לשגריר מזוזה מיוחדת 
לשמירה, אותה יקבעו בביתו החדש של השגריר 
מהרצליה  האלה  בימים  משכנו  את  המעתיק 

לירושלים.

שגריר ארה"ב בישראל, דייויד פרידמן, ביקר אצל רבו האדמו"ר מביאלה ב"ב בכדי להיוועץ 
ולהתברך בשורה של עניינים שעל סדר היום

"משרד התחבורה יתן תמריצים 
והנחות לרכבים בעלי התקן 
למניעת שכחת ילדים ברכב"

"התעסקנו בזה שנים רבות וכעת ישנה מדיניות חדשה שתביא למיגור התופעה הזו, 
חמישים אחוזים מכל מה שנעשה זה בזכות הדיונים שהיו בוועדת המדע והטכנולוגיה 
בעבר ובוועדה לזכויות הילד - כל ילד כזה הוא אסון קשה שמלווה את המשפחה כולה"

סגן שר התחבורה אורי מקלב בוועדה לזכויות הילד:

 סגן השר אורי מקלב 

Gabriel Boxer the Kosher Guru :השגריר פרידמן אצל האדמו"ר מביאלה | צילום 

האתר פועל לפי הנחיות משרד הבריאות | יש להגיע עם נעלי הליכה נוחות ולבוש חם | היציאה 
לסיורים מהקפטריה בתחנה העליונה | יש להגיע חצי שעה לפני היציאה לסיור | משך הסיור כשעה 
וחצי | משך ושעות הסיורים ניתנים לשינוי | השימוש במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם להוראות 

הבטיחות באתר | הפעילויות יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | ט.ל.ח.

באתר החרמון!
קיץ מלא חוויות

1-599-550-560 לפרטים נוספים: 
cs@mthermon.co.il |  www.skihermon.co.ilאתר החרמון

סיורים מודרכים בפסגת החרמון ללא תשלום!
ועוד מגוון פעילויות לכל המשפחה באוויר הפתוח

 הסיורים מתקיימים מידי יום בהרשמה מראש
 יש להתעדכן בשעות הסיורים 

www.skihermon.co.il ולהירשם באתר האינטרנט שלנו

SKY RIDER

מזחלות אקסטרים

אבובי קיץ

קרטינג

רכבל

סיורים מודרכים



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה | קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

072-259-2843 לפרטים 
והרשמה:

 מערכת
תמיכה מקיפה

 מלגות וסיוע 
בשכר לימוד

מסלולי לימוד נפרדים 
לגברים ולנשים

.L.L.B במשפטים

 עריכת דין

.B.A במנהל עסקים 

  נדל"ן ותשתיות/שמאות 
 ראיית חשבון

  פרסום ושיווק  משאבי אנוש
 מימון ושוק ההון )יעוץ פנסיוני(

.B.A בחינוך וחברה

  נוער בסיכון / שילוב והכלה 
   אנשים עם מוגבלות

מסלול השלמה מקוצר לבעלי/ות 
תעודת מורה מוסמך בכיר

בוגרי/ות התמחות מימון ושוק ההון בקמפוס החרדי אונו 
השתלבו בחברות פיננסיות גדולות כיועצי השקעות, מנהלי 

תיקי השקעות, יועצים פנסיוניים ובתפקידים מרתקים נוספים 
בשוק ההון הדינאמי.

מוזמן להצטרף להצלחה! 

ההרשמה למכינות הגברים בעיצומה

מגוון מסלולי לימוד אטרקטיביים:

יועץ פנסיוני 
ֵמייִבין

מסתמא הוא אֹונֹוֶרער...

לשבועון יום ליום דרושים: 
משרה 302 מעצב דיגיטל ל-50% משרה

משרה 304 עורך ומנהל רשתות חברתיות 
למשרה מלאה

למגזיני הרשת בתפוצות דרושים:
כתבים ועורכים בשפות הבאות:

צרפתית
רוסית
אנגלית
ספרדית

קו"ח לאימייל:
yosefshinover@gmail.com

החברה היהודית להוצאה לאור בישראל ובתפוצות בע״מ
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מאת: יוסף טולידנו

על  נוספות  משמעותיות  הגבלות  להטיל  צפוי  הקורונה  קבינט 
ערים 'אדומות', שבהן שיעור חולי הקורונה גבוה.

מודיעין  עלית,  ביתר  ברק,  בני  הן  הפרק  על  שנמצאות  הערים 
עלית, אלעד והשכונות החרדיות בירושלים. 

הקלות  הוא  השבוע  דיונים  של  סדרה  תחל  שבו  נוסף  נושא 
בהנחיות בכל הנוגע לבתי תפילה, הופעות וגני שעשועים ופארקים.

גיבשו סטנדרט אחיד  ופיקוד העורף  בד בבד, משרד הבריאות 
לקביעת ההגבלות על התקהלויות ועל פעילות המשק. לפי המתווה 
שגובש, האיסור על התקהלויות ייקבע לפי מיקום האירוע, בשטח 

פתוח או בחלל סגור, ולפי מצב חולי הקורונה.
הדבקה  וקצב  חולים  מספר  של  במצב  שמוצע,  המתווה  לפי 
פתוח  בשטח  איש   500 בהשתתפות  אירועים  יותרו  נמוכים, 
ו-250 במבנה סגור. במצב של תחלואה וקצב הדבקה יציב, יותרו 

התקהלויות של 200 בני אדם בחוץ, ו-100 במקום סגור.
יותרו התקהלויות  אם ישנה עלייה בתחלואה ובקצב ההדבקה, 
של עד 50 משתתפים בשטח פתוח ו-25 בשטח סגור, ובמצב של 
תחלואה גבוהה וקצב הדבקה גבוה – 20 משתתפים בחוץ ועשרה 

בפנים.
בקורונה  המאבק  פרויקטור  גמזו  רוני  פרופ'  שקיים  בשיחה 
בין  הבדלים  יש  אפליה,  "יש  אמר:  הוא  חרדים,  עיתונאים  עם 
המסעדות לבתי הכנסת והם כואבים. אני מבין את המצוקה ואשנה 
זמן", לדבריו: "אני חושב שבחללים  יקח  זה  את ההגדרות, אבל 
סגורים אנחנו צריכים לבטא מגבלה שהיא תלויה בגודל המקום. 

זה נכון גם למסעדות".
הוא גילה כי בימים אלו הוא מקדם מתווה לבתי הכנסת, שתיקח 
בחשבון את שטחי בתי הכנסת, אם כי לא מדובר על פתרון מהיום 
בתי  לבין  קטנים  לעשות השוואה משטיבלים  בעייתי  "זה  למחר. 
בפועל  לבצע  קשה  אבל  ההוראות  את  להודיע  קל  גדולים.  כנסת 

וגם לאכוף".

לגבי השמחות אמר גמזו שעם כל הכאב אין ברירה אלא להמשיך 
במגבלות הקיימות. "אני חושש מאוד מתקופת השמחות. הנוכחים 
כולם מתקרבים זה לזה באופן שההדבקה מתרחשת וזה הופך לגל. 
זה אירוע 'דביק'. החתונות הן מקור ההדבקה מספר אחד, חייבים 
לעצור את ההפקרות. זה הכפלה של עשרות נדבקים בכל אירוע של 

חתונה. אני מתחנן לציבור להיזהר".
התלמידים  כניסת  אישור  לנושא  גם  התייחס  גמזו  פרופסור 
מחו"ל וההסתה של הפוליטיקאים, ובראשם ח"כ אביגדור ליברמן: 
לזה את  נתתי   - הנושא  אך לאחר שלמדתי את  "נכון שהתנגדתי, 
כל הגיבוי, חטפתי כל מיני מניפולציות. נתתי לזה את כל הגיבוי 
פוליטי  הון  לעשות  ניסו  ומסודר.  בסדר  שזה  אמרתי  וההסברה. 

מהנושא, לא אתן לזה יד".
הישיבות:  בעולם  אלול'  'זמן  לקראת  חשש  הביע  גמזו  פרופ' 
"אני רואה ביום א' אלול חזרה של הישיבות, ולאחר מכן הימים 
הנוראים. לכן צריך להישמר מאוד והמנהיגות של הציבור יחד עם 

המגזר יכולים להוריד את התחלואה".
מעון  ליד  המתרחשות  מההפגנות  גם  שבטו  את  חסך  לא  הוא 
רה"מ ברחוב בלפור בירושלים ובמקומות נוספים: "ההפגנות זה 
סכנה מבחינת ההידבקות. העובדה שלא מבטלים אותם זה בגלל 
חוקת הדמוקרטיה. מה שאפשר זה להפגין עם מסיכות תוך שמירת 

מרחק וכשלא עושים את זה זו סכנת נפשות".

גמזו מגלה רגישות כשמדברים איתו על 'סגר' בערים חרדיות: 
"יש כל הזמן דיבורים על סגרים על הערים האדומות. כבר שבועיים 
אנו מתלבטים. הציעו לסגור שכונות או חלק מהעיר. קשה מאוד 
לקבל את ההחלטה. חלק מהקושי זה בגלל ההשלכות של התסכול 

במגזר".

קריאה משותפת

בתוך כך, השבוע נפגש פרופ' גמזו עם הראשל"צ הגר"י יוסף, 
משרד  הוראות  כל  על  לשמור  משותפת  בקריאה  יצאו  והשניים 

הבריאות
קריאה  גמזו  פרופ'  עם  יחד  הראש"ל  הוציאו  המפגש  לאחר 
משותפת, בה הם קוראים בכל לשון של בקשה להישמע להוראות 

משרד הבריאות והגורמים המוסמכים.
הבריאותיות  הסכנות  מודגשות  המשותף  מכתבם   בתחילת 
וממילא גם הצורך בהחמרה בהנחיות בנוגע להתמודדות עם מגפת 

הקורונה שהפילה חללים רבים, צעירים וזקנים, בריאים וחולים.
מאד  ונשמרתם  אותנו  ומצווה  חיים,  תורת  היא  "תורתנו 
בגמ'  חכמים  ודרשו  בהם,  וחי  התורה,  אמרה  ועוד  לנפשותיכם, 
יומא פה: ולא שימות בהם. ולכן פיקוח נפש דוחה את כל התורה 

כולה", נכתב במכתב המשותף.
במכתב המשותף מפורט כי חובה מוחלטת  להקפיד על עטיית 
לשמור  יש  כן  כמו  הכנסת.  בתי  ובתוך  הציבורי,  במרחב  מסיכה 
ירחק  נפשו  "שומר  מסוכנות.  מהתקהלויות  והימנעות  ריחוק  על 
מאירועים אשר אין מקפידים בהם על הכללים ומתקהלים מעבר 

למותר", נכתב במכתב.
יוסף הוסיף וכתב: "וכבר מלתי אמורה בזה,  הראשל"צ הגר"י 
מי  ההלכה,  פי  על  גם  וממילא  הבריאות  משרד  הנחיות  פי  שעל 

שמסכן אחרים חשש רציחה בידו ועוונו ישא."

שוב: מסתמן סגר על הערים החרדיות

 פרופ' רוני גמזו בלשכת הראשל"צ הגר"י יוסף 





כפוף למפורט באתר מרכנתיל סמייל

 ברשת
בודי שופ

במעמד החיוב
נהנים מהנחה 
קבועה של 5%

מחזיקי כרטיס אשראי
מרכנתיל סמייל

 הנחה 
 שתרצו 

לטפח

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס 
ברח' ולירו 9-11 בירושלים 

הח"מ, עו"ד שמואל מיכאל, בתוקף תפקידו כנאמן וכונס נכסים למימוש זכויות הבעלים במקרקעין הידועים כגוש 30071 חלקות 12,13,14 ברחוב ולירו 9-11, שכונת מקור 
ברוך, ירושלים, המהווים 326 מ"ר (בהתאם לחוות דעת שמאית) (להלן: "הנכס") מפרסם בזאת הזמנה לקבלת הצעות מהציבור לרכישת הזכויות בנכס.

הזכויות בנכס רשומות כדלקמן: חלקה 13 רשומה בלשכת רישום המקרקעין, חלקה 14 רשומה במינהל מקרקעי ישראל וחלקה 12 לא רשומה כלל. בעקבות פס"ד שניתן 
בביהמ"ש המחוזי בירושלים תיק פש"ר 49993-06-14 נקבע כי הזכויות בנכס יחולקו ל- 3 חלקים שווים, כך שכל חלק מהווה שליש בלתי מסויים בכלל הזכויות בנכס, ובכל 

אחת מהחלקות כאמור לעיל. טרם התבצע רישום הזכויות בהתאם להחלטה בפסה"ד.
על הנכס בנויים המבנים כדלקמן: מבנה עתיק חד קומתי, מבנה חד קומתי עם תקרה גבוהה (שטח המבנה כ-77 מ"ר נטו), המשמש מבנה לאחסון סחורה (ניילונים) ומבנה חד 

קומתי עם תקרה גבוהה (שטח המבנה כ-77 מ"ר) נטו, המשמש מבנה לאחסון קרטונים. 
מובהר בזה כי על חלק מחלקה מס' 12 קיים פולש / בעל זכויות בחלק מהנכס איתו מתנהל מו"מ וקיים הסדר עקרוני אשר יתגבש במסגרת מכירת הזכויות.

ניתן להגיש הצעה לרכישת כלל הזכויות בנכס (שלוש החלקות) וניתן להגיש הצעה לרכישת שליש בלתי מסויים בזכויות בנכס (שליש בלתי מסויים בכל אחת מהחלקות). למען 
הסר ספק מציע אחד יכול להגיש שתי הצעות נפרדות ועומדות באופן עצמאי, אחת על כלל הזכויות בנכס, והשניה על שליש מהזכויות בנכס כאמור לעיל.  

הצעות יוגשו אך ורק על גבי טופס הצעה אותו ניתן לקבל במשרדי הח"מ (ובכלל זה, לא תתקבלנה תוספות או העברות וכו' לנוסח הנכלל במסמכי המכירה), בצירוף המחאה 
בנקאית שקלית בגובה 10% מערך ההצעה לפקודת עו"ד שמואל מיכאל. 

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, עד ולא יאוחר מיום 1.9.2020 בשעה 16:00, במשרד שמואל מיכאל משרד עו"ד, רח' הסורג 2 (קומה 6), ירושלים.
ההתמחרות תיערך בתאום עם המגישים במועד סמוך מאוחר יותר. במידה והצעתו של המציע תתקבל והוא יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם רכישה תחולט ההמחאה 

הבנקאית, כפיצוי קבוע ומוערך מראש ללא צורך בהוכחת נזק או בקיומו של נזק.
הנכס יימכר במצבו המשפטי, הפיסי והתכנוני ומכל יתר הבחינות, ובמקומו (AS IS, WHERE IS) כפי שיהיו, והאחריות לבדיקתו, מכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע בלבד, 
על חשבונו ובאחריותו. הכונס לא יישא בכל אחריות לכל עניין הנוגע לאיזה מהנושאים הנ"ל. מידע שנכלל במסגרת מודעה זו ו/או במסמכי המכירה ו/או שנמסר לפני פרסומם 
ו/או שיימסר לאחר מכן ניתן לצרכי נוחות בלבד, בלא שהכונס או מי מטעמו יישא באחריות כלשהי בקשר אליו. בלי לגרוע מהאמור לעיל, הנכס יימכר כפנוי ומועד פינויו ומסירת 

החזקה בו ייעשה רק בחלוף 120 יום ממועד אישור הצעת הזוכה ע"י בית המשפט והשלמת התמורה החוזית במלואה לידי הכונס, בהתאם להסכם שייערך.
מובהר בזה, כי אין בהודעה זו משום הצעה למכירת הזכיות בנכס, היא אינה מהווה מכרז, לא יחולו עליה ו/או על הליכי המכירה של הנכס דיני המכרזים, ואין בה משום הצעה 

ו/או התחייבות מצד הכונס למכור את הנכס, לרבות למציע שיציע את התמורה הגבוהה ביותר ו/או לאדם אחר כלשהו.  
הכונס שומר על זכותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לנהל בכל זמן ובכל עניין מו"מ עם כל מציע או אדם אחר, שלא לנהל מו"מ בכל שלב, להפסיק או לבטל, בכל עת, את 
הליך הגשת ההצעות או את הליך המכירה או לחזור בו מכוונת המכר למרות שיוגשו הצעות, לשנות את תנאי ההתקשרות, אופן ההתקשרות וצורתה, לרבות עריכת מתווה אחר 
לעסקאות, לקיים מו"מ עם כל מציע בנפרד, ו/או לבטל הצעה ו/או להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות וזאת בכל שלב ובלי להודיע על כך למציעים או מי מהם, וכן 

לקיים התמחרות בין המציעים ו/או רק עם חלקם ו/או עם גורמים אחרים שלא הגישו הצעה וכיוצ"ב.
עד למועד חתימת ההסכם הסופי על-ידי כונס הנכסים הוא יהיה רשאי בכל עת, להאריך, לשנות, לגרוע או להוסיף תנאים, מועדים או לבטל את מכירת הנכס. הכונס לא ישלם 

דמי תיווך או עמלה כלשהי.
הנכס יימכר בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, ובכפוף לאישור בית משפט המחוזי בתיק פש"ר 49993-06-14.

שמואל מיכאל, עו"ד – הנאמן, כונס הנכסים
 רח' הסורג 2, ירושלים, 94145  טל' 02-6242818 

לבדוק פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת, פידיון  מומלץ  פוטרת? 
ימי חופשה וזכויות נוספות.

לבדוק  ניתן  לאומי  ביטוח  באתר  הסתיימה?  לאבטלה  הזכאות 
זכאות לקצבאות אחרות.

למענק  זכאות  לבדוק  יש  לחודש?  כ-₪6000  בממוצע  מרוויח 
עבודה באתר רשות המיסים.

זכאותך  לבדוק  מומלץ  מהקורונה?  נפגעו  והכנסותיך  עצמאי 
לקבלת מענקים לעצמאים באתר של רשות המיסים.

דירה  שכר  לזכאות  בבעלותך?  דירה  ללא  בשכירות  מתגורר 
מומלץ להיכנס לאתר משרד השיכון.

אנו ממליצים לך לבדוק את זכאותך לזכויות הבאות:

מרכזי מיצוי זכויות ירושלים 

₪

נקלעת למצב כלכלי קשה 
בעקבות הקורונה?

 לקבלת ייעוץ אישי ללא תשלום
 ניתן לפנות למרכזי מיצוי זכויות
02-6587914

בשנת הלימודים תשפ"א ישולם המענק עבור ילדים 
שנולדו בתאריכים מ-1.1.2003 עד 31.12.2014

סכום המענק - 1,021 ₪ לכל ילד

לבדיקת זכאותכם למענק ולבירור אם עליכם להגיש בקשה למענק
היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או התקשרו למוקד הטלפוני 6050*

 לילדי הורה גרוש, רווק, אלמן או פרוד

 לילדי משפחות עם 4 ילדים ויותר עד גיל 18, המקבלות 
הבטחת הכנסה, נכות כללית, מזונות או שאירים.

הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים

המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק שלכם
ביום שני, 10 באוגוסט 2020, כ' באב תש"פ

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

*6050

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:
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בקושי עשרים יום נותרו עד לפתיחתה של מערכת 
ראשי  אם  אלא  שנתיים,  בתוך  הרביעית  הבחירות, 
להסכמה  ביניהם  ויגיעו  יתעשתו  ישראל  ממשלת 
צמד  יזדקקו  אז,  גם  התקציב.  העברת  על  מהירה 
הבנימינים לחסדי שמים מרובים, בתפילה ששופטי 
להארכת  האוזר-הנדל  חוק  את  יסכלו  לא  בג"ץ 
מועד העברת התקציב בכנסת, שכן העברה בשלוש 
קריאות של תקציב מלא מלא בזמן שנשאר - הופכת 

להיות משימה כמעט בלתי אפשרית.
הצדדים  שני  שמפגינים  הדתית  הקנאות  אף  על 
בדרישתם המקצועית, איך לא, להעביר תקציב חד-

הפוליטית  במערכת  טירון  כל  דו-שנתי,  או  שנתי 
לעקשנות  האמיתיות  הסיבות  את  לתרגם  יודע 
פתח  לשמר  מעוניין  נתניהו   –
תקציב  אם  הקרוב,  במרץ  יציאה 
החודש  סוף  עד  יעבור  לא   2021
לבחירות,  ללכת  לו  יתאפשר  ואז 
מבלי לתת לגנץ את המעון אפוף 
גנץ  מנגד,  בבלפור.  ההפגנות 
מעוניין למנוע בדיוק את התרחיש 

הזה. זה כל הסיפור.
לשני הצדדים אין מה להרוויח 
יודעים  גם  שניהם  מבחירות, 
במשל  כמו  זה.  של  מצבו  את  זה 
מהם  מי  היא  השאלה  המפורסם, 
רק  יאבד  עצמו  שהוא  משוכנע 
יתעוור  שהשני  בזמן   – אחת  עין 
לחלוטין. כך נכנס לתמונה שיקול 
בבחירות  הרווח  שאלת  לא  אחר, 
שאלת  אם  כי  הפרק,  על  עומדת 
לגנץ  רק  הזו –  ובשאלה  ההפסד, 

יש מה להפסיד.
מה  ובמידת   – משוכנע  נתניהו 
בצדק - שבכל קונסטלציה שלא תהיה, גוש מרכז-

ליכוד.  נטולת  ממשלה  להרכיב  יוכל  לא  שמאל 
לדעתו, גם אם גוש הימין יספור בסוף היום פחות 
במרכז  טהרנים  מספיק  יהיו  אצבעות,  משישים 
המתבססת  בממשלה  מלשבת  שיימנעו  הפוליטי 
על אצבעות הרשימה המשותפת, ע"ע תקדים סיעת 
'דרך ארץ'. מצד שני, על אף הקרע המתגבר מיום 
האמת  שברגע  מאמין  ביבי  ושות',  בנט  מול  ליום 
נפתלי  אם  בפרט  בראשותו,  לגוש  תחבור  ימינה 
ישוב לטלפון האדום ולמשרד בקריה. הנסיקה של 
הימין-חרדים  גוש  עכשיו  שעד  והעובדה  ימינה 
לרוה"מ  נותנות   – הסקרים  בכל   61 לפחות  מקבל 

אפילו סיבה לאופטימיות קלה.
איזנקוט  עם  לחלוטין.  שונה  הסיפור  גנץ  אצל 
מצוי  לצדו,  שמתמרן  ואשכנזי  בעורפו  שנושף 
בבידוד  כמעט  ישראל  של  העשרים  הרמטכ"ל 
פוליטי, משל היה רפי פרץ. ב'יש עתיד' הוא ייקלט 
לכל היותר כגלגל שלישי, חיבור עם בנט וליברמן 
שחור  מצבו  ובקלפי  אפשרי  בלתי  כמעט  נראה 
איבוד  בקצב  הירושלמית.  פריז  בכיכר  מדגל  יותר 
עוד עשוי להישאר במינוס.  הנוכחי הוא  המנדטים 
כמעט  משמעותה  לקלפי  הליכה  גנץ,  בעבור 
אבי  בסגנון  הפוליטיים  מהחיים  פרישה  בוודאות 

גבאי ושאול מופז.

למדי  משוכנעים  הפוליטית  במערכת  לכן, 
משהו  הגואלת.  הנוסחה  תימצא  דבר  של  שבסופו 
שלא ישפיל את כחול לבן אבל גם לא ייתן לה את 
מבוקשה. מכיוון שגנץ מצהיר – לפחות כלפי חוץ 
נימוק  על  מבוססת  שנתי  דו  לתקציב  – שהדרישה 
מקצועי של צורך ביציבות כלכלית ועמידה בהסכם 
הקואליציוני, הוצעה השבוע פשרה שעשויה לפתור 

את הפלונטר.
העברה  על  מדבר  לגנץ  שהוצע  הפשרה  מודל 
בממשלה של תקציב דו שנתי, אבל בשלב החקיקה 
גנץ  בלבד.   2020 תקציב  בהעברת  יסתפקו  בכנסת 
יוכל לספר לכולם שהשיג יציבות במשק ועמד על 
שלו מבלי להירמס, נתניהו ישמור לעצמו את חלון 
ועדת  ונציגי  הקרוב,  במרץ  המיוחל  ההזדמנויות 
לעת  לרווחה,  לנשום  יוכלו  המותשים  הבחירות 

עתה.
יש  בליכוד  דווקא  טובה,  הצעה  כל  כמו  אבל 
ולטרפד  מי שסבור שעדיף לצאת לבחירות עכשיו 
המצב  למרות  גורמים,  אותם  לטענת  הפשרה.  את 
בקלפי  להתמודד  עדיף  לנתניהו  הנוכחי,  הכלכלי 
מיד לאחר החגים ולא בסוף החורף, ושני נימוקים 

בידם.
למחאת  שהפכו  העצמאים  הפגנות  ראשית, 
משחקות   – במיוחד  ואלימה  'עממית'  שמאל 
לטובת רוה"מ. הימין נמשך מאז ומעולם להזדהות 
עם ה'נרדף' ואין כמו נתניהו ביכולת לתרגם איומים 
החורף,  עד  למנדטים.   - פיקטיביים  בשמות  גם   –
שבר  לצוץ  עשוי  ובמקומה  תדעך  כנראה  המחאה 
כלכלי גדול באמת שישאיר ימנים רבים ומאוכזבים 
בתשלומי  שיעמדו  מהם  אלו  את  לפחות  בבית, 

המשכנתא ויישארו עם קורת גג לראשם.
לאופק  מעבר  נצפה  לא  זה,  לשלב  נכון  שנית, 
כוכב שמאיים לגרוף את קולות המרכז. שחקן חדש 
שיוביל איזו מפלגת שולמנים ויהווה נעלם פוליטי 
בלתי ידוע בין הגושים. בחירות בזק יחסלו כמעט 
בוודאות את הסיכוי למועמד אפשרי שכזה להיערך 
מבעוד מועד )אם כי תקדים הגמלאים מלמד שגם 
ביום הבחירות עצמו יתכן טרנד לא צפוי(, בחירות 
נתניהו,  עבור  הקלפים  את  לטרוף  עשויות  בחורף 

באופן בלתי רצוי. תשאלו את איזנקוט.

עולם התורה תחילה
כאן  שתואר  המוחות  משחק  אם 
לצרף  כדאי  מספיק,  לא  כה  עד 
החרדיות.  הסיעות  את  גם  לפאזל 
במהלך החודש האחרון איבדו שני 
גפני  דרעי,  אצל  נקודות  הצדדים 
כעת  רואים  והאחרונים  וליצמן, 
לנגד עיניהם קודם כל את האינטרס 
משוחררים  כשהם   – לבדו  החרדי 
מכל מחויבות גושית, קואליציונית 

או מבוססת החתמות עבר.
חרדי,  אינטרס  על  וכשמדברים 
בשבעים  כלום  השתנה  לא  כאילו 
קודם  מדברים  האחרונות,  השנים 

תקציבית   – היבטים  ובשני  התורה  עולם  על  כל 
ככל   – יאפשרו  לא  החרדיות  המפלגות  וחוקית. 
ששני  לפני  לבחירות  הליכה   – בהן  תלוי  שהדבר 
יוסדרו, הן תקציב שייתן לישיבות אוויר  הנושאים 
גיוס  והן חוק  לנשימה לפחות לחודשים הקרובים, 
ולתמיד,  אחת  נגמרת  הבלתי  הסאגה  את  שיסיים 

ולמצער, עד להתערבות הבאה של בג"ץ.
עדיין  כואבים  החרדים,  הנציגים  הצער,  למרבה 
את מלכודת סמוטריץ' וההצעה המפוקפקת להקמת 
ועדת בדיקה לניגודי עניינים אצל שופטים, צפויים 
שלא לתמוך השבוע בהצעתה של חברתו למפלגה, 
כזו  פסקה  התגברות.  פסקת  להעברת  שקד,  איילת 
היא אמנם חלומם העתיק של נציגינו ובכוחה למנוע 
אבל  התורה,  לעולם  בג"ץ  עתידית של  הפרעה  כל 
הח"כים החרדים מנוסים מספיק כדי לבצע ספירת 

מלאי ולגלות שהחוק לא יכול לעבור בכל מקרה.
משרטט  מקלב,  אורי  התחבורה,  שרת  סגן 
בנחרצות את הקווים האדומים של יהדות התורה: 
 .2021 תקציב  על  הממשלה  את  להפיל  ניתן  "לא 
ככל שזה תלוי בנו - נעשה הכל באופן אקטיבי כדי 
כי  מבהיר  מקלב  לבחירות".  יוביל  לא  שזה  לוודא 
"על אף שאנחנו חושבים שהדבר הנכון הוא תקציב 
חד שנתי, לא על זה הולכים לבחירות ובכל מקרה - 

צריך להעביר תקציב מהר".
מהדברים,  עידוד  מעט  לשאוב  אולי  יכול  גנץ 
נתניהו  של  הטבעיים  שהשותפים  הבנה  מתוך 
רוה"מ  על  ולכפות  לצדו  דווקא  לעמוד  עשויים 
להעביר תקציב דו-שנתי, אבל גם הוא יודע שכאשר 
דופק  לא  נתניהו   – פוליטית  בהישרדות  מדובר 

חשבון לאיש.

עשה לך רב
עיתונות',  ב'קו  כאן,  התפרסמה  שעבר  בשבוע 
בקדנציה  רבנים.  נטולות  ערים  של  ארוכה  רשימת 
שעברה, מסיבות שונות ומשונות, לא הצליחה ש"ס 
לכל  הנדרש  המפתח  הדתות,  במשרד  )המחזיקה 
זו.  בגזרה  מינויים  והותר  די  לקדם  עיר(  רב  מינוי 
הפעם, דרעי החליט ללכת על כל הקופה. הן לשם 

כך יובא שר חדש ורענן.
חמש  מתוך  כי  להדגיש  צריך  ש"ס  של  לזכותה 
היו  כמחציתן  הדתות,  במשרד  החזקתה  שנות 

פשרה ממשלתית

מודל הפשרה שהוצע לגנץ 
מדבר על העברה בממשלה של 
תקציב דו שנתי, אבל בשלב 
החקיקה בכנסת יסתפקו 
בהעברת תקציב 2020 בלבד. 
גנץ יוכל לספר לכולם שהשיג 
יציבות במשק ועמד על שלו מבלי 
להירמס, נתניהו ישמור לעצמו 
את חלון ההזדמנויות המיוחל 
במרץ הקרוב, ונציגי ועדת 
הבחירות המותשים יוכלו לנשום 
לרווחה, לעת עתה

על סדר היום

נחלץ להגנת 
החרדים, שר 
הבריאות יולי 
יואל אדלשטיין 
| צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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תקופת בחירות לרשויות המקומיות ולכנסת )כחצי 
שנה לפני הבחירות לרשויות המקומיות כבר יצאה 
הנחיה משפטית שמנעה קידום הליכי בחירות לרבני 
ערים(. בזמן שנותר, הספיקה המפלגה למנות רבנים 
בחמש ערים – מעלות, טבריה, בת ים, נשר ומבשרת 

ציון.
חשוב לומר, מינוי רבני ערים אינו איוש תפקידים 
גרידא, בערים רבות ברחבי הארץ תפקיד הרב מהווה 
רב  חוסר  בה.  השוכנת  לרוחניות  משמעותי  עוגן 
מסורתי  לציבור  הלכתית  כתובת  היעדר  משמעותו 
וגם דתי גדול, שנאלץ לעיתים לפתוח לעצמו צהר 

בשדות זרים.
בתקופה הקרובה, ננסה לעקוב כאן מקרוב אחרי 
ההתפתחויות השונות בהקשר זה, לשרטט את מפות 
המועמדים השונים וסיכוייהם בערים ברחבי הארץ. 
חשוב להדגיש: אין בשורות הללו משום דירוג תורני 
כזה או אחר ואין כאן כל ניסיון להצביע על מעמדו 
ניתוח  רק  פני משנהו.  על  הרוחני של מועמד אחד 
פוליטי קר של סיכויים, סיכונים וסיבוכים אפשריים.

להתנהל  ההליך  צפוי  בה  ביותר  הנחשבת  העיר 
היתרון  חיפה.  דווקא  היא  למדי  חלקה  בצורה 
העובדה  על  מבוסס  בכרמל  נהנים  ממנו  המובנה 
אשכנזי   – רבנים  שני  להתמנות  צפויים  שבעיר 
העדתי  המתח  את  להעלים  שצפוי  מה  וספרדי, 
מהליך הבחירות הסבוך גם כך. על זאת יש להוסיף 
את העובדה שראש העיר, עינת קליש-רותם, מכירה 
והארציים  המקומיים  התורה'  'דגל  לאנשי  טובה 
כראשי  ושלא  בניצחונה,  משמעותי  פקטור  שהיו 

ערים אחרות, היא גם משיבה טובה תחת טובה.
מאחר ומינוי רב הוא הליך משותף למשרד הדתות 
ולראש העיר, כל שנדרש הוא הסכמה בין נציגי דגל 
התורה ואנשי ש"ס על זהות הרבנים, כשהאחד אינו 
מתערב לרעהו. בגזרה הספרדית מחכים הכל למוצא 
פיו של הראב"ד הגאון רבי אברהם שלוש, בנו של 
רב העיר המנוח. לכולם ברור שאם יבחר הרב שלוש 
להתמודד – איש לא יעמוד בדרכו. אם מסיבה כזו 
הוא אחרת הוא יבחר להימנע מכך, צפויים להתמודד 
על התפקיד הנכבד הגאון רבי אליהו אילוז, רבה של 
של  נכדו  אבוחצירא,  דוד  רבי  והגאון  עקיבא  אור 

הבאבא חאקי זיע"א ורב שכונה בעיר.
בגזרה האשכנזית המצב סבוך מעט יותר, מאחר 
ואין עדיין מועמד מוביל ומוסכם. עם זאת, שמו של 
הגאון רבי רפאל מנת, איש רב פעלים מזכרון יעקב, 

מוזכר כמועמד רצוי ומקובל באזור הצפון. גם שמו 
של הגאון רבי משה חיים לאו מנתניה עלה, אך הרב 
ב'דגל  וגם  כזו,  מהתמודדות  להימנע  נוטה  עצמו 
מזוהה  והוא  מאחר  מהצבתו,  נלהבים  לא  התורה' 

יותר עם הציבור החסידי.
מחיפה להרצליה, שם קיים תקן לרב בודד – עליו 
העיר  ראש  גיסא,  מחד  במיוחד.  חריף  מאבק  צפוי 
צפויים  הדתות  במשרד  גם  וכמוהו  פדלון  משה 
התורה  דגל  מאידך,  דווקא.  ספרדי  ברב  לתמוך 
- בהן כיהן  טוענת ל'חזקה' בת שישים ושש שנים 
מי  מובהק.  ליטאי  זצ"ל,  יעקובוביץ'  הגרי"י  בעיר 
הגאון  הוא  עתה  לעת  המוביל  כמועמד  שמסתמן 
רבי יעקב נקי, רב שכונה הנחשב פעיל מאוד בעיר 
אלעד,  של  רבה  גם  חב"ד.  לחסידות  גם  ומקורב 
לצפון  עיניו  את  נושא   – מלכה  מרדכי  רבי  הגאון 

מערב, אך סיכוייו קלושים למדי.
הגר"מ מלכה גם צפוי לאבד את אחד מתפקידיו 
רבי  הגאון  העין,  ראש  של  רבה  כמ"מ  הנוכחיים, 
להתמקד  לו  שיאפשר  מה   - זצ"ל  בסיס  עזריה 
הוא  עמם  הלא פשוטים  עם האתגרים  בהתמודדות 

מתמודד בתקופה האחרונה בעירו אלעד.
הירושה  על  ההתמודדות  את  כרגע  שמוביל  מי 
זצ"ל,  בסיס  הגר"ע  של  בנו  הוא  העין,  בראש 
כולל   – אביו  שהותיר  מפורשת  בצוואה  המסתייע 
למרן  פטירתו  טרם  שהפנה  אישיים  מכתבים 
דרעי  השר  ש"ס  וליו"ר  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
הקהילות  כלל  עם  והברוכים  הענפים  ובקשריו   -
החרדיות בעיר. אמנם, בדרכו לרבנות ייאלץ הגאון 
מקומיים  אינטרסים  על  לגבור  בסיס  יחיאל  רבי 
שונים, אך באופן יחסי לערים אחרות – דרכו סלולה 

למשרה הרמה.

איווט המעוות
חרדים  נטולת  ממשלה  להקמת  שתקוותיו  אחרי 
את  בגאון  להוביל  ליברמן  איווט  ממשיך   – נמוגו 
דגל ההסתה ושנאת אחים. השבוע, לאחר שפורסם 
כי הממשלה תאפשר לשישה עשר אלף תושבי חו"ל 
שיבטיח  מוסכם  במתווה  בארץ,  ללימודים  להגיע 
מניעת הפצה של נגיף הקורונה, מיהר יו"ר ישראל 
ביתנו לתקוף בחמת זעם, גם אם היא לוקה באי אלו 

אי דיוקים...

 16,000 של  לארץ  כניסתם  את  לאפשר  "אסור 
הליברמן,  זעק  לישראל",  מחו"ל  ישיבה  תלמידי 
סיכון  לקיחת  היא  "כפי שהתרעתי, הכנסתם ארצה 
מיותר שיעלה את התחלואה. אסור לקבל החלטות 
וגנץ  ביבי  של  וכניעה  פוליטיים  שיקולים  בגלל 

למפלגות החרדיות".
החרדי,  הציבור  על  להגן  שנזעק  מי  במפתיע, 
"הגיעו  אדלשטיין,  יואל  יולי  הבריאות  שר  היה 

של  השנאה  בכל  נפש  עד  מים  לי 
"אני  אדלשטיין,  כך  החרדים..." 
דיונים,  של  חודשיים  אחרי  פותח, 
להביא  למוסדות  האפשרות  את 
אפשרות  כשיש  מחו"ל,  תלמידים 
בפנימיות  בידוד  להם  לעשות 
מסע,  תוכנית  על  מדובר  וכדומה. 
בכל  סטודנטים  נעלה,  תוכנית 
הסדר  ישיבות  האוניברסיטאות, 
הסביר  בישיבות",  אברכים  וגם 

השר.
חד  ממשיך,  אדלשטיין  אבל 
מתמיד: "קיבלתי ברכות על הצעד 
מאנשים רבים, כולל יו"ר הסוכנות 
הודעות  עם  למשל,  היהודית 
הציונות'.  את  ש'הצלתי  כך  על 
העיתונים  את  פותח  אני  למחרת 
אלף  ב-'16  שמדובר  ומגלה 
דרעי  בדרישת  שייכנסו  אברכים' 
מזה.  לי  נמאס  פשוט  וליצמן... 
ממש  זה  לשמה,  אנטישמיות  זו 
מריח לי ש'היהודים האלה מפיצים 

מחלות', אין לי שום הסבר אחר".
המספרים  נחשפו  שני  בצהרי 
כהן,  ישי  באדיבות  המדויקים, 
רק  השבת'.  'כיכר  אתר  מעורכי 
התלמידים  כלל  מתוך  כ-6,500 
שייכים  שליש,  בקושי  המדוברים, 
הם  השאר  כל  החרדי.  לציבור 

לישראל  המגיעים  תיכון  תלמידי  או  סטודנטים 
במסגרות שונות של לימוד ועידוד עלייה. חשבתם 
או  הגסים,  ההסתה  דברי  על  יתנצל  שליברמן 
לישראל  כניסתם  את  גם  למנוע  יתבע  לחילופין, 
של אלפי התלמידים שאינם חרדים? הצחקתם את 

מולדובה.

המועמד המוביל לכהן כרבה הספרדי של חיפה, הגאון רבי אברהם מאיר שלוש עם הראשל"צ הגר"י יוסף בחנוכת ביה"ד החדש בחיפה

העיר הנחשבת ביותר בה צפוי 
ההליך להתנהל בצורה חלקה 

למדי היא דווקא חיפה. היתרון 
המובנה ממנו נהנים בכרמל 

מבוסס על העובדה שבעיר 
צפויים להתמנות שני רבנים 

– אשכנזי וספרדי, מה שצפוי 
להעלים את המתח העדתי 

מהליך הבחירות הסבוך גם כך. 
על זאת יש להוסיף את העובדה 
שראש העיר, עינת קליש-רותם, 

מכירה טובה לאנשי 'דגל התורה' 
המקומיים והארציים שהיו 

פקטור משמעותי בניצחונה, 
ושלא כראשי ערים אחרות, היא 

גם משיבה טובה תחת טובה
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"שילוב של שפעת וקורונה 
יחד יכול להיות קטסטרופלי 

למערכת הבריאות"

מאת: חיים רייך

זאב אלקין, השר להשכלה גבוהה ומשלימה ולמשאבי מים ויו"ר 
ות"ת פרופ' יפה זילברשץ וחברי משלחת נוספים בהם, גב' נימרה 
מיוחד  לביקור  הגיעו  אקדמיה,  סמנ"כלית  נוימן  מיכל  והגב'  גורן 

בקמפוס מכללת מבחר בבני ברק. 
במוסדות  השר  שעורך  ביקורים  סבב  במסגרת  התקיים  הביקור 
להשכלה גבוהה בארץ. השר בחר לבקר בראש ובראשונה במבחר– 
בחברה  אקדמיים  לימודים  יותר  וללמוד  הקשר  להעמיק  מנת  על 

החרדית.
העמוקה,  התרשמותו  את  אלקין  השר  הביע  הביקור  במהלך 
המלאכה  את  עושים   – המחנה  לפני  כחלוץ  כאן,  "אתם  ואמר: 
החשובה הזו של הנגשת מקצועות לימוד אקדמאים תוך שמירה על 
ערכים, מתפקידנו – לעזור כמה שיותר... מרומם את הלב לראות 
במבחר,  הלימודים  בזכות  הגיעו  לאן   – והבוגרות  הבוגרים  את 
כאשר עושים היכרות מקרוב – זה מקרב את הלבבות ומהווה שינוי 
 – בשטח  מבקר  שאני  הראשונים  אחד  הוא  כאן  המקום  תפיסתי, 
שופטי  אם  מבחינתי,  מאד  גבוהה  בחשיבות  הוא  שהנושא  בגלל 
בג"ץ היו באים לכאן ומרגישים את השטח אני בטוח שהכל היה 

נראה אחרת".
בביקור נכחו צוות הנהלת מבחר, יו"ר הועד המנהל עו"ד אריאל 
פוס, כן כבדו בנוכחותן ראשי החוגים והתכניות מהאוניברסיטאות 
השונות פרופ' יעל לצר- ראש בית הספר לעבודה סוציאלית וד"ר 
 – אומנויות  באמצעות  לטיפול  הספר  בית  ראש   - גולדנר  לימור 
מאונ' חיפה, ד"ר פזית עזורי- ראש בית הספר לסיעוד- האקדמית 

ת"א וד"ר חיה רז – מהמכון אקדמי לב.
יעקובוביץ, מנכ"ל המכללה,   בראשית הביקור הציג הרב מאיר 
חזון  וכמובן  פעילותה  היקף  המכללה,  היסטוריית   – השר  בפני 

ותכנון עתידיים לפיתוחה.
אתגרים  על   – המכללה  מייסד  כבן   – פוס  עו"ד  סיפר  בהמשך 

בהקמתה ועל נקודות החשובות לקידומה,
כחלק מהיכרות המכללה - נכחו גם בוגרים ובוגרות של המכללה 
אשר הביעו את קול השטח ואת השליחות הגדולה שהביאה מכללת 

מבחר – במתן אפשרות להתקדם ולהגיע למקצועות אקדמאים – 
תוך שמירה על הערכים.

הבוגרים והבוגרות ציינו – כי מסיימי התארים של מכללת מבחר 
הם מהמבוקשים בעולם העבודה, ורואים הבדל ושליחות עצומה – 
להוות מוקד של אנשי מקצוע בעלי תארים – הבאים מתוך העולם 
החרדי – ובכך יכולים להבין ולסייע באופן מלא ללקוחות הבאים  

מעולם זה.
יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ ציינה בפגישה עם השר כי היא 
תעשה הכל על מנת לקדם תארים שניים נוספים בעיקר במקצועות 
לסייע  ותנסה  החרדי,  במגזר  ונדרשים  נצרכים  כך  הכל  הטיפול 
כשם שעשתה עד היום בקידום העניין, תוך הבאת תיקצוב ומלגות 
ידם  ואין  לתואר  להתקדם  המעוניינים  סטודנטים  לטובת  נוספים 

משגת.
במכללת מבחר מאמינים ומציינים בסיפוק – כי הביקור, שהיה 
בהבאת  והצלחה  לקידום  יביא  טוב,  רצון  ומלאת  טובה  באווירה 
תלמידים  בעבור  דלתות  ולפתיחת  החרדי  למגזר  חדשים  תארים 

ותלמידות נוספים.

מאת: מנדי קליין 

כוננות חורף במד"א: לקראת חודשי החורף המתקרבים, החלה 
ומתנדבי  עובדי  אלף   25 של  לחיסונם  במד"א  כוללת  היערכות 
תחילת  עם  ולפיה  הבריאות  מערכת  של  ההערכה  לאור  הארגון, 
החורף ישראל עשויה למצוא את עצמו עם תחלואה משולבת של 

שפעת וקורונה יחד.
כחלק מההערכות במד"א נבחנת גם האפשרות שמתנדבי מד"א 
יסייעו במתן חיסוני שפעת בקופות החולים או במקומות ייעודיים 
קופות  על  הצפוי  הרב  מהעומס  להקל  מנת  על  לכך,  שיוכשרו 

החולים, עם הגעת החיסונים נגד שפעת לישראל.
ד"ר רפי סטרוגו, סמנכ"ל רפואה במד"א אומר כי ההערכות למתן 
וכי  נועדה להקל על העומסים הצפויים בקופות החולים  חיסונים 

לפרמדיקים  המאפשר  ההליך  את  עקרונית  אישר  הבריאות  משרד 
לתת חיסונים לשפעת, שכן כיום ע"פ הנהלים, פרמדיקים מורשים 
לתת זריקות, אך לא חיסונים, וכדי להעניק זריקת חיסון, הוועדה 
בכתב.  זאת  לאשר  צריכה  הבריאות  במשרד  פעולות  לאישור 
קיבלנו  טרם  אך  הבריאות  ממשרד  לכך  עקרוני  אישור  "קיבלנו 

אישור בכתב", אומר ד"ר סטרוגו.
על החשש משילוב של קורונה ושפעת יחד אומר ד"ר סטרוגו: 
להיות  יכול  יחד  וקורונה  שפעת  של  ששילוב  לכולנו  "ברור 
נערכים בהערכות  ואנחנו במד"א  קטסטרופלי למערכת הבריאות, 
האפשרי.  בהקדם  מד"א  של  הצוותים  על  ולהגן  לשמור  כדי  שיא 
נגיע  עובדי מערכת הבריאות חייבים להיות מוגנים על מנת שלא 
למצב כפי שאנו רואים היום שמאות אנשי מערך הרפואה בישראל, 
כפול  עומס  יוצר  זה  בבידוד.  שנמצאים  או  לנגיף  חיוביים  נמצאו 

ומכופל על שירותי הרפואה בישראל".

ד"ר רפי סטרוגו סמנכ"ל רפואה במד"א: התחלנו בהיערכות כוללת במד"א לחיסונם של 25 אלף עובדי ומתנדבי הארגון. 
אנחנו ערוכים לסייע לקופות החולים במתן חיסוני שפעת לקראת החורף

"אם שופטי בג"ץ היו באים לכאן 
ומרגישים את השטח אני בטוח 

שהכל היה נראה אחרת"
את הדברים אמר השר להשכלה גבוהה זאב אלקין במהלך ביקור שערך עם חברי המל"ג בקמפוס של מכללת מבחר בבני ברק

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: אני מנהל תיק בבית המשפט ורציתי להבין מה 
הכוונה בעדים מומחים בשביל המשפט?

לבית  מומחים הם עדים המביאים  עדים  תשובה: 
בנושא הספציפי המופיע בתביעה  המשפט את מומחיותם 
בעובדות  מתמקדת  שעדותו  רגיל,  לעד  בניגוד  משפטית. 
העובדות  מומחה מתמקד במשמעות של  עד  לו,  הידועות 
שהוצגו לבית המשפט. כל צד לדיון יכול להביא עד מומחה 
משלו, ולפעמים נשכרים שירותי המומחה על ידי השופט. 
עצמאית  להיות  אמורה  המומחה  העד  של  דעתו  חוות 
מקבל  שהוא  מומחה"(  עד  )"דמי  מהתשלום  ומשוחררת 

מהצד ששכר את שירותיו.
מקצועי  ידע  המצריכות  בתביעות  נדרש  מומחה  עד 
מהשופט  לצפות  שאין  כזה  משפטי(,  מידע  )להבדיל 
להתמודד אתו בכוחות עצמו. בתביעות העוסקות בנושאים 
שהוא  מומחה  עד  רבות  פעמים  מובא  למשל,  רפואיים, 
רופא שהתמחה בתחום הרפואי הנדון. בתביעות העוסקות 

בנושאי טכנולוגיה מובא מומחה טכני רלוונטי.
ככלל, עדות מומחה מוגשת כחוות דעת כתובה, ולבעל 
בדומה  נגדית.  דעת  חוות  להגיש  זכות  יש  הנגדי  הדין 
מומחה  לחקור  כלל  בדרך  רשאים  הצדדים  רגילה,  לעדות 
"נייטרלי",  מומחה  ממונה  רבים  במקרים  דעתו.  חוות  על 
בלעדיה.  או  הצדדים  בהסכמת  המשפט,  בית  ידי  על 
מומחה  המשפט.  בית  מטעם  מכונה מומחה  כזה  מומחה 
סותרות  דעת  חוות  בין  הכרעה  נדרשת לשם  דעתו  שחוות 
הוא ממונה בהסכמת הצדדים  ואם  מכונה מומחה מכריע, 
השימוש  המנוגדות.  הדעת  חוות  במקום  באה  דעתו  חוות 
מסוימים,  מסוגים  בתביעות  מיוחד  באופן  נפוץ  במומחים 
רפואית.  מקצועית או רשלנות  בתביעות רשלנות  כגון 
תאונות  לנפגעי  פיצויים  פי חוק  בתביעות נזיקין על 
דרכים יש חשיבות לחוות דעת רפואית, ומשום כך נקבעו 
סדרי הדין המיוחדים לפיהם הצדדים אינם מביאים עדויות 
בית  מטעם  רפואי  מומחה  ממונה  אלא  מטעמם,  מומחים 

המשפט, זאת כדי לחסוך בעלויות ולייעל את ההליך.



שאלה: אני ועוד שלושה יורשים נהנים בצוואה שהוריש 
כספים  ושחרור  הצוואה  מימוש  לצורך  שנפטר.  מוריש 
היורשים  שכל  הבנק  דורש   - הבנק  בחשבון  שמצויים 
שרשומים בצוואה יגיעו יחדיו לסניף בו מצויים הכספים 
ויחתמו על מסמכי שחרור הכספים. אחד היורשים מסרב 

להגיע. האם ניתן לעשות משהו?
תשובה: פתרון לבעיה שהצגת הינה הגשת בקשה לבית 
המשפט לחייב את היורש להגיע לבנק ו/או צו המורה לבנק 
לפעול ללא היורש, ו/או צו למינוי מנהל עזבון, אשר בית 
המשפט רשאי למנותו גם אם אין שיתוף פעולה או הסכמה 

על מינויו- מאת כל היורשים.



שאלה: שלום, עברתי תאונת דרכים כאשר נהגתי ברכב. 
למיטב הבנתי האשם בתאונה הוא הנהג השני אבל חברת 
הביטוח של הנהג השני פנתה אל חברת הביטוח שלי ונתבעתי 
הביטוח  שחברת  ולאחר  תאונה  בעקבות  רכב  חברת  ע"י 
שלי דחתה את התביעה ברצוני להגיש הודעת צד ג'  האם 
 יש להגיש גם כתב הגנה או בקשה להודעת צד ג בלבד? 

משלוח  קבוע,  נוסח  מובנה,  )טופס   ? מתבצע  זה  כיצד 
בדואר או פקס לבית המשפט?(

השני  הנהג  לבין  בינך  מחלוקת  וקיימת  מאחר  תשובה: 
חברות  שבין  הפנימי  שההליך  הרי  בתאונה  האשם  לגבי 

הביטוח נדחה והם לא ה"הסתדרו" ביניהן.
הנהג  נגד  המשפט  לבית  תביעה  להגיש  ביכולתך  כעת 
השני וכל שנדרש ממך הוא הגשת תביעה לבית המשפט. 
א  עבורך  להכין  תסכים  שלך  הביטוח  חברת  כלל  )בדרך 

התביעה ללא עלות נוספת(.
ג' אבל  צד  הודעת  או  הגנה  כתב  להגיש  צריך  לא  אתה 
ייתכן שבדיוק כמו שאתה תגיש כתב תביעה יגיש גם הנהג 

השני כתב תביעה נגדי- נגדך.
להגיש  תצטרך  תביעה  נגדך  יגיש  השני  הנהג  אכן  אם 
שלך  בתובענה  הדיון  את  שיאחדו  להניח  ויש  הגנה  כתב 
ובתובענה של הצד השני וזאת בכדי למנוע פסיקות סותרות 

לגבי האשם בתאונה על ידי בתי משפט שונים.
 

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל
 kurislaw@gmail.com 

או לפקס 077-7060059

 מנכ"ל מבחר הרב יעקבוביץ מקדם בברכה את השר אלקין 

סמנכ"ל רפואה במד"א מתריע:



17 בירושליםט"ו אב תש"פ 5/8/20

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

מעלת עבודת ה' בשמחה

ּוְׁשַמְרֶּתם  ָהֵאֶּלה  ַהִּמְׁשָּפִטים  ֵאת  ִּתְׁשְמעּון  ֵעֶקב  ְוָהָיה 
ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם )ז, יב(

ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה

פרשת עקב פותחת בסדרה של ברכות נפלאות המושפעות על אדם 
המקיים תורה ומצוות – "ְוָׁשַמר ה' ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד... ּוֵבַרְכָך 
ולנסות  לכך  דעתנו  לתת  עלינו  ָהַעִּמים".  ִמָּכל  ִּתְהֶיה  ָּברּוְך  ְוִהְרֶּבָך... 

להבין, בשל מה זכאי האדם לכל כך הרבה ברכות ושפע.
ישנה מילה אחת הטומנת בחובה את התשובה לשאלתנו. התורה 
הקדוש:  החיים"  ה"אור  ופירש  "והיה",  ואומרת  פותחת  הקדושה 
אלא  והיה  'אין  ג(  מב,  רבה  )בראשית  ז"ל  אומרם  דרך  על  "יתבאר 

שמחה'.  
אדם יכול לקיים את כל המצוות באופן של 'מצות אנשים מלומדה'. 
כך הוא קבל, כך מתנהגים הוריו וכך הוא התרגל מאז ילדותו, אך אין 
הוא מרגיש שמחה בכך שזכה להיות מהנבחרים לשרת את פני אלוקיו. 
הוא כלל לא חושב להיות שמח בשל המצוות המיוחדות שזוכה לקיים.

את  תפעיל  אם   – ִּתְׁשְמעּון"  ֵעֶקב  "ְוָהָיה  התורה:  אומרת  כך  על 
מקיים,  והמצוות שהנך  בכל המשפטים  את השמחה,  היינו  ה'והיה', 
ותעשה אותם בשמחה - או אז יאהבך ה' ויברכך, ויתן לך עוד ועוד – 

שפע דגן, תירוש ויצהר, ברכה מכל העמים וכן הלאה והלאה.

עבודת ה' וקיום מצוות - בשמחה

אינה דומה מצוה שאדם מקיים מתוך שמחה והתלהבות דקדושה 
שד.   שכפאו  כמי  וקודרות,  זעופות  בפנים  מקיימה  שאדם  למצוה   -
כשאדם מקיים את המצוה מתוך שמחה, הוא מעיד על עצמו שהוא 
להשי"ת  הודאה  בו  ויש  המצוה  של  הנשגב  וערכה  במעלתה  מכיר 
על שזיכהו לקיימה. לעומת זאת, מה ניתן ללמוד על מי שמקיים את 

המצוה בפנים זעופות?... ה' ירחם. 
על כך אומרת התורה )דברים כה, מה-מז(: "ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּקָללוֹת 
ֱאֹלֶקיָך  ה'  ְּבקוֹל  ָׁשַמְעָּת  ֹלא  ִּכי  ִהָּׁשְמָדְך  ַעד  ְוִהִּׂשיגּוָך  ּוְרָדפּוָך  ָהֵאֶּלה 
ִלְׁשמֹר ִמְצוָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ִצָּוְך... ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך 

ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל". 
האופן שבו האדם מקיים את המצוה מעיד על הכבוד שאדם רוחש 
גדולה  כן  על  עולם.  של  מלכו  הקב"ה,   - המצוה  על  שציווהו  למי 
מעלתו של אדם המקיים את המצוה בשמחה, אף אם המצוה עצמה 
נחשבת למצוה 'קלה', לעומת אדם המקיים מצוה חשובה אך עושה 

זאת בחוסר חשק, כמי שכפאו שד.
ובו  מגש  למלך  שמביאים  אדמה  עובדי  לשני  דומה,  הדבר  למה 
והוא  לבו,  בכל  המלך  את  ומכבד  אוהב  האחד  ביכוריהם.  מפירות 
את  מקשט  הוא  למנחה.  לו  שמגיש  בפירות  אליו  אהבתו  את  מבטא 
המגש בקישוטי זהב ומעמיס עליהם מתנובת שדותיו ופרדסיו. אמנם 
הוא  וכמובן  ונאים,  משובחים  פירות  בשדהו  צמחו  לא  שנה  באותה 
מצטער על כך, אך דבר זה אינו תלוי בו. הוא בא עם המגש העמוס 
אל ארמון המלך, ניגש אל המלך בפנים מאירות וזורחות ומושיט לו 
הזכות  על  ובהתרגשות  הוא מודה למלך בשמחה  בקידה את המגש. 

הגדולה שנפלה בחלקו להביא מפירותיו מנחה למלך.
ומשובחים  יפים  בחלקו  הפירות שצמחו  השני,  החקלאי  לעומתו, 
לו  אין  אך  למלך.  להביאם  שש  לא  הוא  אולם  חברו.  של  מהפירות 
ברירה, זהו צו המלכות. הוא מעמיס את הפירות על מגש פשוט, ממהר 
ניגש  עליו.  הרובץ  מהעול  עצמו  לפטור  כדי  המלך  ארמון  אל  לבוא 
ומיד סב  לו בחטף את המגש,  פנים, מושיט  זעוף  אל המלך כשהוא 
לאחוריו ועוזב את הארמון. הוא חש תחושת הקלה על שהעול הזה 

מאחוריו.
מי גורם שמחה וקורת רוח גדולה יותר למלך - הראשון או השני? 
שמא תאמר - החקלאי השני, אשר פירות שדהו משובחים ונאים מן 
ולא! המלך ראה את פניו המאירות של הראשון, הוא  הראשון? לא 
ראה את השמחה והאושר שמילאוהו, הוא שמע את הודאתו על הזכות 
שנפלה בחלקו להגיש למלך מנחה מפירות אדמתו, הוא חש בלבו כי 

כנים הדברים ולא נאמרו מן השפה ולחוץ. 
נאים פחות מפירותיו של השני?  ומה עם הפירות עצמם, הרי הם 
כי  חש  המלך  הפירות.  בעל  על  כלל  מעיד  הדבר  אין  כי  יודע  המלך 
אותו אדם מצד עצמו אוהב אותו אהבה עזה ורצונו לתת לו את הטוב 
ביותר. נכון שהפירות עצמם אינם מן העידית, אך זו אינה אשמתו. אלו 

הפירות שצמחו בשדהו, ואותם הוא מביא למלך באהבה ובשמחה. 
-  גם כשאתה עובד את ה'  ִּתְׁשְמעּון"  ֵעֶקב  "ְוָהָיה  אומרת התורה: 
בדברים שהם בבחינת 'עקב', לא חשובים ולא מן העידית, עֵשה זאת 
בשמחה. השמחה מעידה על הרצון הפנימי שלך, על היחס האמיתי 

שלך למי שציווה אותך על כך - בורא עולם. 
אל יעלה בלבך שכיון שעבדת את ה' ב'עקב' ולא בדברים גדולים 

וחשובים - אין לך זכות גדולה, וגם השכר והגמול שלך יהיו מועטים. 
על  מעיד  אתה  בכך  לבב,  וטוב  בשמחה  זאת  תעשה  אם  ולא!  לא 
רגשי לבבך ועל אהבתך לבוראך, ו"רחמנא לבא בעי". הקב"ה בוחן 
לבות, הוא מצא את לבבך נאמן לו, על כן מובטח לך שתזכה לברכות 
האמורות בתורה - "ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר 

נשבע לאבותיך".
אהבתו  את  לך  יחזיר  הוא  אליו,  אהבתך  את  ראה  והקב"ה  הואיל 
 - ברכה  של  שפע  עליך  ישפיע  הוא  הגדולה  ומאהבתו  "ואהבך".   -

"וברכך והרבך". 

דרגות עליונות - בזכות השמחה!

רבנו האר"י הקדוש אמר לתלמידו רבי חיים ויטאל זצ"ל, שכל מה 
שאפילו  התורה,  סודות  ולגילוי  מאד  גדולה  אלוקים  לקרבת  שזכה 
תנאים ואמוראים לא קבלו רשות לגלות - הוא מפני שהתאמץ לקיים 
את כל מצוות ה' מתוך שמחה, וכיון שהתאמץ בכך - השרה עליו ה' 
יתברך את שכינתו, שהרי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה )שבת 

לה ע"ב(.
יודע אם  ונורא שאיני  האר"י הקדוש ז"ל, אשר זכה למעמד כביר 
זכו לו ילודי אשה אי פעם, כשגילה את כל סודות הקבלה העמוקים 
מני ים - העיד על עצמו במפורש, שכל מה שזכה הוא מפני שכל מצוה 
שהוא מקיים הוא שמח בה שמחה גדולה כל כך, עד שאין כל חללו 

של עולם מכיל אותה!
שמחה  מתוך  ומצוה  מצוה  כל  לקיים  השתדלות  רק  כי  ללמדנו, 
גדולה אפשר לזכות לדברים גדולים, וכי קיום המצוות בשמחה הוא 
זה שמעלה את האדם ומרומם אותו, ועל ידי כך נותן לו הקב"ה מעלות 

גדולות ועצומות. 
אתה לומד תורה? – עשה זאת בשמחה. אל תחשוב: 'מה אעשה? 
בגלל  וכי  עונש...'  אקבל  ואתבטל  אלמד  לא  אם  ללמוד...  חייב  אני 
עונש לומדים, או מפני שהקב"ה נתן לנו את הזכות להיות מרואי פני 
של  תורתו  את  ללמוד  שזוכה  אדם  הלא  במלכות?!  ראשונה  המלך 
בורא עולם, זוכה שהשכינה הקדושה כנגדו! בורא עולם נתן לו את 
האפשרות להשתעשע אתו, ופקודי ה' ישרים משמחי לב! אדם שקבל 
זכות כבירה כזו, איך יתכן שירגיש שהמניע ללימוד אצלו הוא פחד 

מהעונש?!
כך גם לגבי שמירת שבת או הנחת תפילין. לא צריך לקיים משום 
המיוחדת  הזכות  על  עצומה  שמחה  מתוך  אלא  מעונש,  שמפחדים 

שנפלה בחלקנו להיות מרואי פני המלך.

עבודת ה' המיוחדת של דוד המלך

בקיום  השמחה  ענין  את  רבות  בתלמידיו  החדיר  הקדוש  האר"י 
המצוה. 

פעם אמר להם: כל שבעת הרועים של עם ישראל – אברהם, יצחק, 
לתורה  בעליה  עמנו.  להתפלל  יבא  ודוד  יוסף  אהרן,  משה,  יעקב, 
'יעמוד אהרן הכהן... יעמוד משה רבנו...'  אקרא להם שיעלו לתורה 
עיניכם. אך ראו הוזהרתם  ואתם תוכלו לראות אותם במו  וכן כולם, 
שאינם  דברים  יעשו  אם  אפילו  למראם!  תחייכו  פן  לכם  הישמרו   –
מובנים לכם אל תצחקו. שכן גם אם רק אחד מכם יצחק בלבו – הם 

ייעלמו מיד!
התמלאו התלמידים חיל ורעדה והחלו להתפלל. כשהגיעו לקריאת 
הורה עמד האר"י הקדוש ואמר 'יעלה אהרן הכהן ראשון'. פתאום ראו 
כהן שעולה לתורה. 'יעלה משה רבנו הלוי', והנה לפניהם לוי שעולה 
לתורה. כך ראו במו עיניהם את שבעת רועי ישראל, עולים לתורה בזה 

אחר זה.
המלך.  דוד   – ולבסוף  והדר,  בפאר  הצדיק  יוסף  הגיע  מכן  לאחר 
הביטו, והנה הם רואים אותו. אדמוני, צעיר כנער, עומד ומפזז ומרקד 
ריקודים ממש. התנועות שעשה הצחיקו אותם: מה הוא עושה? אך 
ברגע שבו צחקו נעלמו כל שבעת הרועים כלא היו, לא נשאר אף אחד. 
את  לראות  זכאים  הייתם  לא  להם:  ואמר  הקדוש  האר"י  נחרד 

המראה הזה!
הלא תדעו, כי דוד המלך עבד את ה' בשמחה עצומה – הלא הוא 
שאמר לנו "ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה" )תהלים ק, ב(. כל 
היו משתוממים משמחתו העצומה בקיום מצוות! כשחייכתם  רואיו 
שאינכם  הראיתם  כי  כולם,  הסתלקו  מיד  משונה,  שהדבר  והרגשתם 

שייכים למדרגה זו.
זהו שאומרת התורה הקדושה: "והיה עקב תשמעון" – מי שרוצה 
 – כלומר  'והיה',  מתוך  הכל  את  יעשה  הללו,  הברכות  בכל  לזכות 

שמחה, וכך יזכה!

)מתוך הספר החדש "משכני אחריך" דברים ח"א(. 

היום  מצוך  אנכי  אשר  המצוה  "כל  צווינו:  בפרשתנו 
תשמרון לעשות" )דברים ח', א'(. והפסוק מעורר תמיהה 
חובתנו  והלא  יחיד,  בלשון   - המצוה"  "כל  נאמר  מדוע 

לשמור את כל תרי"ג המצוות? 
שמעתי לפרש שהאדם עלול להתיאש ולומר: מי יכול לקיים את 
כל המצוות? לפיכך, אמרה התורה: בשעת קיום המצוה, אל תחשוב 
כלל אודות כל המצוות, אלא תחשוב אך ורק על אותה מצוה אחת 
"מצוה  בך  יתקיים  וממילא  תעשה.  ואותה  בפניך  העומדת  ויחידה 
גוררת מצוה", ושכרך יהיה מבחינת "שכר מצוה מצוה", כמחרוזת 

ארוכה של מצוות.
משום כך, לפני שאנו מקיימים מצוה, אנו מברכים: "אשר קדשנו 
במצוותיו וציונו"- בלשון רבים, למרות שאנו הולכים לעשות מצוה 
פלונית. וכאן נשאלת שאלה הפוכה: מדוע להזכיר את כל המצוות 
לנו, שבכח  לומר  זהה:  והתשובה  לקיים מצוה אחת?  באים  כאשר 
למשוך  היכולת  את  בה  יש  לעשות,  באים  שאנו  זו  בודדת  מצוה 
עמה ולהביא לקיומן של כל שאר המצוות כולן. וזהו שאמרו חז"ל 
)קידושין ל"ט(: "כל העושה מצוה אחת, מיטיבין לו ומאריכין את 

ימיו, ונוחל את הארץ", כי הכל בא מכח קיום מצוה אחת.
זצ"ל, שזהו על דרך מה שנאמר: "מפי  הוסיף בעל השפתי כהן 
אמר  לא  מדוע  ל"ח(.  ג',  )איכה  והטוב"  הרעות  תצא  לא  עליון 
"והטובות" בלשון רבים, כמו שאמר: "הרעות"? אלא הטוב הראשון 
– הוא מהאדם, והוא יגרור אחריו את שאר הטובות, כמו שאמרו: 
"אדם מקדש עצמו מעט – מקדשים אתו הרבה. מקדש עצמו מלמטה 

– מקדשין אותו מלמעלה" )יומא ל"ט(.
מספרים שהגאון רבי עקיבא איגר זי"ע עסק בתורה יחד עם בנו 
בשעת חצות לילה. לפתע נשמעו דפיקות בדלת, ושליחים דחופים 
הודיעו לרב שכיהן כרבה של העיר פוזנא, על אחד מתושבי העיר 
ויש צורך  וסכנת מוות מרחפת על ראשו,  שהושלך לבית האסורים 

בסכום גדול מיידית כדי להוציאו משם.
קם הגאון ולבש את מעילו, ואמר לבנו: "אנחנו הולכים למקום 
פלוני", כשהוא מסמן באצבעו את כיוון ההליכה. תוך שהוא מסביר 
ששם בשעה זו יש אנשים ערים, שהרי הוא מקום שבו יושבים מבלי 

עולם, המשחקים בקלפים בשעות הקטנות של הלילה.
תוך זמן קצר הגיע רבי עקיבא איגר למקום ודפק על דלת הדירה 
בה נמצאים משחקי הקלפים. משנפתחה הדלת נאלמו האנשים דום, 
ונבהלו מפניו. גם הם ידעו את רום ערכו של המרא דאתרא, וחששו 
מפניו, ולא ידעו על מה ולמה החליט דווקא בלילה זה לפקוד את 

מעונם.
פנה  ואז  זו...  לשאלה  המתין  כבר  זצ"ל  איגר  עקיבא  רבי  הגאון 
עתה  זה  שהזדמנה  המצווה  גודל  את  והסביר  רכה,  בלשון  אליהם 
השבויים".  "פדיון  מצוות  למען  לתרום  מהנאספים  וביקש  לידיו, 
במקום  החלה  אנשים,  אותם  של  שפלותם  גודל  למרות  ואכן 
התעוררות רבתי, ובתוך דקות ספורות נאסף כל סכום הכסף שנצרך 

לקיום המצווה.
אלא  לתורמים.  והודה  לידיו,  הכסף  את  קיבל  איגר  עקיבא  רבי 
השתנה  האדיר  הגאון  של  פניו  מראה  נורא!  משהו  קרה  שעכשיו 
הם  איך  בחדר,  שהיו  האנשים  על  לצעוק  החל  והוא  לחלוטין, 
מעשיהם  על  קשה  בשפה  אותם  והוכיח  לריק?  זמנם  את  מבזבזים 

הנלוזים.
קם אחד המשחקים בעזות, ושאל את הגאון: "יסלח לי מר. אבל 
ברצוני לשאול, מדוע הצעקות האלו יוצאות מפיו רק לאחר שהכסף 
כבר נמצא בידיו, הרי היה עליו להשמיען באזנינו מיד כאשר נכנס 
לחדר?". כשכוונתו הייתה לומר שייתכן שלא היינו נותנים במקרה 

כזה.
נדמה היה שהרב כמו המתין גם לשאלה זו, והשיב להם באהבה: 
וכרבה של  לי כבר תקופה ארוכה,  "מצבכם הירוד ברוחניות הציק 
העיר אני מתפלל עליכם בכל עת שתזכו לחזור בתשובה, ולא נעניתי. 
כדי  עצמית,  התעוררות  אצלכם  תחול  שבו  מתאים,  לרגע  המתנתי 
שאוכל לבוא ולהוכיח אתכם ולהשפיע עליכם, וזה מה שקרה הלילה. 
יושבים ומשחקים, ביקשתי מכם לתרום  כאן בחדר הזה שבו אתם 
למצווה הגדולה של פדיון שבויים, ואתם נעניתם לבקשתי. באותו 
המבוקשת,  ההתעוררות  את  ומפעילה  בלבכם  המצווה  פועלת  רגע 
בבחינת: מצוה גוררת מצוה, התעוררות גוררת התעוררות וקדושה 
כדי  אתכם  להוכיח  המתאים  הרגע  בדיוק  היה  וזה  קדושה.  גוררת 
הרצוי,  הרושם  את  יעשה  אכן  עתה,  זה  בקרבכם  שחל  שהחיזוק 

ותחזרו בתשובה שלמה.
גדול כוחה של מצוה אחת לזכותינו לקיים את כל מצוות התורה, 

כי שכר מצוה – מצוה!

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תשמרון לעשות

 



ט"ו אב תש"פ 18185/8/20 בירושלים

אינפורמטיבי *
מצאנו את הפשטידה 

המושלמת לקיץ: 

קיש עגבניות וזיתים
ימות הקיץ החמים והשהות הארוכה בבית, מביאים עימם 

את הצורך למצוא פשטידה קלילה ומוצלחת. כזו ש'תסגור 
פינה' לארוחת ערב, אבל לא תכביד יותר מדי – ועדיף שגם 

תראה מושקעת במיוחד...חברת מוצרי האפיה 'שמרית', 
מגישה את המתכון המושלם: קיש עגבניות וזיתים 

משובח עם מילוי עגבניות וגבינה טעים ביותר על קלתית 
בצק פריך. השימוש בנטורינה קוקוס שאינה מכילה שומן 

מוקשה או טעם לוואי, הופך את הבצק לנוח במיוחד – 
ושומר על טריותו לאורך זמן. מומלץ בחום.

רכיבים לתבנית בקוטר 24 ס"מ

חומרים לבצק:

1 נטורינה קוקוס (200 גר')

חצי כפית מלח (4 גר')

2 כפות מים (20 מ"ל)

(M ביצה בגודל) 2 חלמונים

2.5 כוסות קמח (310 גר')

למלית:

1 כף שמן זית

1 בצל גדול פרוס לפרוסות

מלח ופלפל

200 גר' גבינת מוצרלה מגוררת

350 גר' עגבניות שרי חצויות

זיתים ללא חרצנים

לרויאל:

1 גביע שמנת מתוקה (250 מ"ל)

2 ביצים

1 כף גדושה קמח

מלח ופלפל

1 כפית עלי טימין או בזיליקום

אופן ההכנה:

1.במערבל עם וו גיטרה מערבלים את הנטורינה, המלח 
והביצה כ-2-4 דקות עד שמתקבל קרם חלק. מוסיפים 

את שאר חומרי הבצק וממשיכים לערבל עד לקבלת בצק 
חלק.

2.עוטפים בניילון נצמד ומעבירים לקירור של 30 דקות 
לפחות.

3.מעבירים את הבצק לאחר הקירור לנייר אפייה מקומח. 
מקמחים את המערוך והבצק ומרדדים לעלה בעובי חצי 

ס"מ ופחות. במידה והבצק דביק, מקמחים קלות את 
הבצק והמערוך.

4.מעבירים את הבצק לתבנית על ידי הפיכת הנייר 
אפייה על גבי התבנית. מסירים את נייר האפייה בעדינות 

ומהדקים את הבצק היטב לבסיס ולשוליים. מסירים 
קצוות מיותרים ומעבירים למקפיא לחצי שעה.

5.אופים חלקית בתנור שחומם מראש ל 175- מעלות כ10 
דקות ומצננים.

6.הכנת המלית: מטגנים בצל עם מעט שמן זית עד 
הזהבה, מתבלים במלח ופלפל.

7.הכנת הרויאל: טורפים יחד שמנת מתוקה, ביצים, קמח, 
מלח, פלפל וטימין עד שמתקבלת תערובת אחידה.

8.מפזרים על הקלתית בצל מטוגן, עגבניות וזיתים. 
מפזרים מחצית מכמות המוצרלה, יוצקים מעל את רוטב 

הרויאל ומפזרים בשנית את יתרת המוצרלה.

אופים בתנור שחומם מראש ל 165 מעלות כ 35-45 דק, 
עד שהבצק מזהיב והמלית מתייצבת. מצננים ומגישים. 

בתיאבון!

אתר התיירות ראש הנקרה-
הנקודה הצפונית ביותר 

ברצועת החוף של ישראל 
חוויה יוצאת דופן של ביקור בפלא טבע שמתחיל עם תצפית 
עוצרת נשימה לכיוון קו החוף עד חיפה, ירידה ברכבל הקצר 

ביותר בעולם וסיור מפעים בנקרות שהים הגועש חרץ בסלע. 

אז איך נוצרה התופעה הייחודית הזאת?

הנקרות הן תופעה גיאולוגית של תהליך הנמשך מאות ואלפי 
שנים. תחילתו בשרשרת זעזועים תת-קרקעיים שפערה 
סדקים בסלע, אשר נפתחים מערבה. הסדקים התרחבו 

ממערב בשל עוצמת 
הגלים המכים בסלע 

בשעת סערה. 
הגלים, המסיעים 

חול וצדפים, יוצרים 
שחיקה מסיבית של 

הסלע, חופרים לתוך 
הסדקים, ומחליקים 

את הסלע.
לאחר שתסיימו 

ליהנות מיופיים של 
הנקרות ומהמים 

הצלולים אפשר לצאת מהמנהרה שבראש הנקרה לסיור 
אופניים או רכב חשמלי לאורכה של טיילת אכזיב ולצפות 

בשמורת ראש הנקרה ונחל בצת ובדייגים הזורקים את חכתם 
אל הים.

בסיום הביקור עלו ברכבל וצאו אל מעבר הגבול והמצפור 
שאפו  עוד קצת מהאוויר והנוף המרהיב, רגע לפני שתמשיכו 

אל היעד הבא...

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"ב אדר תש"פ 618/3/20
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דירות 
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טו’ באב -יז’ באב תש”פ
05/08-07/08/2020  

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

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

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

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

מתאים גם לחלוקה 
1,800,000 ש"ח, בלעדי 

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

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

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

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

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

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

אלעד

 בהרב קוק השקט, 
דירה ענקית, 2 מפלסים, 

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

בקומות ג,ד עם מעלית 
אפשרות לחלוקה ל-2 

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

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

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

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

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,640,000 ש"ח

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

 דירה מיוחדת לבעלי 
יכולת, באזור מוהליבר 

פנקס, בקומה א', סלון 
של 50 מ"ר עם מרפסת 
של 60 מ"ר, מטבח ענק 

וחדש, ומעליה 5 ח. שינה 
כולל חניה מקורה. כל 

הדירה לאחר שיפוץ
4,000,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
054-6506501
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

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

בהזדמנות!!! 3 כיווני 
אוויר, 2,300,000 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(_____________________________________________

בני ברק

4-4.5 חדרים

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

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

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

 בבלעדיות בזכרון מאיר 
באזור דסלר, 3.5 חד', 

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

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

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

+5 חדרים 

+5 חדרים

 בלעדי!!! באלוף 
שמחוני, 3.5 חד' גדולים, 

87 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 
חזית + היתר לבניה של 

35 מ"ר, 2,150,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

 ברמת אלחנן באשל 
אברהם דירת 5 חדרים, 

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

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

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ביהשוע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חדרים 

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

בוטיק, קומה אחרונה )גג 
רעפים( + אופציה על 
הגג, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, דירת 3 

חדרים בטאבו משותף, 
קומה א', חזית, 

משופצת, 1,075,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

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

 6 חד', מפוארת, 
מושקעת מאד + יח' דיור, רק 
ב- 2,100,000 ש"ח לרציניים 

_____________________________________________)31-34ש(בלבד 053-3110212

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

1,100,000 ש"ח לרציניים 
_____________________________________________)31-35ש(בלבד 053-3110212

 בזבוטינסקי-השומר!! 
מחולקת ל- 2, משופצת 

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

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

 הזדמנות בסלנט!!! 
דירת גן, 3 חד', 65 מ"ר 
+ חצר 28 מ"ר )אופציה 
לחדר(, 1,520,000 ש"ח 

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

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

מ"ר + גג 60 מ"ר 
+ אפשרות לחלוקה 

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

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

 באימרי ברוך, 6 
חדרים, קומה ג' עם 

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

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

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, 5 חד', 110 

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

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 בבירנבויים, 4 חד' + 
סוכה + מעלית + חניה 

פרטית בטאבו + אופציה 
להרחבה, מרווחת, 

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

 מציאה בלוחמים!!! 
4 חד', ק"א, חדשה, 

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

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

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

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

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 ברמת אלחנן בטאבו 
משותף דירת 3 חדרים, 

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

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

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

03-5797756)27-27(_____________________________________________

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

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

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

+ מעלית, משופצת, 
בניין חדיש, מתאים גם 
למבוגרים, 1,900,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

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

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בניסנבוים, בנין בוטיק 
קטן, 4.5 חד', מהקבלן - 

_____________________________________________)32-33ל(שיינפלד 03-5785777

 ברח' צפת 3-4 חד' + 
פנטהאוזים, ישירות מהקבלן - 

_____________________________________________)32-33ל(שיינפלד 03-5785777

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

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בהזדמנות 
בזבוטינסקי, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

ח' 2,700,000, פנטהאוז 
4,500,000 ***3 ח' 

בגמר בניה באזור רמב"ם, 
1,650,000, 4 ח', 1,750,000, 
6 ח', חצר גדולה + דירת נכה, 
2,700,000 אבי 054-8449423 

_____________________________________________)32-32(תיווך

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

מ' + היתרים לעוד 30 מ' 
_____________________________________________)32-32(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 באזור הרב שך, קומה 
שנייה, 75 מ', אופציה לחלוקה 
_____________________________________________)32-32(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 לוח דירות חינם למוכר 
לקונה ולמשכיר, כ- 10,000 

dira4me.co.il 32-32(כניסות ביום, כנסו(_____________________________________________

 בקובלסקי 160 
מ"ר, בלעדי, מחולקת 

ל- 3 דירות במפלס 
אחד, הראשונה 4 חד' 

גדולה עם יחידת הורים 
+ 2 יחידות של 2 חד', 

מושכרות, הכל מפואר, 
2,320,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)32-32(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, 
בטיפול של אפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(בועז 050-4156080

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

מושכרות, מיידי! בלעדי! 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)32-32(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 5 ח', 
מפואר, בקרית הרצוג + 
מעלית תיווך אלטרנטיב

054-5500263)32-32(_____________________________________________

 בהמכבים דופלקס מחולק 
ל- 2, כל קומה 50 מ"ר, קומה 
אחת, מושכרת, משופץ, קומה 

ג', 1,780,000 תיווך עוצמה 
052-7113508)32-32(_____________________________________________

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

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

1,930,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

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

שמורה ומושקעת
052-8197890)32-35(_____________________________________________

 לחטוף! בעזרא, פרויקט 
חדש 5 חדרים, 135 מ"ר, 

כניסה 3 שנים, 2,000,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח תיווך 054-3050561

 בקרית משה, ענקית, 
משופצת ומושקעת, מרפסת 
גדולה + חניה ומחסן בטאבו, 

2,580,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

052-7193105)32-32(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב, 
5.5 חדרים, 140 מ', מושכרת 
ב- 2,500, משופצת כחדשה, 
יחידת דיור כ- 25 מ' + חזית, 

2,900,000 גמיש אבי
_____________________________________________)32-32(054-8449423 תיווך

 בבניין מס' 5 הכי טוב 
ברחוב עורפי פתוח לצבי 

+ קליניקה בק"ק, 10 מ', 
מושקעת, ברח' מצליח 
מס' 5, ענקית, כ- 130 

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

_____________________________________________)32-32(נדל"ן בועז 050-4156080

 באביעד 4 חד', כ- 100 
מ"ר, ק"ג, גדולה מאוד, 
1,650,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)32-32(הקריה 050-3000121

 בהרב שך 4 חדרים 
גדולים, קומה ראשונה, חזית, 

משופצת מהיסוד + חנייה 
_____________________________________________)32-32(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בלעדי 4 ח', קומה ב', 
כ- 97 מ"ר + אופציה 15 
מ' + מרפסת + מחסן, 

1,700,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד', 100 
מ"ר, ק"ב, משופצת, בנין רק 
6 דיירים, 3 כ"א, 1,890,000 
_____________________________________________)32-32(תיווך עוצמה 052-7113508

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

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

"משגב לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

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

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

משגב לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)32-32(בועז 050-4156080

 בנויפלד 23 ליד הגינה 
החדשה, 4 חד', כ- 90 

מ"ר, ק"ד, חזית, פתוחה 
לגמרי לכיוון החנייה + 
אופציה ענקית מיידית 
לבניית דירה נוספת על 

הגג )שכן בנה(, מחיר 
מעולה, 1,600,000 פינוי 

מיידי! בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)32-32(נדל"ן בועז 050-4156080

 ביהודה הלוי, דירת 3.5 
חד' + חצר, כ- 85 מ"ר, 

משופצת חלקית משה -050
_____________________________________________)32-32(8282822 יריב 054-4472335

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

נדל"ן הקריה
050-3000121

)32-32(_____________________________________________

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

)מדרגות לגג(, 1,395,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, ק"א, 
לכנס לגור, 1,350,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

2 כ"א, משופצת ומרווחת,  
אופציה להרחבה, 1,570,000 

_____________________________________________)32-32(ד.ג. תיווך 050-4122744

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + מחסן, 2,000,000 

_____________________________________________)32-32(גמיש אבי 054-8449423 תיווך

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

_____________________________________________)32-32(נפתלי 054-5951599

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

_____________________________________________)32-32(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

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

_____________________________________________)32-32(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בלעדי בחידא 3 ח', קומה 
א', משופצת תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)32-32(_____________________________________________

 בלעדי בקלישר 3 ח' + 
יחידת דיור, כ- 110 מטר, ק"ק, 

1,700,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)32-32(_____________________________________________

 הקודם זוכה! 
בקובלסקי! בניין מעולה! 

3 חד', אופציה ממשית 
להרחבה, רק 1,370,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)32-32(_____________________________________________

 באבן גבירול! 3 חד', 
ק"ק, אופציה קיימת 

להרחבה, מושכרת 
ב- 3,400 ש"ח, רק 

1,450,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)32-32(- מתווכים" 03-5701010

 באברבנאל! 3 חד', 
מושקעת + אופציה 
מידית ועתידית, רק 

1,320,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)32-32(- מתווכים" 03-5701010

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

ב', 3 כ"א + מ.שמש + 
א.להרחבה, 1,720,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)32-32(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

 א.השניים 3.5 חד', 
ק"א, כ- 78 מ"ר + ממ"ד 

+ סוכה + מעלית + 
ח.בטאבו, 1,520,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)32-32(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד', 
ק"ג, כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, 
א.להרחבה 45 מ"ר+ כ- 
110 בג.בטון, משופצת, 

1,260,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)32-32(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)32-32(לדיור" 052-5222690

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

מחיר כזה בשוק, רק 
1,220,000 מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)32-32(_____________________________________________

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

סלון ענק! משופצת 
ברמה בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)32-32(נדל"ן בועז 050-4156080

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

מעלית, ממ"ד וחניה ד.ג. תיווך 
050-4122744)32-32(_____________________________________________

 בנורוק 3 חד', ק"א, 
חזית עם מעטפת 

ענקית!! גודל נדיר! 
אין דברים כאלה! קרוב 

לאברבנאל, בניין מעולה! 
בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)32-32(_____________________________________________



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

טו’ באב - יז’ באב תש”פ  05/08-07/08/2020

פתח תקווה

2-2.5 חדרים

בני ברק 

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה
פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים
4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

ביקוש 
דירות

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

_____________________________________________)26-29ל(מעלית 052-7650270

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

2-2.5 חדרים

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

_____________________________________________)28-33ל(058-3214789

+5 חדרים

טבריה
2-2.5 חדרים

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

_____________________________________________)28-29ח(055-6778347

 4 חד' בהשופטים, 126 
מ"ר, מרווחת מאוד, ק-2.5, 

מחסן, חניה, מרכזית, 
_____________________________________________)29-32ל(690,000 ש"ח 050-6096368

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

 מציאה בהרצל, 4 חד', 
משופצת כחדשה, מרווחת, 3 

כ"א, לל"ת, פינוי 20.8
_____________________________________________)29-32ל(052-7614249

 בטבריה, 2.5 חד' + חצי, 
ק"א, ע"ע, משופצת

_____________________________________________)29-32ל(054-6926163

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

_____________________________________________)29-30ח(גמיש 054-8420610

3-3.5 חדרים

 בהרב קוק השקט 4.5 
חד', יפה, גדולה, כ- 120 מ"ר, 

3 כ"א + מרפסת סוכה + 
חניה + מ.פסח, מושקעת, 
מטופחת, מתאים לנכים, 

_____________________________________________)29-32ל(לל"ת 052-7673734

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

_____________________________________________)30-33ל(054-3000164

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

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

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

_____________________________________________)30-33ל(054-5634160

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

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

השקעות

אולמות

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

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

_____________________________________________)30-33ל(054-5634160

מחסנים

משרדים

 להשכרה לכל מטרה, 
מחסן/משרד, הושע-אוסם 

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

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

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

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

 במרכז ב"ב, אידיאלי, 
למשרדים ולכל מטרה, 65 

מ"ר, ניתן גם חלק מהשטח.
_____________________________________________)30-32ל(054-8597985

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 להשכרה, 65 מ"ר, 
ברח' הרצל ב"ב + 

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

 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

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

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

בית מאיר

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

בר יוחאי

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

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

אביבים

 בין הזמנים בוילה 
מדהימה! נקיה! מאובזרת, 

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

055-6624822)28-31(_____________________________________________

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה + חצר ענקית, מנגל, 

בוסטן, ערסל ונדנדות
_____________________________________________)29-40ש(052-3833809

ביריה
 סוויטה משפחתית עם 

גקוזי' גדול ו- 2 מערות זוגיות 
כולל גקוזי', בריכה, וגינה 

גדולה 052-7703470 תמונות: 
www.altona.co.il)29-32(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

 דירת נופש יפיפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

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

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

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

 בלב קרית שמואל, קומה 
א' )ואחרונה(, 4 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת + אופציה על 
הגג + חניה + נוף, 640,000 

_____________________________________________)31-32(ש"ח 055-6768215

 מציאה!!! בשיכון ד', 
קומה א' )ואחרונה(, 3 חדרים, 
60 מ"ר + אופציה, 430,000 

_____________________________________________)31-32(ש"ח 055-6768215

קריות

 4 חד', גדולה במיוחד, 4 
כ"א, ברח' צפת, ק"ב, מיידי 

_____________________________________________)31-32ל(050-7661276 052-3797866

 בהרצל 4 חד', מושקעת, 
_____________________________________________)29-32ש(חזית, מעלית 052-7127207

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

_____________________________________________)31-34ל(054-7871947

 בסעדיה הגאון 3.5 
חדרים, קומה א', חזית, 

משופץ, 5,000 ש"ח 
מיידי!! בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ 054-6506501 
050-5308742)31-31(_____________________________________________

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

_____________________________________________)31-34ש(052-7691171

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

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

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

_____________________________________________)31-32ח(מתיווך 054-7938941

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

_____________________________________________)31-32ח(054-5462606

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

 מעוניין לקנות מחסן 
בב"ב, חניה, כ- 100 מ"ר, 

גישה לרכב + חשמל ומים 
_____________________________________________)31-32ש(050-5931436

 להשכרה, החנות 
שיריקולדה, ירושלים 21 ב"ב, 

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

 באוירה כפרית וקסומה, 
וילה מאובזרת ונקיה, מתקני 

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

אזור הדרום

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-30/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

_____________________________________________)03-02/21א(050-7777168

 סוויטה + גקוזי', לזוג 
+ 3, דירות אירוח עד 8 

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים, גקוזי' 
ומרפסת שמש, חצר, עד 15 

מיטות 050-7223891
_____________________________________________)10-36ש(053-4228706

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-50ש(052-6990764

גליל עליון

גבעת אבני
 יחידת נופש 10 דקות 

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

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-31/20ל(050-4133098

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-27/20ל(052-6665127

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-10/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-10/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-31/20ל(050-4133098

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-27/20ל(052-6665127

 דירת נופש + צימר, נקיה 
במיוחד, בק. שמואל, נדנדה, 

_____________________________________________)31-4/21ש(גקוזי' 050-4154145

 פנטהאוז לבין הזמנים 
ולשבתות, נוף מרהיב לכנרת, 

נקיה, ממוזגת, חדשה!
054-8475006 052-4669881)31-32(_____________________________________________

 דירת נופש, קומה 4, 
חזית לים, דקות לכנרת, 
ממוזגת ומרוהטת, עד 6 

_____________________________________________)31-34ש(נפשות. 050-6241690

 יחידת נופש עד 6 נפשות 
+ חצר 100 מ"ר, משופצת, 

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-20/21ל(050-9960113

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

 4 חדרים גדולה, בקריה 
החרדית + נוף מהמם לכנרת, 

מרפסת גדולה, ממוזגת
_____________________________________________)29-32ל(052-7691497

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-33ש(050-4123966 052-7121247

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

לכנרת, מרכזית 052-8355839 
_____________________________________________)30-33ל(054-8597111

 "זריחת הירדן" סוויטות 
יוקרתיות + בריכה וג'קוזי, 
בפוריה, 10 דקות מהכנרת 

_____________________________________________)23-34ש(050-6480390

 "בקתות תאיר לכנרת" 
2 בקתות עץ יפיפיות + ג'קוזי, 

נוף מדהים, גינה, מרפסות, 
_____________________________________________)23-36ש(פרטיות. 050-6927465

 באחיה השילוני/
מנחם, 3.5 חדרים, 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', מעלית, 

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

054-65065601)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות ברבי 
עקיבא באיזור דובק 

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

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

2-2.5 חדרים

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

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

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

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

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

טבריה

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

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

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

050-3000121)32-32(_____________________________________________

 במגדלי המלכים, 2 
חדרים, מרוהטת קומפלט, 

מרפסת שמש לכנרת ולגולן, 
_____________________________________________)32-32(420,000 ש"ח 058-7663012

2-2.5 חדרים

 "רימקס עוצמה", בנחלת 
צבי 16, דירת גג 4 חד', 100 
מ"ר, 25 מ"ר גג, משופצת 
מהיסוד, קומה 6, מעלית, 

_____________________________________________)32-32(חניה צפי ימין 054-7723386

דופלקסים
 בטרומפלדור, דופלקס 

מחולק חדיש, מעלית, 2 
חניות, 140 מ"ר, 2 מפלסים 

נפרדים, 2,290,000 גמיש 
_____________________________________________)32-32(050-6610501 סתיו

+5 חדרים
 רחוב בן צבי, כפר גנים, 

5 חד' + ממ"ד, מרפסת נוף, 
ממ"ד וחנייה, מחיר 1,850,000 

_____________________________________________)32-32(אתי 054-3320655

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,430,000 
_____________________________________________)32-32(ש' בלבד!! 050-4811122

 בנוראדו 4 ח' ענקית, 
מעולה להשקעה ל- 6 

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

050-4811122)32-32(_____________________________________________

 רחוב ויינברגר, הדר גנים, 
4 חד', משופצת, מרפסת 

+ ממ"ד + חנייה, מחיר 
1,670,000 אביעד

054-5580933)32-32(_____________________________________________

 רחוב שלום צלח, עמישב, 
בניין חדיש, 4 חד', יפה, 

עורפית, מרפסת ענקית, מחיר 
1,590,000 אביעד

054-5580933)32-32(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה", 
באחים שטרייט 4, 3 חד', 78 
מ"ר, קומה 2, שמורה ויפה, 

למגורים ולהשקעה! צפי ימין 
054-7723386)32-32(_____________________________________________

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

_____________________________________________)32-32(050-6610501 סתיו

 בברנדה )קק"ל(, ק"ב, 
50 מ"ר, מסודרת, מושכרת 
ב- 2,600 ש"ח, 1,100,000 

_____________________________________________)32-32(ש"ח!!! 050-6610501 סתיו

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

משופצת, ממוזגת, 910,000 
_____________________________________________)32-32(ש"ח 050-4811122

 2 חדרים, ק3', 
1,190,000 ש"ח, עורפית 

ושקטה, חניתה ילין
054-4723518
054-4723517)32-32(_____________________________________________

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

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)32-32(_____________________________________________

קריית גת

קריית אתא
 נדיר! בשביט! 2 
דירות מתוך 4, בנין 
בוטיק, חצי מזכויות 
המגרש, מושכרות, 

הרחבות קיימות, 3 כ"א, 
1,300,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)32-32(- מתווכים" 03-5701010

3-3.5 חדרים
 בענתות/הצדיק 

משפטנשט, 3 חד', כ- 75 
מ"ר, ק"א, מרווחת ויפה, 

860,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)32-32(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד', ק"ב, 
דירה ענקית, להשכרה, 

מיידית, מחיר מעולה, 
רק 5,200 ש"ח בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)32-32(_____________________________________________

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

חניה, מעלית, 3,700 
נדל"ן הקריה

050-3000121)32-32(_____________________________________________

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

ומקלחת, משופץ, לכניסה 
מידית תיווך דורון

054-4980159)32-32(_____________________________________________

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

ומושקעת, חזית תיווך דורון 
054-4980159)32-32(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)32-35ש(052-5500617

דירה להשכרה
מיידית!

מרוהטת, 2 חדרים, 40 מ'.
רחוב ישעיהו הנביא 10 

בני-ברק.
לפרטים

050-774-0048
 2.5 חד' בהרב קוק + 2 
מרפסות, ממוזגת, מסודרת, 
כניסה אוקטובר, 3,700 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(077-4700040 054-5331733

 רחוב עוזיאל, יחידת דיור 
מושקעת, 2 חדרים, מרוהטת 

קומפלט, יפייפיה, ממוזגת, 
_____________________________________________)32-32(מיידי 054-3455437

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

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

 בזבוטינסקי 87, ק"א, 
2 חד', מיידי + מפתחות, 

רק ב- 2,700 בבלעדיות 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)32-32(_____________________________________________

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

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

 בקובלסקי 2 חדרים, 
יחידה משופצת חדשה, 

ק"ג, במחיר 2,500 
ש"ח, גמיש + מפתחות, 
מיידי, הזריז נשכר בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)32-32(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)32-32(לכנרת ולגולן 058-7663012

 ברחוב הרב גולד, 2.5 
חדרים, קומה שניה, מיידי, 

3,100 כולל ארנונה
058-7663012)32-32(_____________________________________________

 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

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

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

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? אנחנו כאן 
בשבילך תיווך מסחרי 

_____________________________________________)32-32(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)32-32(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)32-32(תיווך דורון 054-4980159

 חנות בגן וורשא ר"ע 99, 
גודל 20 מ"ר, תקרה גבוהה 

_____________________________________________)32-32(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 36 מ"ר בגן וורשא 
במפרץ בפסג מציאה תיווך 

_____________________________________________)32-32(דורון 054-4980159

חניות
 להשכרה חניה מקורה, 

ברח' בית יוסף ב"ב
_____________________________________________)32-33ל(050-4493237

מבנים
 בצפת להשכרה מבנה 4 
קומות כולל חדרים, מטבח, 

חדר אוכל ואולם, מיקום טוב, 
_____________________________________________)32-32(תיווך נח 050-7638194

 מחסן עם גישה לרכב, 
90 מטר, מציאה תיווך דורון 

054-4980159)32-32(_____________________________________________

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

מרכזי, גישה לרכב
_____________________________________________)32-33ל(052-7140101

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)32-32(_____________________________________________

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)32-32(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפייה, 3 
חד', מרפסת גדולה, ביה"כ 
צמוד, 500 ש"ח ללילה, 6 

מיטות טלפון 058-3232411 
054-5870995)32-33(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה טו’ באב - יז’ באב תש”פ  05/08-07/08/2020

גמחים

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

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

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

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

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

קצרין

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

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

צפת

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

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

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

royaldream17@gmail.com)28-01/21ל(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, מול קרליבך, 2 חד', 

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-42/20ש(050-6241690 03-9363752

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

נהריה 

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

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

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

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

עלמה 

 3 צימרים + יחידה גדולה 
משפחתית עד 35 איש + 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)23-34ש(050-6333765

קוממיות
 "לשבת וחול" צימר 

מטופח, מאובזר, נקי וממוזג, 
חצר + משחקים

_____________________________________________)23-29ל(052-7113937 08-6601778

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

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

ירושלים והסביבה

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)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

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

גדולה ומיוחדת, לזוגות/
 וילה בהר כנען, 5 _____________________________________________)25-32ש(משפחות 052-4604609

חד', ממוזגת, נוף מדהים, 
טרמפולינה + בריכה

_____________________________________________)25-32ש(050-3327788

 "שווה לשלם קצת יותר" 
- "רשב"י 54" - צימר בוטיק 
ברמה גבוהה בלב העתיקה. 

_____________________________________________)25-24/21ש(050-6784922 052-5452203

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

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

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

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

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

לזוגות + 2. לפרטים איילה 
_____________________________________________)28-31ש(054-5259470

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-20/21ש(050-9989500

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר ענקית 

_____________________________________________)29-32ש(וטרמפולינה 052-5207326

 צימר 4 חד' + מרפסת 
ענקית + גקוזי' וטרמפולינה + 

בריכה חדשה בנויה
_____________________________________________)29-39/20ש(050-6686907

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-25/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)29-32ש(052-7153475

רכסים
 בית פרטי חדש ונקי 

מאוד, 150 מ"ר + 2 מרפסות 
גדולות + בריכה גדולה וקטנה 

+ טרמפולינה, מיקום מרכזי 
_____________________________________________)29-32ל(055-6636178

מכירת רכבים
יונדאי

זוג + 2 כולל א.בוקר
- מהדרין צפת

₪ 630

בין הזמנים 
בצפת

)גם וואצאפ(

04-6972555

מבצע!

 במרכז העיר דירת 4 חד', 
ממוזגת + חצר, בסמוך לבתי 

_____________________________________________)29-30(כנסת 055-6618186

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-29/21ש(052-5738882

 במרכז העיר, מרחק 
הליכה מהעתיקה, 3 יח' נופש 

חדשות, חצר משותפת
_____________________________________________)30-34ש(050-7697594 

שלומי
 2 יחידות נופש, אחת 2 
חד' + סלון, בק"ב, והשניה 

יחידת חדר + סלון גדול וגינה 
_____________________________________________)30-37ל(052-5674310

 יונדאי I30 שמורה, 2013 
סטיישן, בגאז' גדול + כל 
_____________________________________________)30-33(התוספות 052-2421226

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-27/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)29-02/21ל(חינם 052-2514960

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

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

050-7801545)30-29/21(_____________________________________________

מחשבים
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותכנות
+ אחריות לשנה. וחצי 

ממחיר מחשב חדש
_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)30-41ש(מחירים זולים! 052-2523284

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,600 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

צילום ארועים

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

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

 צלמת מאזור המרכז, 
ניסיון והמלצות, מחירים 

מעולים! צילומי חוץ 
ופנים, חלאקה, בר, בת 
מצוה, חתונות ובריתות 

054-8591418)30-33(_____________________________________________

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

_____________________________________________)50-49/20ש(050-5808315 - אודי

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

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

שידוכים

אבידות

 נאבדו חליפות בחודש 
ניסן באשדוד/ירושלים המוצא 

להתקשר 058-3255588 
_____________________________________________)28-29ח(054-8417155

 נמצא מפתח של סובארו 
בגני יהושוע ביום חמישי לפני 

_____________________________________________)28-29ל(שבוע 055-6768678

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

 נמצאו שמלות חדשות 
ביום ד', ערב שבועות, באזור גן 

_____________________________________________)24-25ח(ורשה ב"ב 054-8542339

 אבד כרטיס זכרון של 
מצלמה, בקו 451 מי-ם 
_____________________________________________24-25ח(לאשדוד. 053-3154233

 נמצא ארנק עם כסף, 
ברח' עזרא, לפני מספר 
_____________________________________________24-25ח(חודשים. 054-8474176

 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

 נמצאה טבעת זהב 
משובצת באזור ז' באשדוד 

_____________________________________________)27-28ח(לפני פסח 050-4112251

 אבדה שקית עם מוצרי 
B&D בתחנת ר' עקיבא / 
הרב קוק בתאריך ב' סיון 

_____________________________________________)27-28ח(058-6877475

 אבד נגן סנדיסק, מגן ספר 
בצבע ירוק בהיר, באיזור רח' 
דסלר, ביום שישי לפני שבוע 

_____________________________________________)29-30ל(053-3191962

 אבדה שקית עם 2 
קופסאות של חנות פרפרים 

באזור דובק ב"ב
_____________________________________________)29-30ל(050-4188923/2

 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 

 למסירה מיטת תינוק 
כחדשה - ללא מזרון אריה 

_____________________________________________)30-31ח(050-9049663

 למסירה לחתן חליפה -38
40 נעלים חדשות אלגנטיות 

_____________________________________________)30-31ח(40 054-7925979

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

מחפשת זיווג???

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

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

 "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

 דירה מקסימה, גדולה 
מאד, משופצת, ממוזגת + 

חצר, עד 15 מקומות + בריכה 
_____________________________________________)31-32ש(לילדות 052-7616182

 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
_____________________________________________)31-30ל(072-3969743

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-30/21ש(058-6830771

 דירה עם 4 חדרי שינה, 
ל- 10 אנשים, 3 מזגנים, 800 

ש"ח ללילה גמיש
_____________________________________________)31-34ל(050-6770150

הסעות

 גמ"ח שמלות כלה, ללא 
עלות, באיזור פ"ת

_____________________________________________)31-34ל(058-4015304 לירון

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

 ליאור פרץ- עו"ד פלילי 
*חקירות *ערעורים 

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

 נמצאה עגלת קניות בב"ב 
_____________________________________________)31-32ל(ביום ראשון 03-6743303

 נמצאה טבעת זהב באיזור 
_____________________________________________)31-32ל(פרדס כץ 054-8435458

 נמצאה בובה קטנה 
וחדשה בקו 92 לכיוון פתח 

_____________________________________________)31-32ח(תקווה 054-8439150

 אבד נגן סאנדיסק עם מגן 
שחור שחשוב מאד לבעליו 

_____________________________________________)31-32ח(054-8418455

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)31-32ח(סימלי 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)31-32ח(ילדים 050-6651365

 דרוש טלפון דור 2 עד 50 
ש"ח 055-6771339

_____________________________________________)31-32ח(050-8741992

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)31-32ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד טל':
_____________________________________________)31-32ח(03-6199806

 מעוניין באופני ילדים 
_____________________________________________)31-32ח(050-5343924

 מעוניין לקנות אופניים 
_____________________________________________)31-32ח(למבוגרים 050-5343924

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 למסירה בחינם תנ"ך 
דעת מקרא במצב מצוין! 

_____________________________________________)31-32ח(052-7168836

 למסירה לכתיבת דברי 
תורה מחשב וינדוס 7, מסך 
גדול, מקלדת, עכבר, שולחן 

_____________________________________________)30-31ח(מחשב 058-3230569

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

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד טל':
_____________________________________________)29-30ח(03-6199806

 מעונין לקנות גליונות 
"זמן" ו"מקיף" במחיר מוזל 

_____________________________________________)29-30ח(טל': 058-3261094

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד במחיר סביר 

_____________________________________________)29-30ח(050-4158682

 לבית הכנסת שמתקיים 
בחצר של הבנין דרוש ריהוט 
יד שניה נא לפנות לפלאפון 

_____________________________________________)29-30ח(053-3162292

 דרוש בדחיפות עגלה 
לתינוק במצב טוב

_____________________________________________)29-30ח(050-4116799

 משפחה מעוניינת 
במיטה/ספה משולשת/
_____________________________________________)29-30ח(מרובעת 050-4116799

 דרוש בדחיפות מקרר 
יד שניה במצב מצוין טל' 
_____________________________________________)29-30ח(למסירה: 050-4158211

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)29-30ח(052-7396092

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

 2 צימרים בצפת, בעיר 
העתיקה, מעל האר"י, נוף, 
מאובזרות 053-4929513 

052-8484726)30-33(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

 על הכינרת, 2 דירות נופש 
צמודות, 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

 5 חד' גדולה ומרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, רוגע, ליד השטיבלעך. 
_____________________________________________)19-30ש(050-4124556

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה מאוד, 

קרובה מאוד לשטיבלעך 
ולכנרת, לנופש מושלם.

_____________________________________________)20-34ל(053-3985298

 למכירה בהזדמנות יונדאי 
I30 סטיישן 2014 ראשונה, 
_____________________________________________)32-32(38,000 שקל 055-6775411

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

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

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

 למסירה לחתן, חליפה 
38-40 נעלים חדשות 

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

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)32-33ח(ילדים 050-6651365

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

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155532

 לאברך בירושלים דרוש 
ארון בגדים 2 דלתות

_____________________________________________)32-33ח(052-7606057 02-6540238

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושחרור 
שרירים לאדם העובד בתחום 

_____________________________________________)32-33ח(052-7396092

 מעונינים לקנות גליונות 
"זמן" במחיר מוזל

_____________________________________________)32-33ח(052-7101436
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כללי

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

תינוקות

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

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

ריהוט

 ריפוד וניילון לכסאות, 
7 שנות נסיון,

שירות עד בית הלקוח.
_____________________________________________)19-26ל(053-3119787

 פרסום מטורף 
למוסדות ועסקים!!! 
הודעה טלפונית לכל 

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

_____________________________________________)27-29ל(055-2772521

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ש(054-8443223

 בריכת כדורים + כיסוי 
1.27*1.27, 9 מזרונים 

2.00*1.03, נדנדות, הציוד 
_____________________________________________)26-29ל(במצב מעולה 052-3608243

 שולחן סלוני וונגה, 
1.20 על 1.20, נפתח ל- 
3.60, 1,000 ש"ח גמיש 

053-3120620)29-32(_____________________________________________

 כוורת לבנה 16 תאים 
כחדשה ממש!! לכל 

מטרה, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)29-32ש(052-7133153

 לרגל מעבר! כל 
תכולת הבית: מקרר, מ. 
כביסה, סלון, פינת אוכל, 
_____________________________________________)29-43ש(ועוד הרבה 054-9776977

 נברשת 3 גביעים מזכוכית 
בשילוב עם מתכת חום 
אדמדם פ"ת 150 שקל

_____________________________________________)30-31ח(050-8918009

 למכירה תנור וגז במצב 
_____________________________________________)30-31ח(טוב 500 ש"ח 050-3337530

 למכירה פטיפון מעולה + 
רמקול 400 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(050-6688160 שמואל

DVD  תוצרת 
kemmedy )ללא מסך( 

_____________________________________________)30-31ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 15A בטריה לאופניים 
36 בשימוש שנה 450 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(מחודשת 052-7123840

 + L7-8GB מחשב מהיר 
מסך דק גדול 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)30-31ח(052-6245921

 מערכת פנסוניק איכותית 
לקלטות דיסקים וכל סוגי ה- 

USB ב- 450 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-6245921

 D-POWER מטען 
לאופניים חשמליות 42 וולט 

2 אמפר כחדש 100 שקל 
_____________________________________________)30-31ח(052-6245921

 ממיר דיגיטלי 5 תחנות 
שמור כחדש 100 ש"ח נייד 

_____________________________________________)30-31ח(052-2437292

 מזגן חלון 500 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-7396092

 2 דלתות פנים מעץ בצבע 
לבן 50 שקל ב"ב

_____________________________________________)30-31ח(058-3265087

 מיטת נוער יחיד + ארגז 
מצעים + 3 כריות 190/80 

_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח 052-3463482

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)30-31ח(050-3337530 אבנר

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן כתיבה בצבע עץ 
בהיר כחדש + 2 מגירות + 

מדף מידות: 120/60 גובה 75 
ס"מ 250 ש"ח גמיש לפרטים: 

_____________________________________________)30-31ח(058-6780178

 למכירה ספה מצב מצוין 
+ מיטת יחיד כ"א 230 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה לול פלסטיק 
לבן עם גלגלים כולל מזרון + 
סלקל מצב מצויין 160 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה לול עץ חזק 
ואיכותי כולל מזרן וגלגלים 300 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-4381651

 טיולון איכותי, קל ונוח 240 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-4381651

 מיטה לתינוק, בצבע לבן 
_____________________________________________)30-31ח(220 ש"ח 054-4381651

 אוניברסיטה לתינוק 49 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-4381651

 עריסה מעץ צבע לבן 
כולל מזרון 100 ש"ח נייד 

_____________________________________________)30-31ח(058-3209130

 עגלת בייבי ג'וגר מעולה 
_____________________________________________)30-31ח(400 ש"ח 052-7222601

 זיכוי לחנות שילב בסכום 
330 ש"ח ב- 300 ש"ח בלבד 

תוקף שנתיים ב"ב
_____________________________________________)30-31ח(054-8412976

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(בלבד 054-7216671

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה )מרעישה( 

הקומפקטית בלי צינור 150 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 050-4135002

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

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

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 רדיטאור חדש 13 צלעות 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)31-32ח(180 ש"ח טל': 050-2897977

 מכשיר צג שיחה מזוהה 
עם 120 זכרונות לקו טלפון 
בבית עם ספק לחשמל 40 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 050-2897977

 מחשב עם מקלדת ועכבר 
+ DVD זכרון 76 גיגה מצוין 

ללא מסך 100 ש"ח טל': 
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 רדיו דיסק שעון מעורר 
יונדאי בצבע לבן + אזעקה 50 

ש"ח כחדש טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוי עם חיבורים 

דקים + עבים 40 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 מיקסר קנווד חזק ואיכותי 
200 ש"ח 02-5376012

_____________________________________________)31-32ח(02-5376015

 נגן גלסבה כולל מד צעדים 
בלוטוס ו- 8 גיגה מחיר מציאה 

_____________________________________________)31-32ח(רק 100 ש"ח 03-5740868

 מחשב נייח חזק ומהיר 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מעולה ושמור 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 055-6651237

 למכירה תנור וגז ב- 500 
ש"ח במצב טוב
_____________________________________________)31-32ח(050-3337530

 מזגן חלון 450 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7396092

 מחבת חשמלי מולטי שף 
חדש ללא שימוש 200 ש"ח 

_____________________________________________ )31-32ח(טלפון 050-8441788 מירי

 שואב אבק באריזה דגם 
הום 400 ש"ח טלפון
_____________________________________________)31-32ח(050-8441788 מירי

 מכשיר ג'קוזי לרגליים 
200 ש"ח טלפון

_____________________________________________)31-32ח(050-8441788 מירי

 מגהץ אדים חדש באריזה 
200 ש"ח טלפון

_____________________________________________)31-32ח(050-8441788 מירי

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מערכת פנסוניק איכותית 
לקלטות דיסקים וכל סוגי ה- 

USB ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-6245921

 D-POWER מטען 
 36V לאופניים חשמליות

כחדש 100 שקל
_____________________________________________)31-32ח(052-6245921

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

_____________________________________________)31-32ח(054-8464909

 גי.פי.אס כחדש 150 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(בי"ם 058-3232259

 מקרר אמנה/מקפיא 
תחתון 600 ליטר 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 סורק למחשב במצב מצוין 
_____________________________________________)31-32ח(70 ש"ח 052-7148004

 דוד חשמל 45 ליטר 200 
ש"ח פלטה גדולה 40

_____________________________________________)30-31ח(058-3209130

 2 תאורות לד הייטק צמוד 
תיקרה מלבן 30*120 חדש 

בצבע לבן אור לבן 150 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(ליח' 058-6780178

 למכירה מדפסת + מכונת 
צילום 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)30-31ח(052-5737813

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(300 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו + 
אביזרים נילווים )בני ברק( 150 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול אניטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)30-31ח(200 ש"ח 054-7216671

 מחשב נייח )בני ברק( 
_____________________________________________)30-31ח(500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)30-31ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)30-31ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)30-31ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 120 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)30-31ח(054-4443635

 מגהץ 50 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(054-8528215

 רמקולים למחשב 50 ש"ח 
_____________________________________________)30-31ח(054-8528215

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 + פלסטיקה )חדש 

באריזה( 200 ש"ח
_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)30-31ח(200 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
FF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 052-3463482

 2 מזגני חלון במצב מצוין 
100 ש"ח כ"א לפרטים -052

_____________________________________________)30-31ח(7180055 02-9993807

 מזגן חלון תדיראן במצב 
חדש לא היה בשימוש 250 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח נייד 052-3186268

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

לוגיטק 250 ש"ח נייד
_____________________________________________)30-31ח(052-2437292

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)29-30ח(050-2897977

 גז 5 להבות גדול מידות 
51/86 450 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-8487627

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 )חדש באריזה( 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 300 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 052-3463482

 מכונת תפירה זינגר 
_____________________________________________)29-30ח(רגלית 500 ש"ח 03-5055740

 מסך מחשב דק 170 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-5055740

 מיקסר מריפי ריצארד 
כמעט חדש 500 ש"ח )אפשר 

_____________________________________________)29-30ח(בשוברים( 052-7157077

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)29-30ח(200 ש"ח 052-3463482

 3 מדפי זכוכית מחוסמת 
80*30 עובי 1 ס"מ ומתלה 

_____________________________________________)29-30ח(275 ש"ח 058-3233170

 אריחי קרמיקה למטבח 
צבע לבן 30*10 80 יחידות 2.5 

_____________________________________________)29-30ח(מ"ר 120 ש"ח 058-3233170

 ספה מצויינת 200, ארון 4 
דלתות 300 )גמיש(

_____________________________________________)29-30ח(050-8737224

 שולחן משרדי במצב 
מעולה פלטת זכוכית 200 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 054-4895874

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

_____________________________________________)29-30ח(050-4146777

 כוננית לספרים 100 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(050-4131038

 3 כסאות כתר 50 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(052-7148004

 שולחן עגול + 5 כסאות 
אורטופדיים 350 ש"ח

_____________________________________________)29-30ל(054-3456413

 בב"ב ספת ר' בהירה, 
מעור איכות 500 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-2244679 052-8770126

 בב"ב מיטה יהודית עם 2 
שידות חום ואנגה 500 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(054-2244679 052-8770126

 עגלת אמבטיה איזיבייבי 
ירוק בהיר ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)29-30ח(054-8410050

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

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

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

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

 עגלת אמבטיה + טיולון 
+ מיטת תינוק + כסא 

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

 מיטת תינוק במחיר 
מציאה 150 ש"ח במצב מצויין 

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

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

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק 260 ש"ח כחדשה 

_____________________________________________)29-30ח(058-3245685

 כיריים גז 4 להבות כמעט 
חדש 100 ש"ח טל':

_____________________________________________)29-30ח(050-8737224

 נגן גלסבה כולל בלוטוס 
מד צעדים ו- 8 גיגה 90 ש"ח 

_____________________________________________)29-30ח(03-5740868

 גמבוי בצבע כחול 
כמעט ולא נמצא בשימוש 

מחיר אחרון רק 60 ש"ח 
_____________________________________________)29-30ח(03-5740868

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)29-30ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מדפסת מצויינת 
+ מכונת צילום 90 ש"ח בני 

_____________________________________________)29-30ח(ברק 052-5737813

 שואב אבק גרף חדש 
באריזה 380 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)29-30ח(054-8485026

 4 כסאות מורדרנים 
לסלון, עץ וונגה, משולב, 

עור, 300 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)31-32ש(053-3120620

 שידת 3 מגירות רחבה 
איכותית מעץ, בצבע כחול 

_____________________________________________)31-32ח(220 ש"ח 054-4381651

 כסאות לפינת אוכל צבע 
חום 120 ש"ח כסא

_____________________________________________)31-32ח(052-6140800

 שולחן 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מעץ חום כהה מצב 

_____________________________________________)31-32ח(חדש 500 ש"ח 052-6140800

 למכירה ספה מצב מצוין 
+ מיטת יחיד כ"א 230 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 שולחן למרפסת או גינה 
בצבע לבן מפלסטיק במצב 

מעולה 120 ש"ח טל':
_____________________________________________)31-32ח(050-2897977

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 054-5705546

 שולחן משרדי יפה גודל 
146*76 180 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(054-4895874

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(054-7216671

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)31-32ח(050-3337530 אבנר

 שידת 2 מגירות עץ 
1.5*45 ס"מ כחדשה 100 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7148004

 כוורת ושולחן לחדר ילדים 
במצב מצוין 350

_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 מיטה נפתחת 250 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 ספה עור בהיר 350 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(053-3134131

 שולחן קטן לילדים 35 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7126106

 מתקן לדיסקים 30 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-7126106

 כסא משרדי 250 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(054-8475855

 עגלת בוגבו קמיליון 
במצב מצוין רק 150

_____________________________________________)31-32ח(054-6347778

 עגלת שכיבה + ספורט, 
שחורה, מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בב"ב

 ארגונית מקורית בייבי 
ג'וגר לעגלות, בצבע שחור, 

_____________________________________________)31-32ח(כחדש 80 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון, צבע חום, 2 מצבים 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב 400 ש"ח 054-8476805

 תיק לעגלת תינוק 49 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4381651

 טיולון איכותי, קל ונוח 199 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 054-4381651

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8464909

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(052-6140800

 מיטת מטר, עץ שמנת + 
מזרן מעולה כחדש ממש 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח פלא': 053-3123919

 מזרן ללול חדש 95*82 50 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח פלא': 053-3123919

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח בלבד 054-7216671

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק 250 ש"ח כחדשה 

_____________________________________________)31-32ח(058-3245685

 עריסה לתינוק 180 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 נעלים מידה 23 חדש!! 
לתינוק רק 15 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(058-4843223

 נעלים לתינוק מידה 23 
מוקסין כחול חדש!! מהממות 

_____________________________________________)31-32ח(35 ש"ח 058-4843223

 למכירה אוזניות בלוטוס 
5 טאצ' חדשות! 150 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8417889

 סמסונג B-110 במצב 
חדש 2 סימים 110 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-4190416

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

_____________________________________________)30-31ח(050-2897977

 סמסונג E3300 תומך 
סים כשר ללא פריצה ב- 200 

_____________________________________________)30-31ח(ש"ח 055-6701904

 פלאפון blu, בשימוש 
כחודש, 200 ש"ח

_____________________________________________)30-31ח(053-3137710

 H-1 סמסונג גלאקסי 
בצבע שחור, חדש + אחריות, 

400 ש"ח 050-6754373 
_____________________________________________)30-31ל(050-9863969

 נוקיה 230 כחדש 250 
_____________________________________________)30-31ח(ש"ח פלא': 055-6724823

 פלאפון כשר סמסונג דגם 
GT-6531ON ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)30-31ח(052-3463482

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,ibm מחשב נייד 

מעולה, סוס עבודה, 500 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 053-3120620

 2 מזגני אלקטרה 1 כ"ס 
400 ש"ח, 2 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(052-6730730

 מזגן אלקטרה 1 כ"ס + 
צנרת מתכת 3.5 מ', מפורק 
מהקיר רק 420 ש"ח במקום 

_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 054-8412976

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

_____________________________________________)31-32ח(050-2344305

 טלפונים ביתי זוגי חדש ב- 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 052-5173714

 בייבי ליס מסלסל שיער 
של גולד להן חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(בב"ב 052-7600336

 מסך מחשב דק 19 אינץ 
במצב מצויין 120 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)31-32ח(054-4443635

 אוזניות JBL כחדשות 
ב- 80 ש"ח )ב"ב( טל':

_____________________________________________)31-32ח(050-4145403

 מזגן חלון תדיראן במצב 
חדש לא היה בשימוש 250 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-3186268

 מקרר "נורמנדה" כחדש 
נפח 323 + 73 ליטר הקפאה 

_____________________________________________)31-32ח(250 ש"ח 052-3186268

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)31-32ח(150 ש"ח 058-3245685

 כירים חשמליות 2 להבות 
של חברת גולד ליין רק 220 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-4843223

 חלקים של מיקסר קנווד 
דגם ישן 60 ש"ח לחלק

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 מטחנת בשר דגם ישן 
קנווד לא היה בשימוש 300 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415  IBM ,מחשב נייד קטן
+ די וי די, 2 גיגה' זכרון, 
_____________________________________________)31-33ש(500 ש"ח 053-3120620

 למכירה מדפסת מצב 
מצויין + מכונת צילום + פקס 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח בלבד 052-5737813

 מטחנת בשר דגם ישן 
קנווד 300 ש"ח חדש

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מחשב נייד מסך 15.6 
מצב חדש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-8380655

 מיקרוגל משולב גריל 34 
_____________________________________________)32-33ח(ליטר 250 ש"ח 052-8380655

 מחשב נייד מיני 10.1 
איכותי במצב שמור כולל תיק 

_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 052-8380655

 25 ספוטים + גופי תאורה 
מפרוק במצב חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(טל': 052-8380655

 מחשב דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)32-33ח(054-4443635

 מצלמת קנון - 185 
כחדשה עם אחריות לעוד 

שנתיים + ספר הוראות 300 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-8485673

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
המילטון במצב מצויין )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)32-33ח(200 ש"ח 054-7216671

 מחשב נייח )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 80 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק חדש באריזה 
_____________________________________________)29-30ח(150 ש"ח 058-3245685

 סיר לחץ נעמן חדש 100 
_____________________________________________)29-30ח(ש"ח 050-4131038

 קוטל יתושים ענק אור 
כחול כחדש עם תליה לתקרה 

_____________________________________________)29-30ח(100 ש"ח 052-71480004

 מזגן עילי 1.25 כ"ס במצב 
_____________________________________________)29-30ח(מצוין 500 ש"ח 052-7148004

 כריים זכוכית יפות מאוד 
עם טורבו ב- 200 שקל

_____________________________________________)29-30ח(052-5918474

 רמקול בלוטוס חדש 
באריזה ברמה ב- 120 שקל 

_____________________________________________)29-30ח(052-5918474

 סטנדר שולחני כמעט 
חדש 90 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)32-33ח(052-7600336

 למכירה ספה מצב מצוין 
+ מיטת יחיד כ"א 230 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 מיטה מעץ איכותית, 
אפשרות להובלה ב"ב 500 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-3132330

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 2 מיטות 80 ס"מ עם 
2 ראשים + 2 מזרנים וארגז 

מצעים, כמעט חדש
_____________________________________________)32-33ל(052-7684697/6 בערב

 8 כיסאות לסלון, מעץ 
מלא, ריפוד חדש, מצב 

מעולה, כל אחד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(058-3292985

 2 יחידות ספריה עם 
ויטרינה, שולחן + 6 כסאות, 

בצבע חום, חדישים
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 מיטה נפתחת מעץ מלא 
+ מגירות, ארון סנדוויץ 4 

דלתות, בצבע חום, חדישים 
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 שולחן פינת אוכל בסגנון 
עתיק, 2.72 ו- 8 כסאות, 

_____________________________________________)32-33ש(3,500 ש"ח 050-6539531

 בגדי תינוקות לגיל 0-3 
_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח 052-4747667

 עגלת בייבי ג'וגר מעולה 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 052-7222601

 למכירה לול פלסטיק 
לבן עם גלגלים כולל מזרון + 
סלקל מצב מצויין 160 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בני ברק 052-5737813

 שמיכת צמר לילדה צבע 
_____________________________________________)32-33ח(ורוד 60 ש"ח 053-3155415

 שמיכה פוך לילד 35 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מצעים פרנל למיטת 
תינוק/מיטת מעבר 30 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 מיטת תינוק בצבע לבן 
במצב מצוין ב- 280 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(בב"ב 050-4158480

 הליכון לילד ב- 25 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד 050-4158480

 סלקל לתינוק ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב במצב מצוין ב- 
_____________________________________________)32-33ח(90 ש"ח בלבד 050-4158480

 פעלולון לתינוק משמש 
כהליכון ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4158480

 פעלולון לתינוק ע"ג שולחן 
נמוך ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(050-4158480

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(בלבד 054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(500 ש"ח 054-7216671

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(400 ש"ח 054-7216671

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם אוזניות ובטריה נוספת 

_____________________________________________)32-33ח(250 054-2228720

 ארון 4 דלתות לחדר שינה 
במצב מצוין 400 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(054-5925787

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(80 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

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

_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(120 ש"ח 054-7216671

 תוכי מאולף מסוג קוואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)32-33ח(054-8483305

 תוכי קוניור גרינג'יק אננס 
מאולף יפיפה רק 480

_____________________________________________)32-33ח(054-8483305

 קורקינט 2 גלגלים + 
אופניים לגיל 3-2 80 ש"ח טל': 

_____________________________________________)32-33ח(052-8380655

 בריכה לילדים קוטר 
2 מטר + משאבה, מצוף 

וטבליות כלור 120 ש"ח
_____________________________________________)32-33ח(052-8380655

 למכירה תוכי יפה )תוכון( 
עם כלוב 50 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(03-5783727

 משקפי שמש לגבר מותג 
חדש באריזה 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)32-33ח(055-6777566

 סטנד מועמד לחוברת 
תווים איכותי מאוד מסיבי 

בצבע שחור 100 ש"ח במקום 
_____________________________________________)32-33ח(300 ב"ב 054-3132330

 תוכון מאולף שלא נושך 
_____________________________________________)32-33ח(130 ש"ח 050-4157763

 קופסא מהודרת לנסיעות 
_____________________________________________)32-33ח(לפאה 80 ש"ח 052-7222601

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)32-33ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים שחורות אלגנטיות 
תוצרת ארה"ב מידה 46 )בני 

ברק( 200 ש"ח בלבד
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 054-7216671

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

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS )בני ברק( 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע אדום 
תוצרת ZARA מידה S )בני 

_____________________________________________)32-33ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה טו’ באב - יז’ באב תש”פ  05/08-07/08/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

 יש עבודה! אלפי משרות 
טובות בכל התחומים ובכל 

התפקידים. גלאט ג'ובס. אתר 
הדרושים הדתי-חרדי מס' 1. 

כנסו לאתר החדש:
,www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(טלפון: 073-70-55-666

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)23-24ח(טבח/עוזר נהג 052-7191083

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 דרושה מאמנת 
לתזונה נכונה, שכר גבוה, 
עדיפות מתחומי ההדרכה 

_____________________________________________)28-33ל(והטיפול 052-7645365

 מעוניין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סמלי 

_____________________________________________)28-29ח(053-3582296

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)28-29ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות

_____________________________________________)28-29ח(052-3595314

 שליח עם אופניים 
חשמליות מחפש עבודה 

כשליח בבני ברק
_____________________________________________)28-29ח(052-7145348

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 לפרוייקט שיווק דרושות 
מועמדות רציניות + גישה 

לזום לעבודה מהבית
052-7103760)29-40(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
בב"ב לגיל הרך, שכר הולם! 

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

 עבודה מכניסה מהבית 
- דרושים מפיצים לירק 

הידרופוני מהדרין מינימום 
ריסוסים בשעות 9-13 

_____________________________________________)29-32ש(050-2516550

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. 

הרצוג, מטפלות / סייעות 
/ טבחית למשרה חלקית 

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

 חרדי בירושלים פנוי לכל 
עבודה, זמנית/קבועה

_____________________________________________)29-30ח(052-7197544

 מעוניין לעבוד בנקיון חדרי 
מדרגות בבני ברק, המלצות 

_____________________________________________)29-32ל(055-2773949

 נהג משאית בב"ב, עם 
נסיון, ל- 5 ימים בשבוע

_____________________________________________)30-33ש(03-5709972

 סייעת למעון בגבעתיים 
למשרה מלאה, ארוחות + 

תשלום חגים, 38 ש"ח לשעה 
_____________________________________________)30-33ש(052-3838484

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)30-31ח(שעות 054-7938941

 חרדי, 30, פנוי לכל 
הצעות עבודה, ניקיון מטבח 
בישיבה יידע נרחב, אפשרות 

מיידית עדיפות בי"ם אריה 
_____________________________________________)30-31ח(050-5624966

 מעוניית לעבוד בתחום 
הנה"ח וחשבות שכר, זמינות 

_____________________________________________)30-31ח(מיידית 053-3137710

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)30-31ח(050-6651365

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הגשת שנת 2016 מסתיימת מחר!!! 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

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

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

הטבות מס עד 1400 $ לילד 

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)31-34(_____________________________________________

 דרוש גזרן חרוץ ויסודי 
ל- 5 ימים, 8 שעות, הכשרה 

במקום. בין 9:00-13:00
_____________________________________________)31-32ש(03-5781152

 למרפאת שיניים בבני 
ברק דרושה מזכירה לעבודה 

במשמרות, 5 ימים בשבוע, 3 
משמרות ערב, מגורים בבני 
ברק והסביבה חובה. קו"ח: 

officeorthodontics04@gmail.com)31-32(_____________________________________________

 מעוניינת לארח חברה 
לקשישה לכמה שעות ביום 

_____________________________________________)31-32ח(בתשלום 050-6840553

 חרדי נשוי + רישיון משא 
12 טון, ציבורי זעיר, מלגזה, 

קטנוע, פנוי לכל הצעת עבודה 
_____________________________________________)31-32ח(בירושלים 052-7197544

 מעוניין לנקות חדרי 
מדרגות/דירות )עם ניסיון( 

_____________________________________________)31-32ח(052-7154435

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות

_____________________________________________)31-32ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

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

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

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

 ילקוט מהמם לבנים של 
COOL חדש באריזה!! מקורי 

עם עגלה מחוברת 95 ש"ח 
_____________________________________________)31-32ח(058-4843223

 ילקוט לבנים עם עגלה 
מחוברת חדש באריזה!! 45 

_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 058-4843223

 רולרים/סקטים חדש 
באריזה!! מחובר לנעל ספורט 
לילדים מידה 36 רק 95 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-4843223

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינר חדש 100 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 גביע ציפוי כסף חדש 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 053-3155415

 כיסוי למיטה זוגית חדש 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 מנורת קיר מעוצבת 
תלויה מהצד 50 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(052-7148004

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין גילאים 3-6 כל 
_____________________________________________)31-32ח(זוג 130 ש"ח 054-2819921

 3 אוגרים ב- 40 ש"ח 
בלבד! הקודם זוכה

_____________________________________________)31-32ח(050-4135002

 מנורת לילה עומד 150 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 052-7126106

 מראה בדוגמת פסים 
80*80 עם מדף מחובר ומדף 

מתכת 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בב"ב

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 80 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 משחק קופסה "מי מה 
היכן" 25 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
10 ש"ח ליחידה

_____________________________________________)31-32ח(052-7600336 בבני ברק

 תוכון מאולף שלא נושך 
_____________________________________________)31-32ח(110 ש"ח 050-4157763

 עגלת קניות גדולה גלגלי 
סיליקון ב- 70 ש"ח גמיש! 

_____________________________________________)31-32ח(03-6180510

 למכירה ילקוט קל-גב 
פלמינגו + קלמר תואם חדש 

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

 חוברות מרוה לצמא, 
זרקור )יש גם כרכים( 1 ש"ח 

חוברות אור תורה 3 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(פלא': 052-9509825

 תיק תקנון לסמינר חברת 
להבורסה חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)32-33ח(חדש 150 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש לבן 40 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח 053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)32-33ח(053-3155415

 ילדים מספרים על עצמם 
_____________________________________________)32-33ח(12 40 ש"ח 053-3155415

 תיק צד לגבר מתאים 
_____________________________________________)32-33ח(למורה 50 ש"ח 053-3155415

 שולחן לילדים 35 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ח(052-7126106

 למכירה בהזדמנות נברשת 
יפהפיה חדשה באריזה ב- 270 

_____________________________________________)32-33ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 3 בתי מנורות T5 כ"א ב- 
_____________________________________________)32-33ח(100 ש"ח 055-6772789

 לישיבה קטנה חדשה 
ברמת הגולן, דרושים רמי"ם + 

מדריכים, יום/ערב
_____________________________________________)31-32ל(050-9545472

 בבני ברק - לימוד 
כתיבת סת"ם ללא תשלום 

_____________________________________________)31-34ש(כספי 052-7623142

 דרושים/ות משווקים/ות 
לשיווק מוצרי בריאות מהבית, 

משרה חלקית/מלאה
_____________________________________________)32-35ל(058-3211802

 למעון בשיכון ה' ב"ב 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

*גננת לכיתת בוגרים, 
משרה מלאה

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

 בפתח תקוה, למעון 
שהוא בית!!! בואי להיות חלק 
ממעון חרדי איכותי!!! דרושה 

גננת לגיל הרך בין השעות 
7:30-16:30, תנאים טובים 

_____________________________________________)32-33(למתאימה 050-4144711

 תחזוקן מקצועי לת"ת 
בב"ב, משרה מלאה, שכר 

_____________________________________________)32-33(נאה, נייד 050-4130909

 תוספת הכנסה? אפשרי 
ובכבוד! מכירת מוצרים יעילים 

+ אופציה לניהול
_____________________________________________)32-35ש(053-3155570

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
לכל הצעות עבודה לחצי 

_____________________________________________)32-33ח(משרה/שעות 054-7938941

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סימלי טל': 

_____________________________________________)32-33ח(053-3582296

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/לפי שעות

_____________________________________________)32-33ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר חצי 

משרה/לפי שעה
_____________________________________________)32-33ח(050-6651365

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש חברת קסטרו 40 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 תיק צד לגבר מתאים 
_____________________________________________)31-32ח(למורה 45 ש"ח 053-3155415

 עיתונים מרוה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 עגלת קניות מברזל 4 
גלגלים 120 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3155415

 ספר ילדותינו לכיתה ד' 
_____________________________________________)31-32ח(25 ש"ח 053-3155415

 ספר חשבון נא מספר 7 
_____________________________________________)31-32ח(18 ש"ח 053-3155415

 מחבת לפיקניק חדש 
_____________________________________________)31-32ח(נעמן 80 ש"ח 053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו 
_____________________________________________)31-32ח(90 ש"ח 053-3155415

 חוברות "מרוה למצא" 
שנים ע"ד-ע"ט 90 ש"ח לשנה 

_____________________________________________)31-32ח(054-8406660

 אופני הלו קיטי מידה 14 
מהממות! 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)31-32ח(058-3245685

 חליפת בגיר כחולה 
חדשה מידה 56 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(058-3245685

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)31-32ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 גיטרה אקוסטית כחדשה 
_____________________________________________)31-32ח(500 ש"ח 050-4184747

 סקסופון 500 ש"ח
_____________________________________________)31-32ח(050-4184747

 רולרים במצב מצוין 90 
_____________________________________________)31-32ח(ש"ח 050-4184747

 תוכי קוואקר מאולף יכול 
לדבר 400 ש"ח גמיש טל': 

_____________________________________________)31-32ח(050-4185148

 זוג פינקים כולל כלוב 
מתקן מים ואוכל מחיר מציאה 

_____________________________________________)31-32ח(180 ש"ח 03-6740868

 למכירה אופניים מידה 16 
_____________________________________________)31-32ח(130 ש"ח 054-2819921

 גגון לרכב מאלומיניום 
1.50*1.20 350 ש"ח

_____________________________________________)31-32ח(053-3169314

 למכירה חצובה למצלמה 
חדשה באריזה 200 ש"ח 

_____________________________________________)31-32ח(054-8464909
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