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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

אבי גרינצייג

שיכון ושיקום
התיישבו  מאז  וחצי  שנה  לה  חלפה  לא  כאילו 
החסידים והליטאים בחזרה סביב שולחן עגול ומאוחד, 
בחלוקה שוויונית של חמישים חמישים ובתחושה של 
התגברות על כל מחלוקות העתיד, כאילו לא נמצאה 
נוסחה מפותלת דיה ליצירת הסכם בין אגודת ישראל 
ודגל התורה שאמור למסד את השוויוניות בכל מחיר 
בין  והשוואות  רוטציות  קיזוזים,  חישובי  כולל  ומצב, 

תפקידים.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

נערכים לסגירה של 
בתי הכנסת והמקוואות

דיון סוער התקיים בקבינט הקורונה ביום שלישי: גמזו טען 
שמעל 20 אלף תלמידים חרדים לומדים למרות הסגר והציע 
לסגור את בתי הכנסת. השר אריה דרעי הגיב: "לא שמעתי 
מילה אחת על ההפגנות. אתם מדברים רק על מקוואות, 
בתי כנסת וארבעת המינים" • קודם לדיון הקבינט התנהל 

ויכוח חריף בין שר המשפטים אמיר אוחנה ליועמ"ש 
לממשלה אביחי מנדלבליט באשר לאפשרות לזמן לקבינט 

משפטן חיצוני שסיפק חוו"ד משפטית ולפיה קבינט 
הקורונה יכול להורות על הפסקת ההפגנות | עמ' 16

הרה"ר לישראל הגר"ד לאו הבהיר לנתניהו: "כל עוד יש הפגנות א"א לסגור בתי כנסת"

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה

ישיבת קבינט הקורונה )צילום: קובי גדעון, לע"מ(

בתי החולים מתקרבים לתפוסה מלאה

'ימינה' מחלישה את לפיד 
ומחזקת את גוש הימין

נמשך המאבק להפעלת 
המטרו בשטחה של ב"ב | עמ' 4

בין משרד הבריאות לבתי החולים יש ויכוח באשר לנתוני התפוסה, אבל מנהל מחלקה פנימית בשיבא מודה: "המיון 
שלנו בבית החולים עמוס בצורה קטסטרופלית" | עמ' 16

מכון הסקרים 'דיירקט פולס' פרסם במוצאי ראש השנה סקר מנדטים – ממנו עולה: 
מפלגת ימינה היא השנייה בגודלה עם 20 מנדטים • 66 מנדטים לגוש הימין • גנץ 

 מזנק בסקרים. בנט | צילום: דוברות הכנסתמצטמק לשמונה מנדטים | עמ' 12



מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

לבתי כנסת • לבתי מדרש  • לבתי אבות • לבתי ספר 
לישיבות • למרפאות • למסעדות • לקייטרינג ועוד...

1599-500-808 | 050-7431335התקשרו והזמינו עכשיו

פתרון מושלם!!!

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות
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זוכים!

 * גיפט   קארד ) או   שובר   מתנה(  לרשת   בהתאם   לתקנון   הפעילות .  הפעילות   תתקיים   בין   התאריכים   ה '  בתשרי  
 תשפ " א ) 23.9.2020(  ועד   כ " ג   בתשרי   תשפ " א  ) 11.10.2020 (.  לפחות   שני   מוצרים   ארוזים   ממגוון   מותגי   פיראוס,  

 קולקשן   או   נפוליאון   של   תנובה ) כל   שניים (.  בכפוף   לתקנון .  ט.ל.ח . 

ערכה לעיצוב שולחן חגיגי בשווי 1,000 ₪

2 ממוצרי פיראוס, תנובה קולקשיין או נפוליאון
לנו כיצד אתם משדרגים את הארוחה והשולחן עם מוצרי תנובה

 tnuva1010@gmail.com את מה שכתבתם בצירוף צילום החשבונית למייל
)תמונה מצורפת תגדיל את סיכוייכם לזכות( ואולי תזכו ב-

קנו

שילחו
ספרו

2 ממגוון מותגי פיראוס, תנובה קולקשן או נפוליאון
לנו כיצד אתם משדרגים את הארוחה ושולחן החג עם מוצרי תנובה

 tnuva1010@gmail.com את מה שכתבתם בצירוף צילום החשבונית למייל
ותוכלו לזכות בשובר בסך 1,000 ₪ )צרפו תמונה והגדילו את סיכוייכם לזכות!( 

קנו

שילחו
ספרו

סוכותנובהסוכותנובה

 שובר בסך 1,000 ₪
לעיצוב שולחן חגיגי* 10

זוכים!
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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

מאת: מנדי קליין

של  ההתנגדות  על  דיווחנו  שעבר  בשבוע 
עיריית ב"ב לחפירות במהלך השבת מתחת לפני 
שאמורים  המטרו  קווי  עבור  העיר  של  השטח 
לספק מענה תחבורתי ל-24 רשויות באוזר גוש 

דן.
הפנים  בוועדת  התנהל  זה  בעניין  סוער  דיון 
של הכנסת שם טען ח"כ משה ארבל כי "הוועדה 
חלופה  לקידום  לפעול  התכנון  מגורמי  דורשת 
שכוללת את בני ברק, כהמשך להתחייבות זאב 

בילסקי בהיותו ראש מטה הדיור".
 ynet החדשות  אתר  החליט  הדיון,  בעקבות 
הוא  האם  לשמוע  כדי  עצמו  בילסקי  אל  לפנות 
אכן תומך בחפירת קווי המטרו מתחת העיר בני 

ברק.
להבטיח  אפשר  "אי  בילסקי:  אמר  בראיון 
זה.  את  יודעים  והם  בשבת  עבודות  בלי  מטרו 

קו  את  לעשות  הולכים  שאנחנו  היתה  כוונתי 
על  רוצים לפסוח  ולא  ברק  לבני  המטרו מתחת 
עיר ואם בישראל כמו בני ברק, וצריך למצוא את 
הדרך כדי להבטיח שנוכל להמשיך ולעבוד ככל 
וחבריו  העיר  ראש  את  מאד  מבין  אני  שידרש. 
לגבי דברים שהם פורמאליים, אבל יחד עם זאת 
לעבור  צריך  שהקו  אנחנו,  וגם  מבינים  הם  גם 
כפי  להתנהל  לעבודות  ולאפשר  ברק  בני  תחת 

שמתחייב מביצוע עבודות בסדר גודל כזה".
שאפשר   TBM מערכת  אין  בילסקי  לדברי 
כזה",  דבר  "אין  בשבת.  הפעלתה  את  לעצור 
אמר. "לא שאנחנו יודעים. אתה לא יכול לאפשר 
לאדמה  מתחת  מטר   30-40 שנחפר  כזה  לקו 
אחרת.  או  כזו  מקומית  בהחלטה  תלוי  להיות 
שני  המונים שתסיע  הסעת  מערכת  היא  המטרו 
מקומיות,  רשויות   24 דרך  ביום  אנשים  מיליון 
קו שלם  לקחת  רשות  לאף  לאפשר  יכולים  ולא 
העיר  ראש  עם  היכרות  מתוך  אבל  ערובה.  כבן 

שהקו  ספק  שום  לי  אין  מצוין,  רושם  שעשה 
יעבור תחת העיר בני ברק. מדברים על הפעלה 
400-500 אלף  יהיו  ובבני ברק  8-10 שנים  תוך 
יינתן  שלא  דעתו  על  מעלה  לא  אחד  ואף  איש, 

לתושבי בני ברק מענה".
היה  הדיונים  שמהלך  בראיון  סיפר  בילסקי 
יפריעו  לא  שבמסגרתו  להסכם  להגיע  ניסיון 
מר  הסכימו",  שלא  לא  "זה  בשבת.  לעבודות 
לראש  לבוא  יכול  לא  אתה  "פשוט  בילסקי, 
לי עכשיו  'תחתום  ולומר  העיר, למועצת העיר, 
על עבודה בשבת'. אבל לפחות מצידי והמערכת 
שעמדה לצדי בוועדה לתשתיות לאומיות, עשינו 
- ובטוח שגם יעשו - כל מאמץ כדי שהקו יעבור 

בבני ברק".
יחד עם זאת מבהיר בילסקי: "לא מגיע לבני 
מגיעה  גזרה שלא  זו  להיות מחוץ למטרו,  ברק 
לעיר שמתמודדת עם מספיק צרות. עם צפיפות 
הדבר  אלו,  בימים  עליהם  שנוחתים  ודברים 

יהיה  שלא  הוא  להם  להגיד  שצריך  האחרון 
רשמי,  בתפקיד  משמש  לא  אומנם  אני  מטרו. 
שהמטרו  חד-משמעית  להגיד  יכול  אני  אבל 

יעבור תחת בני ברק".
כי  לדברים  בתגובה  נמסר  ברק  בני  מעיריית 
להסיר  מנת"ע  דרשה  הכנסת  של  הפנים  "ועדת 
את  שעוקף  המטרו  תוואי  את  היום  סדר  מעל 
של  בניסיון  בתוקף  תיאבק  העירייה  ברק.  בני 
קולקטיבית  להעניש  )נת"ע(  ממשלתית  חברה 
עיר שלמה על 210 אלף תושביה. גם יו"ר מטה 
הדגיש  בילסקי,  זאב  לשעבר,  הממשלתי  הדיור 
בדיון מ-18.3.20 כי חלופת בני ברק היא העדיפה 
תושבים  אלפי  מאות  להשאיר  כוונה  כל  ואין 
בוועדת  שעלו  לדרישות  בהתאם  למטרו.  מחוץ 
הפנים, על נת"ע להגיש תוואי שיעבור בבני ברק 
ולמצוא פתרונות כחוק לאתגרים הכרוכים בכך 

בהידברות עם העירייה".

"לא מגיע לבני ברק להיות מחוץ למטרו, זו גזרה שלא 
מגיעה לעיר שמתמודדת עם מספיק צרות"

זאב בילסקי,, מי שכיהן כראש מטה הדיור ועשה מאמצים רבים ע"מ למצוא פתרון להעברת קווי המטרו גם מתחת לבני ברק אמר בראיון לתקשורת: "אני 
אומנם לא משמש בתפקיד רשמי, אבל אני יכול להגיד חד-משמעית שהמטרו יעבור תחת בני ברק" • עיריית ב"ב: "בהתאם לדרישות שעלו בוועדת הפנים, 

על נת"ע להגיש תוואי שיעבור בבני ברק ולמצוא פתרונות כחוק לאתגרים הכרוכים בכך בהידברות עם העירייה

ב"מקלט" ברח' קהילות יעקב בבני ברק ניתן להשיג אתרוגים תימנים יהלומים ממגוון רחב של מגדלים • המקום פתוח בהתאם להנחיות משרד הבריאות

האתרוגים המהודרים ב"מקלט" ארבעת המינים
מאת: מנדי קליין

ויש...  תימנים  אתרוגים  יש 
יהלומים!

נקיים  תימנים  אתרוגים  יש 
שהם  אתרוגים  ויש  ומהודרים 
ורק  אך  תמצאו  אותם  יהלום, 
ורעות  שלום  באולמי  ב"מקלט" 
בהשגחת   63 יעקב  קהילות  ברחוב 
ציון בראשות מרן ראש  נווה  בד"ץ 

הישיבה חכם שלום כהן שליט"א.
תימני  כל המבקש להשיג אתרוג 
מועדות  פניו  יהיו  כרצונו  מובחר 
את  ימצא  לבטח  שם  ל"מקלט", 

מבוקשו.
זו  כידוע,  אתרוגים,  לבחור 
יש  אחד  לכל  פשוטה.  לא  משימה 
את הסגנון שלו. יש האוהבים אתרוג 
דווקא בקטן.  ויש המעוניינים  גדול 
יש הרוצים אתרוג בצורת מגדל ויש 

ב"מקלט"  אחרת.  צורה  הרוצים 
ומוצאים  מרוצים  יוצאים  כולם 
אתרוג כלבבם ולא צריכים להתפשר 

על בדיעבד.
מקבלים  לא  ב"מקלט"  רק 
דבר  בלבד,  אחד  ממגדל  אתרוגים 
לרכוש  הצרכנים  את  מחייב  שהיה 
מסוימת.  וצורה  מגידול  דווקא 
ב"מקלט" מקבלים אתרוגים כמעט 
יותר  והשנה  בארץ  המגדלים  מכל 

מתמיד.
לקנות  הקורנה,  בצל  השנה, 
 – ב"מקלט"  ומובחר  תימני  אתרוג 

זה פשוט חיוני.
עבורכם  קשה  ועמלנו  טרחנו 
מאוד  ברמה  האתרוגים  את  למיין 
שנה  מבכל  יותר  ומדוקדקת  גבוהה 
וזאת על מנת לקצר את זמן השהייה 
של קהל הלקוחות בבחירת האתרוג, 
דבר הנצרך 'שבעתיים' בימים אלו. 

נמשכת הסערה סביב הקמת קו המטרו מתחת לעיר בני ברק

מכונת ה-TBM שסביב הפעלתה מתקיים הוויכוח בין העירייה לנת"ע 

מרן הגר"ש כהן בבדיקת אתרוגים

המפה שמציגה את 2 החלופות של המטרו )צילומים: נת"ע( 

פשוט להגיע למקלט, לקחת ולצאת.
לרווחת הלקוחות ולשמירת הנחיות משרד 
הפעילות  שעות  את  אף  הרחבנו  הבריאות, 
במקלט: כל יום מהשעה 12:00 בצהריים עד 
הכיפורים  יום  ולאחר  בלילה   23:00 השעה 
 23:00 השעה  ועד  בבוקר   9:00 מהשעה 

בלילה. 



125 גרם | בד״צ ועדת מהדרין125 גרם  | בד״צ ועדת מהדרין125 גרם  | בד״ץ העדה החרדית

מפתיע כמה שזה טעים
 BIO חדש מאלטרנטיב! מעדני שיבולת שועל

ללא חלב בטעמים מרעננים

מעדן עם תות מעדן עם מנגו ופסיפלורה מעדן בטעם טבעי

פרווה





 אתם מוזמנים להיכנס לאווירת החגים ביש חסד,
 ליהנות ממגוון מוצרים ענק בכשרויות מהודרות

ולצאת בזול!

תמיד תצאו בזול.
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

בגדול
בענק
חוגגים

בסניפי "יש חסד"אתרוגים, לולבים והדסים מהודריםשוק ארבעת המינים

בשם ה' נעשה  ונצליח!
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שינויים 
בקווי אגד 

בערב יום כיפור
מאת: יחיאל חן

תשפ"א,  תשרי  ט'  ראשון,  יום  כיפור,  יום  בערב 
קווי האוטובוסים בקווים הבינעירוניים.  יופעלו  לא 
פעילות קווי האוטובוסים העירוניים תסתיים במדורג 

בין השעות 14:00-15:00. 
יופעלו  28.9.20, לא  יום שני  יום כיפור,  במוצאי 
קווי  פעילות  הבינעירוניים.  האוטובוסים  קווי 
החל  במדורג  תתחדש  העירוניים  האוטובוסים 

מהשעה 20:00.
שירות  במרכז  להתעדכן  לנוסעים  ממליץ  אגד 
הלקוחות על שינויים שיחולו בקווי השירות. מרכז 
מכל   *2800 או   03-6948888  - הלקוחות  שרות 

טלפון.

מאת: חיים רייך

זרות  ממשלות  ידי  על  הממומנים  "גורמים 
כך  בישראל",  המחלוקת  במרכז  נמצאים 
חשף נציג מכון המחקר NGO Monitor  איתי 
של  שלישי  ביום  שהתקיים  בדיון  ראובני 
בראשות  בדה-לגיטימציה  למאבק  השדולה 
מדינות  כי  נחשף  כן  כמו  קלנר.  אריאל  חה"כ 
מול  למפגינים  משפטית  הגנה  מממנות  זרות 

בית ראש הממשלה בבלפור. 
אריאל  חה"כ  השדולה  יו"ר  אמר  בתגובה 
האם  ביותר.  חמורה  בתופעה  "מדובר  קלנר: 
הגנה  תממן  ישראל  שמדינת  הדעת  על  יעלה 
גרמניה?  ממשלת  נגד  המפגינים  חוק  לפורעי 
כך  על  עוברת  הייתה  גרמניה  ממשלת  האם 
בשתיקה? סוגיית ההתערבות המדינתית הזרה 
מדינת  של  ריבונותה  תחת  חתירה  פירושה 
מנהלות  שמרביתן  שונות,  ישראל. מדינות 
פועלות  ישראל,  עם  דיפלומטים  יחסים 
הישראלית  בחברה  היום  סדר  תחת  לחתור 
תוך התערבות בוטה בשיח הפוליטי והחברתי 

הפנימי בישראל".
קטי  הכנסת  חברת  בשדולה  השתתפו  עוד 

הפרט"  להגנת  "המוקד  על  שדיברה  שטרית 
הפועל נגד הריסות בתים של מחבלים. הארגון 
את  ומיישם  זרות  ממשלות  במימון  ממומן 
להריסת  המתנגדות  הממשלות  של  מדיניותן 
בתי מחבלים. חה"כ שטרית ציינה את העובדה 
מהטבות  נהנים  רבים  אדם  זכויות  שארגוני 
ודה- חרם  פעילות  מקדמים  שהם  בשעה  מס 

במימון  ישראל  של  שטחה  מתוך  לגיטימציה 
מדינתי זר. 

המזרח  למחקר  המרכז  ראש  בדין  דוד 
המדינה  של  מעורבותה  את  ציין  התיכון 
החדשה שנכנסה למעגל המדינות הידידותיות 
לדבריו:  האמירויות  איחוד   – ישראל  של 
התורמות  אחת  היא  האמירויות  "איחוד 
כזכור מקציבה  אונר"א  אונר"א.  הגדולות של 
הפלסטינית  בחברה  לחינוך  מתקציבה   50%
הרווי בתכנים אנטישמיים. על ממשלת ישראל 
לשקיפות  דרישה  השלום  להסכמי  להכניס 
ובקרה על התקציב שמפנה איחוד האמירויות 

בערוץ הזה".
תנועת  של  השטח  רכז  שרבאני,  יהודה 
נתוני הכספים המגיעים  "אם תרצו" הציג את 
ממשלות זרות לגורמים אנרכיסטים המטרידים 

את חיילי צה"ל בזמן פעולה מבצעית. לדבריו: 
לממדי  נחשף  הרחב  שהציבור  פעם  "בכל 
התעמולה והמעורבות הזרה בעניינה הפנימיים 
של מדינת ישראל, נוצרת אשליה כאילו מדובר 
המימון  בפועל  לא.  ותו  הסברה  במסעות  רק 
הזר בישראל מספק הגנה משפטית למחבלים 
מהצקה  המתפרנסים  אנרכיסטיים  וישנם 
לחיילי צה"ל בשטח. אותם קיצוניים מקללים 
ומשפילים את החיילים, משתמשים בחומרים 
ברשתות  החיילים  את  לבייש  גם  הללו 
אלא  שולית  בתופעה  מדובר  לא  החברתיות. 
בעסק לכל דבר של הטרדת חיילים. חובתה של 

הכנסת לעצור את תופעה זו לאלתר".
מיכל  הכנסת  חברת  בשדולה  השתתפו  עוד 
אימוץ  חשיבות  על  שדיברה  וונש  קוטלר 
הבינלאומית  הברית  של  האנטישמיות  הגדרת 
בנוסף השתתפו חברי   .)IHRA( לזכר השואה 
הכנסת עוזי דיין, מיכל שיר, ד"ר אמנון גרוס, 
המחזאי  מתווים,  ממכון  קיבריק  רועי  ד"ר 
דרור  בן  העיתונאי  טננבאום,  טוביה  והסופר 
השמאל  התגייסות  חשיבות  על  שדיבר  ימיני 
הציוני למאבק בדה-לגיטימציה, מנכ"ל יש"ע 

יגאל דילמוני, עמרי עטר מנכ"ל אלנט ועוד.

"מדינות זרות מממנות 
הגנה משפטית 

למפגינים בבלפור"
כך נחשף בדיון שקיימה השדולה למאבק בדה-לגיטימציה בראשות חה"כ אריאל קלנר שאמר: 
"מדובר בתופעה חמורה ביותר. האם יעלה על הדעת שמדינת ישראל תממן הגנה לפורעי חוק 

הדיון בשדולה למאבק בדה-לגיטימציההמפגינים נגד ממשלת גרמניה? האם ממשלת גרמניה הייתה עוברת על כך בשתיקה?" 

בס״ד

1-800-677-777
לתרומת פדיון כפרות

"ותשובה ותפילה

וצדקה,
       מעבירין את

רוע הגזירה"



סדרת מוצרי סנו ז'אוול לניקוי וחיטוי יסודי של מגוון משטחים בבית:
כיורים, משטחים, אמבט, אסלות, שיש, קרמיקה ועוד

לא סתם היא האקונומיקה 
הנמכרת ביותר בישראל*

סנו ז׳אוול
משמידה חיידקים ווירוסים

נבדק במעבדת

מיקרוביולוגיה

* לפי נתוני סטורנקסט 2019-2020
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אין צורך להגיע 
לחדרי המיון בבתי 
החולים העמוסים

שוב התנכלות לשחיטה הכשרה בפולין

מאת: יחיאל חן

ונפרד למבודדי  לראשונה בישראל: חדר מיון מיוחד, ממוגן 
קורונה. עמותת 'יד שרה' מציעה את השירות הייחודי בחדר מיון 
נוסף שהוקם במיוחד ובנפרד מחדר המיון שלה בירושלים. בכך 
מייתרת את הצורך בהגעה לחדרי המיון בבתי החולים העמוסים.

ברע  חשים  אשר  למבודדים  דחופה  כרפואה  ניתן  השירות 
וזקוקים לטיפול רפואי דחוף, סובלים מחבלות, זקוקים לתפרים 
וזקוקות  בבידוד  הנמצאות  לידה  לפני  לנשים  ואף  לגבס  או 

לבדיקות ומעקב.
אזרח הנמצא בבידוד ומעוניין להגיע לחדר המיון של יד שרה, 
שרה  יד  של  המיון  מוקד  עם  מקדים  קשר  ביצירת  חייב  יהיה 
6447* ולקבל הנחייה לאן להגיע, במקום נפרד ובטוח, שם יחכו 

לו רופאים ממוגנים, שיטפלו בו לפי כל כללי משרד הבריאות.
הטיפול ניתן בחדר מיון נפרד ומבודד המאפשר את פעילותו 

השגרתית של חדר המיון של מרכז פרנקל של יד שרה.

מאת: חיים רייך

שוב התנכלות לשחיטה הכשרה בפולין. 
ה'סיים' הפולני אישר ערב החג הצעת חוק 
המגבילה את השחיטה רק לצרכי הקהילות 

בפולין.
את החקיקה הזו מוביל ירוסלב קצ'ינסקי 
הלה  וצדק'.  'חוק  השלטון  מפלגת  ראש 
שתגביל  חקיקה  להוביל  שנים  מזה  מנסה 
לצרכי הקהילות  רק  את השחיטה הכשרה 
ללא  השחיטה  את  ההופך  דבר  בפולין. 

כדאית מבחינה כלכלית.
ובקהילה  אירופה'  רבני  ב'ועידת 
מורלית  מכה  זו  אכן  כי  אומרים  היהודית 

החוק  הצעת  על  החוק  אישור  לשם  אולם 
לעבור את ה'סנט' וחתימת הנשיא. 'בעזרת 

השם גם הפעם נצליח לסכל את היוזמה'. 
המתמדת  הועדה  וחבר  פולין  של  רבה 
מרדכי  הרב  אירופה'  רבני  'ועידת  של 
שודריך אמר כי 'אנו בקשר רציף עם צמרת 
על  ועובדים  אופטימיים  אנחנו  השלטון. 
ההצעה  את  נבלום   - המרץ  במלוא  כך 
לבלום  שהצלחנו  כפי  השם  בעזרת  הזו 
בביהמ"ש  שנים  חמש  לפני  החקיקה  את 
לחוקה שכן ההחלטה של ביהמ"ש לחוקה 
שקיבלה את עתירתנו נגד החוק שחוקק אז, 
כשנתיים  ולפני  דת  חופש  לאפשר  קובעת 
שוב סיכלנו יוזמה דומה'. במהלך השבוע 

בית  ויו"ר  הנשיא  עם  הרב שודריך  ייוועד 
הנבחרים כדי לסכל את ההצעה.

תרעומת  הביעו  אירופה'  רבני  ב'ועידת 
השפעה  בעלי  שאינם  אישים  על  רבה 
טרמפ'  ל'תפוס  המנסים  באירופה  מעשית 
על נושאים דתיים בפולין וביבשת אירופה 
ללא  הציבור  על  אימים  ומהלכים  בכלל 
מעורבות אפקטיבית.  כל  וללא  בדיקה  כל 
ההצלחה  גב  על  טרמפ  הללו  תפסו  'כך 
של העתירה שהתקבלה בביהמ"ש לחוקה 
בפולין וכך כעת הודיעו שנאסר כבר יצוא 
הבשר מפולין. הצהרות דקלרטיביות אינן 
מועילות ואף מזיקות' – אומרים ב'ועידת 

רבני אירופה'.

לראשונה בישראל: חדר מיון מיוחד, ממוגן ונפרד 
למבודדי קורונה • עמותת 'יד שרה' מציעה את השירות 

הייחודי בחדר מיון שהוקם במיוחד

כצפוי, הצליח ירוסלב קצ'ינסקי ראש מפלגת השלטון 'חוק וצדק' להוביל חקיקה שתגביל את השחיטה הכשרה רק לצרכי הקהילות 
בפולין, דבר ההופך את השחיטה ללא כדאית מבחינה כלכלית • ב'ועידת רבני אירופה' אומרים כי זו אכן מכה מורלית אולם לשם אישור 

החוק על ההצעה לעבור את ה'סנט' וחתימת הנשיא • רבה של פולין הרב מרדכי שודריך: "נבלום את ההצעה הזו בעזרת השם כפי 
שהצלחנו לבלום את החקיקה לפני חמש שנים בביהמ"ש לחוקה"

הרב שודריך עם נשיא פולין הנוכחי באתר ההנצחה לפוגרום בקיילצה

חדר המיון מרכז פרנקל של יד שרה

ה'סיים' אישר הצעת חוק המגבילה את השחיטה רק לצרכי הקהילות בפולין



הכירו את הכתר.
ZION סדרת היינות החדשה של יקבFAMILY WINERY SINCE 1848

עושים
כבוד לחג

אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת





*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
מוגש כמידע לחברי מכבי

שלווה

נחת

אושר
בריאות

שמחה

שנה של
בריאות

אמת
בזמן
רק מכבי

בזמן
אמת

 מכבי מאחלת לכם
 שנה טובה ומתוקה,

 שנה של בריאות ושלווה,
וגמר חתימה טובה.

 נמשיך לעמוד לשירותכם
במסירות ובמקצועיות

דבורה חסיד
ראש מחוז המרכז

ברוך שטרן
מנהל מרחב בני ברק

דר׳ ערן שנקר
מנהל רפואי בני ברק
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מאת: יוסף טולידנו

הקורונה  קבינט  התכנס  שלישי  יום  במהלך 
מגבלות  והטלת  הסגר  של  בהחמרות  לדון  ע"מ 
סגירת  הכנסת,  בתי  סגירת  על  דובר  נוספות. 
שווקי ארבעת המינים, סגירת מקוואות וצמצום 

פעילות במקומות העבודה.
בתוך הדיון התפתח ויכוח בין השרים. לאחר 
חשף  גמזו  רוני  פרופ'  הקורונה  שפרויקטור 
במהלך הדיון בקבינט כי מעל 20 אלף תלמידים, 
במוסדות הלא רשמיים החרדים, לומדים - חרף 
ש"ס  יו"ר  התערב  החינוך,  מערכת  של  הסגירה 
השר אריה דרעי ואמר: "לא שמעתי מילה אחת 
על ההפגנות. אתם מדברים רק על מקוואות, בתי 

כנסת וארבעת המינים".
לא  אנחנו  ההפגנות  "בעניין  השיב:  גמזו 

מגלגלים עיניים".
השר אוחנה הגיב: "כל התקהלות דינה אחת".

לגבי  אחיד  כלל  שצריך  הסכמה  "יש  נתניהו: 
כל ההתקהלויות".

ניסנקורן: "אין הסכמה. צריך לדון בכל מקרה 
לגופו".

על  הגבלות  עושה  אתה  "אם  נתניהו: 
להיות  צריכות  הן  ציבוריות  התקהלויות 

שוויוניות. כל המדינה מדברת על זה".
המתפללים  אחד  דין  יהיה  לא  "אם  אוחנה: 

יפרצו את הכללים".
גמזו הציג בפני הקבינט את  פרופ'  כך,  בתוך 
על  להחיל  צריך  שלדעתו  החדשות  ההגבלות 
הציבור:  צמצום פעילות מקומות העבודה: 50% 
במתכונת  יפעל  ציבורי  מגזר   - הפרטי  במגזר 
התקהלויות  ואיסור  הכנסת  בתי  סגירת  חירום, 
כולל  השווקים,  של  מלאה  סגירה  החג,  במהלך 
כבר  המקוואות  וסגירת  המינים,  ארבעת  שוק 
יש   - יוחלט להחמיר  יום הכיפורים. "אם  בערב 
יש  לפצלן.  ולא  יחד  ההחמרות  כלל  את  לבצע 
אמר  הניתן",  ככל  מוקדם  ההחמרות  את  לבצע 

גמזו לשרי הקבינט. 
הכנסת  בתי  את  לסגור  שההחלטה  אלא 
שההפגנות  בזמן  הכיפורים  ביום  לחלוטין 
חריפה.  בהתנגדות  נתקלו  מאושרות,  בבלפור 
קיימו  הבריאות  ושר  המל"ל  ראש  נתניהו, 
הראשי  הרב  עם  דחופה  טלפונית  התייעצות 
לישראל הרה"ג דוד לאו, בנושא התפילות ביום 
כיפור. הרב הראשי הבהיר כי אם יחליטו לסגור 
את בתי הכנסת, הממשלה תיאלץ גם לא לאפשר 
בדברים  אכיפה  אין  "אם  אחרות:  התקהלויות 
הכנסת,  בתי  את  לסגור  אפשר  אי  אז  אחרים 

אנשים לא יצייתו".

עימות בין אוחנה למנדלבליט

ויכוח  התנהל  הקורונה  קבינט  לישיבת  קודם 
חריף בין שר המשפטים אמיר אוחנה ליועמ"ש 

לממשלה אביחי מנדלבליט
בקבינט  לדיונים  לזמן  ביקש  אוחנה  השר 
הקורונה את המשפטן ד"ר אביעד בקשי מפורום 
יש  לקבינט  האם  בשאלה  שיכריע  ע"מ  קהלת, 
סמכות לקבל החלטות בנוגע להגבלת ההפגנות 
וטען  התנגדות  הביע  מנדלבליט  בלפור.  מול 

שהסמכות לכך נתונה אך ורק בידיו. 
ומתקפות  ההאשמות  מסכת  החלה  מכאן 
בקבינט  החברים  לבן  כחול  שרי  הדדיות. 
הקורונה איימו שאם ד"ר בקשי ישתתף בקבינט 
ישראל  ש"לממשלת  בטענה  אותו,  יחרימו  הם 
נטען  עוד  מוסמך".  אחד  משפטי  ייעוץ  רק  יש 
בתגובת המפלגה: "כחול לבן מתנגדת נחרצות 
משפטי  יועץ  להשתתפות  הליכוד  לדרישת 

חלופית  דעת  חוות  והפצת  בקבינט  חיצוני 
לממשלת  לממשלה.  המשפטי  היועץ  של  לזו 
לא  מוסמך.  אחד  משפטי  ייעוץ  רק  יש  ישראל 
המקצועי  הדרג  עבודת  של  פוליטיזציה  נאפשר 
בממשלה. הקבינט יחל רק כאשר הליכוד ימשוך 

את חוות הדעת החיצוניות". 
עמדותיו של ד"ר בקשי היו ידועות עוד בטרם 
ציין בקשי:  הדיון. בחוות דעת משפטית שכתב 
ממשלה  בידי  פוליטי  ביטוי  חופש  "הגבלת 
פוליטית בוודאי מחייבת זהירות וריסון מרביים, 
אולם אין בסיס לטענת היועץ המשפטי לממשלה 
מאנשים  שמורכבת  כמי  הממשלה,  שלפיה 
הגבלת  על  החלטות  מלקבל  מנועה  פוליטיים, 

הפגנות פוליטיות בשל ניגוד עניינים".
מיהר  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  היועמ"ש 

הממשלה  למזכיר  שהעביר  דעת  ובחוות  להגיב 
היועמ"ש:  כותב  אודות ההזמנה של ד"ר בקשי 
מכיר  אני  אותו  עצמו,  לבקשי  הכבוד  "בכל 
בתוקף  מתנגד  אני  מאוד,  ומעריך  רבות  שנים 
היא  להזמינו  הכוונה  בדיון.  להשתתפותו 
פרובוקטיבית ומיותרת, ואין בה כדי לקדם כהוא 
זה את טובת העניין. ההפך הוא הנכון – יש בדבר 

כדי להכשיל את ועדת השרים בעבודתה".
בסופו של דבר ד"ר בקשי לא השתתף בדיוני 
פירסם  אוחנה  אמיר  המשפטים  שר  הקבינט. 
היועמ"ש  ונגד  לבן  כחול  נגד  תקיפה  הודעה 
לממשלה. "מפלגת כחול לבן בשירות מנדלבליט 
של  אמירותיו  לאור  הציבור.  בשירות  במקום 
היועמ"ש כי הח"כים והשרים אינם יכולים לדון 
בהגבלות על ההפגנות, הצטיידתי לקראת ישיבת 

בקשי  אביעד  ד"ר  של  בחוו"ד  הקורונה  קבינט 
ועו"ד דוד פטר מפורום קהלת, ולפיה הממשלה 
היא הפורום היחיד המתאים לדון בנושא. היועץ 
כי  לקבל  היה  מסוגל  שלא  לממשלה,  המשפטי 
גייס את  השרים ישמעו חוו"ד השונה מעמדתו, 
מפלגת כחול לבן אשר ניצלו את כוחם הפריטטי 
שאמורות  הקורונה,  קבינט  ישיבת  את  לבטל 
הציבור,  לטובת  חשובות  החלטות  בו  להתקבל 
אם השרים ישמעו ויראו את חווה"ד של בקשי". 
יש  המשפטי  בנושא  "רק  אוחנה:  השר  לדבר 
שהוא  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  מונרכיה 
ואין בלתו רשאי להביע את דעתו המשפטית בפני 
שרי הממשלה. עד כדי כך כחול לבן ממושמעים 
משמעותי  דיון  לבטל  מוכנים  שהיו  ליועמ"ש, 

בקבינט הקורונה, לדרישתו של היועץ".

נערכים לסגירת בתי הכנסת והמקוואות
הרה"ר לישראל הגר"ד לאו הבהיר לנתניהו: "כל עוד יש הפגנות א"א לסגור בתי כנסת"

דיון סוער התקיים בקבינט הקורונה ביום שלישי: גמזו טען שמעל 20 אלף תלמידים חרדים לומדים למרות הסגר והציע לסגור את בתי הכנסת. השר אריה דרעי הגיב: "לא 
שמעתי מילה אחת על ההפגנות. אתם מדברים רק על מקוואות, בתי כנסת וארבעת המינים" • קודם לדיון הקבינט התנהל ויכוח חריף בין שר המשפטים אמיר אוחנה ליועמ"ש 

לממשלה אביחי מנדלבליט באשר לאפשרות לזמן לקבינט משפטן חיצוני שסיפק חוו"ד משפטית ולפיה קבינט הקורונה יכול להורות על הפסקת ההפגנות 

ישיבת קבינט הקורונה )צילום: קובי גדעון, לע"מ(

בתי החולים מתקרבים לתפוסה מלאה

מאת: חיים רייך

חרף הוויכוח בין מנהלי בתי החולים לראשי 
התפוסה  לאחוזי  באשר  הבריאות  משרד 
חולק:  אין  אחד  דבר  על  הקורונה,  במחלקות 

מערכת הבריאות נמצאת במצב חירום.
נתונים  פרסמו  הבריאות  במשרד  תחילה, 
שלפיהם במחלקות הקורונה התפוסה חצתה את 
ה-100%. מנהלי בתי החולים טענו שהמציאות 
היא  החולים  מבתי  ובחלק  לחלוטין,  שונה 

עומדת רק על כחמישים אחוזי תפוסה. 
את  מחקו  הבריאות  במשרד  הוויכוח  לאור 
טוענים  עדיין  אך  הרשמי  מהאתר  הנתונים 
שהמצב חמור וכי התפוסה במחלקות הקורונה 

הולכת וגדלה.
'שערי  יונתן הלוי, נשיא בית החולים  פרופ' 
צדק' בירושלים התייחס לפער בין נתוני משרד 
הבריאות לנתוני בתי החולים בראיון לחדשות 
12: "ברגע שבוחרים להשתמש באחוזים נוצר 
העיוות כי מי הגדיר את מאה האחוזים? בשערי 

צדק היו אתמול 71 חולי קורונה והבוקר 67. מי 
מגדיר מה זה המאה אחוז? כשמשרד הבריאות 
ובית החולים טוען  ל-120 אחוזי תפוסה  טוען 
ל-50 אחוז, צריך לוודא ששני הצדדים מגדירים 
את המאה אחוז באותה צורה. יש הרבה ערפל 
בנתונים. בימי שגרה, גודלה של מחלקה פנימית 
זאת  לעומת  חולים,  כ-38  על  עומד  ממוצעת 
פועל אחרת.  חולים  בית  כל  בתקופת הקורונה 
פנימית  לסגור מחלקה  במקום   - אצלנו  למשל 
הקמנו   - קורונה  מחלקת  במקומה  ולפתוח 
שבה  הנוירולוגית  המחלקה  חשבון  על  אחת 
מאושפזים 28 בני אדם. אילו במשרד הבריאות 
המניין,  מן  פנימית  כמחלקה  אליה  יתייחסו 
מתחת  נמצאים  שאנו  הנתונים  מן  ישתקף 

לתפוסה המלאה, בעוד שכבר עברנו אותה".
מחלקה  מנהל  סגל,  גדי  ד"ר  זאת,  לעומת 
לחדשות  אמר  'שיבא',  החולים  בבית  פנימית 
ואחוזים  במספרים  שמתעסק  מי  "כל   :12
טעות  עושה  הזה  בעולם  מצוי  לא  כשהוא 
מספרים  דרך  הרפואה  את  שרואה  מי  חמורה. 
וגרפים - עושה טעות, שלא לומר חטא. אנשים 

היינו  השנה  ראש  לפני  הזו.  מהמחלה  מתים 
מאושפזים   50 עם  אנחנו  והיום  חולים   25 עם 
מספר  תוך  שלה  הגודל  את  הכפילה  היא   -
אחוזים,  כשבודקים  מטורף.  קצב  זה  ימים, 
השאלה מי הוא השלם? אפשר לפתוח מחלקות 
קורונה נוספות - אבל זה בא על חשבון חולים 
אחרים. המיון שלנו בבית החולים עמוס בצורה 
קטסטרופלית ולזרוק מספרים באופן שלכאורה 
מלמד על כך שאין עומסים היא טעות נוראית".

ד"ר ורד עזרא, ראש חטיבת הרפואה במשרד 
היא  "התפוסה  בתגובה:  מסרה  הבריאות, 
תקלה  הייתה  לצערי  המיטות.  למספר  ביחס 
של  נוסף  מתחם  נפתח  שיבא,  החולים  שבבית 
30 מיטות בלי שמשרד הבריאות קיבל עדכון. 
שהייתה  הגבוהה  התפוסה  בין  פער  היה  לכן 
רשומה באתר משרד הבריאות. הבוקר עודכנה 
התפוסה - בשיבא היא עומדת על 76.4 אחוזי 
מה  לוודא  כדי  מדויקים  מאוד  אנחנו  תפוסה. 
ברמת  הם  שלנו  הנתונים  כל  קיים.  ומה  נפתח 
אמינות גבוהה מאוד ואנו מבינים את החשיבות 

של קבלת החלטות על בסיס הנתונים הללו".

בין משרד הבריאות לבתי החולים יש ויכוח באשר לנתוני התפוסה, אבל מנהל מחלקה פנימית בשיבא מודה: "המיון 
שלנו בבית החולים עמוס בצורה קטסטרופלית"
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משחק המטרונופול הסוחף חוזר בסוכות  
לקראת המהפכה בתחבורה הציבורית בעיר

עם גרסה מהירה וקצבית 
הראשון,  מהרגע  כבר  לשחק  להתחיל  שתוכלו  כך  מוקדם,  לרישום  ייעודי  קו  פתחנו  למשחק,  בהצטרפות  תקלות  למנוע  בכדי 
בלבד,  ההורים  אחד  של  אישית  ת.ז.  עפ"י  •הרישום   0733474747 בטלפון:  בתשרי  ג'  שני  מיום  החל  קוים׳  ל׳מטרונופול  להירשם  ניתן 
• אחת  מת.ז.  ליותר  הטל'  במס'  שימוש  יתאפשר  לא   • נרשם  שעליה  ת.ז.  על  רק  בפעילות  להשתתף  יכול  טלפון  מספר  כל   • משפחה  לכל  אחד  וברישום 

 מוכנים? האוטובוס כבר מגיע!
פעילות 
המשחק 
 בחוה"מ
סוכות

 
  

 

לבוגרות -

BA אקוויוולנטי

והסמכה ע"י אגף 

שפ"י ממשרד 

החינוך.

בפרוייקטיםוליווי למשתבצותהשמה,הדרכה

אגף 
החינוך

הסגל המקצועי הבכיר של המכון מצפה להצטרפותך

משרד 03-6171238/9
0527185320 | 0504168012

פרטים
והרשמה

 44 שנות פיתוח מצויינות ערכית ומקצועית

משרד החינוך
 אגף שפ"י

תחום הורים
ומשפחה

את, שמעוניינת במקצוע עם חזון ושליחות - מקומך איתנו!

בס“ד

הרישום בעיצומו
למסלול הכשרת מנחות הורים

המסלול יקנה לך יכולות ומגוון כלים נרחב להצלחה!

וועדת רבנים מלווה

הלימודים יתקיימו בס"ד ע"פ כללי התו הסגול

להכשרת מנחות הורים ומשפחה

יש להקיש את סמל הגן בן 3 ספרות

כדי להיכנס לשלוחת הגן של בתכם. 
 

  

אגף החינוך
מחלקות גני ילדים

וצהרונים

תפילה
עם הגננת

מסירת
ריכוז בוקר

שעת
סיפור

חינוכיות יומיותמשימות

השארת הודעה

של הילדות
לגננת

ועוד...

033050888033050888
בקו זה תוכלנה תלמידות הגנים

לשמוע תוכן כללי מותאם לילדות הגן

ובנוסף, לכל גן יוקצה
מרחב קולי אישי נפרד

ללמידה חווייתית יחד עם צוות הגן

מערכת למידה חווייתית

מרחוק לילדי הגנים

והצהרונים בעיר!

הגנים בעירנוהמתאים לילדותעל קו תוכןהננו לבשר לכם

הודעה משמחת!
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התיישבו  מאז  וחצי  שנה  לה  חלפה  לא  כאילו 
עגול  שולחן  סביב  בחזרה  והליטאים  החסידים 
חמישים  חמישים  של  שוויונית  בחלוקה  ומאוחד, 
העתיד,  מחלוקות  כל  על  התגברות  של  ובתחושה 
כאילו לא נמצאה נוסחה מפותלת דיה ליצירת הסכם 
את  למסד  שאמור  התורה  ודגל  ישראל  אגודת  בין 
השוויוניות בכל מחיר ומצב, כולל חישובי קיזוזים, 

רוטציות והשוואות בין תפקידים.
התפטרותו של שר השיכון ח"כ יעקב ליצמן נפלה 
כרעם ביום בהיר על המפלגה המאוחדת וטרפה את 
כל הקלפים בשתי חזיתות: בחזית הפנים אגודאית 
נפתח המאבק על הירושה, קרי תפקיד 
הדגלאית  בחזית  ואילו  השיכון,  שר 
שהדיח  צדדי,  החד  הצעד  על  זעמו 
ושלח  ברוכי  אליהו  ח"כ  את  למפרע 
אותו לחגוג את תחילת השנה החדשה 

כאחד האדם, בביתו בפתח תקווה.
ולמה בחר ליצמן להתפטר  על מה 
תיאום  בלי  שכזה,  פתאומי  בעיתוי 
כמה  ישנן   - הקולגות  עם  מוקדם 
הרשמי  התירוץ  והסברים.  גרסאות 
כל  לו  שאין  משום  הוא  השר  לטענת 
הקורונה.  בדיוני  בממשלה  השפעה 
באלגנטיות  להתעלם  לנו  תרשו 
תפקיד  את  הזה,  המפוקפק  מההסבר 
בראש  ליצמן  בחר  השיכון  שר 
החרדי  לציבור  לסייע  כדי  ובראשונה 
בממשלה  ההשפעה  הדיור,  בסוגיית 
אם  זאת,  מלבד  עקיף.  בונוס  רק  היא 
משהו  רוצה  באמת  החרדית  הנציגות 
נזקקת  אינה  היא   - הממשלה  מראש 
ומוחלש  עקיף  כלי  דרך  זאת  לממש 
כמו צעקות בישיבת הממשלה, ביקור 
גנץ  בני  החלופי  רוה"מ  של  אחד 
זום  שיחות  לתריסר  שקול  ברק  בבני 

ממשלתיות...
יצא  מה  על  להבין  קשה  בנוסף, 
תושבי  הנוכחי,  הסגר  במתווה  ליצמן  של  קצפו 
בני ברק עוד זוכרים את תמיכתו הבלתי מסויגת – 
בגל  העיר  על  שהוטל  בסגר   – לחלוטין  והצודקת 
ימים, הפעם היה המתווה  בניגוד לאותם  הראשון. 
ולמעט תקרית אומן, תפקדו מרבית  מחושב היטב 
בתי הכנסת במהלך ראש השנה באופן תקין. אמנם 
היו מהגבאים שנזקקו לתואר במתמטיקה כדי להבין 
לנטוש  עילה  אינה  זו  הנוסחה המפותלת, אבל  את 
לחסידי  החיבה  כל  ועם  מפנק,  ממשלתי  משרד 
ברסלב, הם אינם נמנים על מצביעיו הטבעיים של 

השר.
על כל אלה צריך להוסיף את הצהרתו הפומפוזית 
משהו של השר לשעבר לתקשורת הכללית, ולפיה 
פשוטה:  בעברית  ליצמן".  השר  יותר  יהיה  "לא 
ליצמן מודיע כי מבחינתו תם הפרק המיניסטריאלי 
שעוזב  נציג  שהרי  התהיה,  את  שמחזק  מה  בחייו, 

להתחייב  נוהג  לא  אחר,  או  כזה  צעד  על  במחאה 
ממתין  שבעולם,  בנוהג  אדרבה,  העתיד.  על 
וסיום  הבעיות  לפתרון  עד  בסבלנות  הפוליטיקאי 

המשבר התורן וחוזר ללשכה המפנקת.
האחד,  דא:  בכגון  אפשריים  הסברים  שני  רק 
בתפקיד,  מיצוי  מרגיש  ושניים  השבעים  בן  ליצמן 
שלוש  מתוכן  בכנסת,  שנים  ואחת  עשרים  אחרי 
הוא  שר,  במעמד  כסגן  כמה  ועוד  כשר  שנים 
החופשי  מרצונו  מקומו  את  לפנות  ומזומן  מוכן 
על  והכרנו  שידענו  מה  לכל  בניגוד   - הצעיר  לדור 
ונציגיה. ההסבר השני כרוך באי  פוליטיקה חרדית 
נמנעים  שאנו  משפטיים-טקטיים  שיקולים  אלו 

מלדוש בהם בהרחבה ואכמ"ל.

האולטימטום הדגלאי
ביחס  למדי  משניות  ההתפטרות  נסיבות  אבל 
הסבוכה  היחסים  מערכת  על  בפועל  להשפעתה 
הסיעות  שתי  בין  תחילה  התורה,  יהדות  בתוככי 
המרכיבות את המפלגה, ולאחר מכן באגודת ישראל 
משתי  ליצמן  אל  מופנה  הדגלאי  הזעם  עצמה. 
סיבות: האחת, העובדה שבעקבות התפטרותו ולפי 
כללי החוק הנורבגי, חזר ליצמן לכנסת על חשבונו 
על  הפתאומי  ויתורו  והשנייה,  ברוכי,  אליהו  של 
יהדות  מצביעי  לציבור  מהותי  ממשלתי  משרד 

התורה.
ליצמן אמנם מיהרו להבהיר בשמו מיד  מקורבי 
ח"כ  המרכזית,  לסיעה  שעמיתו  התפטרותו  עם 
אצילית  במחווה  מהכנסת  יתפטר  חסיד,  אליהו 
כדי לאפשר לברוכי להיוותר על מכונו ולשמר את 
חלוקת האצבעות בכנסת על 4:3 לטובת דגל. לעת 
עתה, ארבעים ושמונה השעות הראשונות חלפו זה 
בשלווה  צפה  הוא  מצמץ,  לא  אפילו  וחסיד  מכבר 
בברוכי אורז את חפציו והעביר בעקיפין את המסר 
את  להכתיב  לליצמן  לאפשר  מתכוון  לא  שהוא 
לזכור  גם  כדאי  שלו.  הפוליטית  הקריירה  המשך 

שאם חסיד מתפטר - מדובר בצעד חד 
לשוב  יוכל  לא  הוא  מכן  ולאחר  סטרי, 

ולכהן בכנסת הנוכחית.
לסיים  שעשויה  השנייה  האפשרות 
אפשרי  במינוי  כרוכה  הסאגה,  את 
אגודת  של  האחרים  הח"כים  אחד  של 
אז  או  השיכון.  שר  לתפקיד  ישראל 
הוא  אף  להתפטר  החדש  השר  יוכל 
את  ולהחזיר  הנורבגי  החוק  במסגרת 
התורה.  דגל  לשורות  האבודה  האצבע 
מועמדים  שלושה  יש  כזה,  במקרה 
טסלר,  הכנסת  חברי  ארבעה.  שהם 
היישר  לדלג  ישמחו  וחסיד  אייכלר 
החינוך  שר  סגן  אבל  המיניסטר,  לכס 
להם  לאפשר  מתכוון  לא  פרוש  מאיר 
כמספר  לדידו,  בקלות.  עליו  לפסוח 

לקבל  זה שאמור  הוא  שתיים ברשימה האגודאית, 
את משרד השיכון ולהותיר לאחרים להתקוטט על 

פירורי הסגנות בחינוך.
בסוגיית  האחרונה  המילה  פרוש,  של  לצערו 
המרכזית,  הסיעה  של  בידיה  נתונה  השיכון  משרד 
המחזיקה בתיק מכוח ההיררכיה הפנימית באגודת 
המרכזית  בסיעה  בעדינות,  להתבטא  אם  ישראל. 
לפני  התורה  לדגל  במתנה  התיק  את  יעניקו 
הבכורה.  את  לכבוש  אמונים'  ל'שלומי  שיאפשרו 
גם המועמדות של אייכלר בנסיבות הנוכחיות היא 
בקושי למען הפרוטוקול. במקרה כזה, הספק יהיה 
בין הנציג השני של הסיעה, אליהו חסיד, ובין הנציג 
בלשכתו  שגדל  מי  טסלר,  יעקב  שלה,  רשמי  הלא 
כי  הנמנע  מן  לא  אמונו.  לאיש  ונחשב  ליצמן  של 

ההכרעה בשאלה שכזו תיפול בקודש פנימה וד"ל.
ישנה כמובן גם האפשרות השלישית, מודל השר 
להצניח  המרכזית  הסיעה  תבחר  ולפיה  אביטן, 
ליצמן  שאינו  מבחוץ  נוסף  אדם  השיכון  למשרד 
ואינו חסיד, בשיטת 'גם לי גם לך לא יהיה' )דורשי 
רשומות בסיעה טוענים כי בין המועמדים לתפקיד 
נמצאים  לדיון,  עלו  כבר  ששמותיהם  כזה,  במקרה 
איש הציבור שלמה טייטל שמחזיק בניסיון מקצועי 
בתחום הנדל"ן, וכן נאמנו הצמוד של השר לשעבר, 

מוטי בבצ'יק היעיל(.
עם זאת, מן הראוי לציין כי גם במקרה שטסלר 
יעלה בגורל, הוא ייאלץ להסתפק בתפקיד סגן השר, 
עקרונית  בדעה  מחזיק  מויז'ניץ  הרבי  וכ"ק  מאחר 
נגד שותפות נציגיו בממשלה. בעיה דומה תתעורר 
באם ליצמן עצמו יחליט לשוב במסגרת כזו של סגן 
שר, מאחר ובג"ץ כבר פסל את הטריק של סגן שר 
בתיק  מלהחזיק  מנוע  ורוה"מ  ומאחר  שר  במעמד 
בשל כתבי האישום, יידרש מינוי שר מעליו, לפחות 

למען הרשמיות.
מי  כי  הפוליטית  במערכת  הרווחת  ההנחה 
שימונה כשר 'פיקטיבי' במקרה כזה הוא שר החינוך 
בתוקף  היטב  התיק  את  שמכיר  גלנט,  יואב  ח"כ 

שיכון ושיקום

 ומה יקרה במידה והאגודאים 
יגררו את התהליך, ובאם חסיד 
יימנע מהתפטרות ומשרד השיכון 
יישאר מיותם? או אז תציע דגל 
התורה את שיטת 'המקל והגזר'. 
לאמור, או שסגן שרת התחבורה 
אורי מקלב יחזור אף הוא לכנסת 
במסגרת נהלי הנורבגי וישלח 
את ח"כ אליהו חסיד אחר פאר 
לשוב ולנהל את ישיבת 'אמרי 
אמת' דחסידות גור המעטירה, 
או שאגודת ישראל תוותר על 
תיק השיכון ותעניק אותו לדגל 
התורה, תמורת האצבע האבודה 
בכנסת

על סדר היום

בין 'אמרי אמת' 
למשרד השיכון. 
ח"כ אליהו חסיד 
| צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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תפקידו הקודם, כשבפועל סגן השר המיועד וכוורת 
תנהל  לשעבר  השר  של  מאוד(  )האיכותית  לשכתו 
הפקיד  גם  ליצמן  כי  לזכור  הראוי  מן  המשרד.  את 
פינס,  יאיר  ונמרץ,  מנוסה  מנכ"ל  בידי  את המשרד 
כך שלפחות בהיבט המקצועי דבר לא צפוי להיפגע. 
בכאילו.  שר  לסגן  בפועל  שר  דומה  אינו  ועדיין, 
אבדן תיק השיכון לידיים שאינן חרדיות עשוי להיות 

צעד שעוד נבכה עליו בעתיד.
ומה יקרה במידה והאגודאים יגררו את התהליך, 
ובאם חסיד יימנע מהתפטרות ומשרד השיכון יישאר 
מיותם? או אז תציע דגל התורה את שיטת 'המקל 
והגזר'. לאמור, או שסגן שרת התחבורה אורי מקלב 
יחזור אף הוא לכנסת במסגרת נהלי הנורבגי וישלח 
את  ולנהל  לשוב  פאר  אחר  חסיד  אליהו  ח"כ  את 
או  המעטירה,  גור  דחסידות  אמת'  'אמרי  ישיבת 
שאגודת ישראל תוותר על תיק השיכון ותעניק אותו 

לדגל התורה, תמורת האצבע האבודה בכנסת.
את  לממש  התורה'  'דגל  תוכל  כזה,  במקרה 
משלושת  כשאחד  פנימה,  בשורותיה  הנורבגי 
תוך  )אולי  המתפנה  המשרד  את  יאייש  הח"כים 
הצרחת תפקידים עם מקלב, המדורג שני ברשימה 
מקומו  את  ויפנה  לשיכון(  לנדוד  ועשוי  הדגלאית 
בכנסת עבור ברוכי. מובן מאליו שבאגודת ישראל 
הם  ולפיכך  הללו,  האופציות  משתי  נלהבים  פחות 
ולמצוא  הדגלאי  באולטימטום  להתחשב  ייאלצו 

פתרון המתבסס על אחד מהרעיונות שהועלו כאן. 
ההתפטרות  לאחר  יממה  שעבר,  שני  ביום 
של  בחדרו  התורה  דגל  נציגי  התכנסו  הדרמטית, 
יו"ר הסיעה ח"כ פינדרוס כשעל הקו הועלה לשיחת 
גפני.  ח"כ  המאושש  הכספים  ועדת  יו"ר  ועידה 
זייברט, טסלר,  את  ליצמן בלשכתו  אירח  במקביל, 
חסיד ובבצ'יק )ומכלל הן אתה שומע לאו על אלו 
שלא הוזמנו(. המסר האגודאי היה פשוט – אנחנו 
לא הולכים למלחמה, מעוניינים להגיע להבנות, רק 

תנו לנו מעט זמן. 
הסכימו  והסליחות,  הרחמים  ימי  באווירת  אולי 
לנציגים  חסד  ימי  עשרת  להעניק  התורה'  ב'דגל 
יום  שעד  הבטיחו  מצידם  האחרונים  האגודאים. 
ומוסכם.  משופר  הסדר  ויימצא  גואל  יבוא  כיפור 
אינן  הן   - השורות  קריאת  בשעת  שכבר  ייתכן  כך, 
רלוונטיות, אם כי לאור ניסיון עבר, עד בין השמשות 

של אחרי כל נדרי אין באמת למה לצפות.

לא נוגעים בשמנת
אישרה  משהו,  וילדותי  פופוליסטי  בצעד 
הממשלה ביום שני האחרון קיצוץ של עשרה אחוז 
בשכרם של חברי הכנסת )למען ההגינות ראוי לציין 
דומה(,  בשיעור  קוצץ  השופטים  של  שכרם  גם  כי 
שעובדים  החרדים,  הנציגים  דווקא  אירוני,  באופן 
קשה יותר ממרבית עמיתיהם – ניזוקו יותר מכולם.

מגיעה  ח"כ  משרת  שם  הכללי,  לציבור  בניגוד 
פנסיה  או  ברקת(  )בנט,  מפנק  אקזיט  אחרי  לרוב 
חלק  רבים(,  ועוד  אשכנזי  )גנץ,  משומנת  צבאית 
ואחרים  במיוחד  מכניס  עסק  אחריהם  השאירו 
נהנים מהון אישי גבוה, שבמקרים רבים נדרש להם 
מלכתחילה כדי להצליח ולהשתחל לפוליטיקה, הרי 
שבציבור החרדי הנבחרים מגיעים מתוכנו, עד תמול 
שלשום הם היו כשאר האדם, החל מראש הכולל ר' 
מוישה גפני, עבור באברך ר' מיכאל מלכיאלי וכלה 

בראש הישיבה ר' יצחק פינדרוס.
בפנסיות  האמיתית,  בשמנת  לקצץ  במקום 
התקציביות שרובצות על הכלכלה הישראלית כאבן 
ריחיים עוד מלפני תקופת הקורונה, בוחרים באוצר 
סמלי  מקיצוץ  שייחסכו  הפרוטות  עם  להתעסק 

בשכרם של חברי הכנסת. כמה מביש.

ובחרת בחיים
בסדרה  לעולם  נפתחת  ישראל  מדינת  בעוד 
הפרסומים  שלפי  שלום,  הסכמי  של  מרשימה 
לסודאן  לקטאר,  לכווית,  להתרחב  עשויה  השונים 
תוכה  בתוך  נסגרת  היא  הסעודית,  לערב  ואפילו 

מאימי הקורונה.
נפגשו  ומחצה,  שבוע  לפני  פופוליזם:  אפרופו 
באחד האולפנים חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, 
שעלתה על הגל התקשורתי כ'לוחמת למען הציבור' 
בוועדת הקורונה שבראשותה, עם כמה צעדים שאין 
בינוניים,  ציבור  יחסי  כתרגילי  מלהגדירם  מנוס 
ופרופ' גבי ברבש, אחד המומחים הגדולים בישראל 
כמנכ"ל  בעבר  שכיהן  ומי  האפידמיולוגיה  בתחום 

משרד הבריאות.
ברבש שטח את משנתו העגומה על המצב ההולך 
ומידרדר, קבע כי אין מנוס מסגר ממושך ומוחלט, 
כבר  כי  הערכתו  את  והביע  קשוחה,  אכיפה  כולל 
מ-500  הקשים  החולים  מספר  יטפס  שבוע  בתוך 

ל-600, ותוך שבועות אחדים הוא יעבור את ה-800, 
במה שנחשב סף הספיקה הנורמטיבי לבתי החולים 
בישראל ועשוי חלילה לגרור לקריסה – ולו חלקית 

– במערכת הבריאות.
הבנה  או  רפואי  ידע  נטולת  ביטון,  שאשא 
את  זעם  בחמת  לתקוף  מיהרה  אקספוננציאלית, 
שנבואות  סיבה  שום  אין  כי  בו  ולהטיח  הפרופסור 

חלף  שבוע  יתגשמו.  שלו  הזעם 
זהיר  היה  אף  ברבש  כי  והתברר 
הקשים  החולים  מספר  מהנדרש, 
ספק  וקיים  ומעלה  ל-650  הגיע 
יסתיים  המדובר  הסגר  אם  גדול 
לקוות  יש  חשוון.  חודש  לפני 
למדה  הנכבדה  הוועדה  שראשת 

את הלקח והפנימה.
החרדי,  לציבור  הקשור  בכל 
ואכתוב  לא אחת  כאן  כתבתי  כבר 
שוב – לא מפיהם אנו חיים. אנחנו 
לא חובשים מסכות בגלל שמשרד 
הבריאות ציווה, אנחנו לא שומרים 
הפרויקטור  כי  חברתי  ריחוק  על 
החליט ואנחנו לא נמנעים מלצאת 
והאכיפה  מהשכונה בגלל הקנסות 

המשטרתית.
והרבה  זה  כל  עושים את  אנחנו 
יותר מזה, מסיבה פשוטה וחשובה 
יותר: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. 
לנגד  שעומד  היחיד  החיוב  זה 
נידבק  שחלילה  החשש  עינינו, 
הלאה,  נדביק  גם  יודעין  ובלא 
שמץ  בנו  ידבק  ושלום  חס  שאולי 
זה  דמים.  דשפיכות  מאביזרייהו 
מניין  רוב  של  השיקול  זה  ורק 
במסגרת  החרדי  בציבור  ובניין 

התמודדותו עם נגיף הקורונה.
בבלפור,  להתפרע  אנרכיסטים  מאות  יכולים 
להתהולל  תומ"צ  שומרי  שאינם  פוחזים  עשרות 
יעסקו  הם  מענייננו.  זה  אין  ובקניונים,  בחופים 
ואנחנו  ההפגנה'  'זכות  של  מלומדים  בפלפולים 
סגירת  על  מרה  יצעקו  הם  נפשות.  בדיני  נעסוק 
בתי הקפה והמסעדות ואנחנו נפגין – כמו תמיד – 
יהודים מבוגרים  אחווה הדדית, דאגה לחייהם של 
פשוט.  לא  כלכלי  במחיר  גם  רקע,  מחלות  ובעלי 

ובחרת בחיים.

בינוי ופינוי. השר לשעבר יעקב ליצמן | צילום: דוברות הכנסת

 יכולים מאות אנרכיסטים 
להתפרע בבלפור, עשרות פוחזים 

שאינם שומרי תומ"צ להתהולל 
בחופים ובקניונים, אין זה 

מענייננו. הם יעסקו בפלפולים 
מלומדים של 'זכות ההפגנה' 

ואנחנו נעסוק בדיני נפשות, הם 
יצעקו מרה על סגירת בתי הקפה 

והמסעדות ואנחנו נפגין – כמו 
תמיד – אחווה הדדית, דאגה 
לחייהם של יהודים מבוגרים 

ובעלי מחלות רקע, גם במחיר 
כלכלי לא פשוט. ובחרת בחיים
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המהפכה בשוק 
המכוניות המשומשות

 יוצאת לדרך

בביה"ח שיבא מגייסים 
מחלימי קורונה

"מותר לעשות ביטוח חיים ואין בכך חשש מחוסר בטחון בהקב"ה"

יחיאל חן

משרד התחבורה וחברת דואר ישראל הגיעו 
המכוניות  בענף  הרפורמה  קידום  על  לסיכום 
בישראל  לראשונה  שתאפשר  המשומשות, 
ובשוויו  ריאלי  במחיר  משומש   רכב  לקנות 

האמיתי.
 על פי הרפורמה שמקדמת שרת התחבורה 
רגב,  מירי  )במיל'(  תא"ל  בדרכים  והבטיחות 
יתבקשו המוכר והקונה במעמד מכירת הרכב 
באינטרנט,  או  בדואר  הבעלות,  והעברת 
לדווח על מחיר הרכב והנסועה )קילומטראז'( 
העדכנית של הרכב. הרפורמה תחל בשבועות 
הקרובים בין היתר במאות סניפי דואר ישראל 

ברחבי הארץ. 
 "כל מי שקנה או מכר פעם רכב משומש, 
המחיר  בעצם  מה  ההתלבטות:  את  מכיר 
האמיתי של הרכב? האם מחיר המחירון הוא 
המחיר הנכון? לציבור הישראלי מגיע מחירון 
ושאינו  ריאלי של הרכב  מהימן המציג מחיר 
הביטוח  חברות  של  האינטרסים  את  מייצג 

אלא של האזרח", אמרה השרה רגב.
בישראל מתבצעות מדי שנה למעלה מ-800 
אלף עסקאות העברת בעלות על רכב משומש, 
בסניפי  מתבצעות  אלף  מ-600  יותר  מתוכן 
השנייה  ההוצאה  היא  רכב  רכישת  הדואר. 
בגובהה במשקי הבית בישראל, אחרי רכישת 
על  ונגיש  מעודכן  מדויק,  מידע  קבלת  דירה. 
יעד  לפיכך  היא  הרכב,  של  הריאלי  מחירו 
אמין,  רכב  לשוק  שיתרום  משמעותי,  צרכני 

הוגן ומשתלם יותר לצרכן.

בישראל  המשומש  הרכב  מחירי  כיום,   
מחירון  ידי  על  בלעדי  כמעט  באופן  נקבעים 
המחירים  את  מייצג  תמיד  שלא  אחד, 
זה  מצב  לשנות  כדי  בפועל.  המשולמים 
בשוק  מהפך  רגב  השרה  יזמה  מהיסוד, 
המבוסס  חינמי,  רכב  מאגר  הרכב:  מחירוני 
דעת  חוות  על  ולא  מעודכנים  אמת  נתוני  על 
גם  ישמש  המידע  אחר.  או  כזה  שמאי  של 
להוזלת  לתרום  ועשוי  הביטוח,  חברות  את 
מחירון  סמך  על  כיום  המתומחרות  הפרמיות 

פרטי שאינו מייצג נאמנה את מחיר השוק.
כך, משיק משרד התחבורה מהלך   לצורך 
והקמת  העיסקה,  נתוני  איסוף  של  חדשני 
נתונים  על  המבוסס  ממוחשב  מידע  מאגר 
הראשון,  בשלב  אמת.  בזמן  המצטברים 
מחיר  על  לדווח  והקונה  המוכר  יתבקשו 
הרכב  של  )קילומטראז'(  והנסועה  העיסקה 
במעמד העברת הבעלות בדואר או באינטרנט. 
הנתונים יוזנו לאתר אינטרנט ייעודי וישולבו 
הטכנולוגיות  באגף  הקיימים  הרכב  נתוני  עם 
של משרד התחבורה. האתר החדש, יציג את 
ייצור,  שנת  דגם,  לפי  שבוצעו  העסקאות  כל 
נסועה ומספר בעלים ובהתאם לכך יציג מחיר 

משוקלל לרכב המבוקש.
המערכת  בהקמת  החל  התחבורה  משרד   
ותושק  שבועות,  מספר  בתוך  לפעול  שתחל 
היקף  כאשר  חודשים  מספר  לאחר  לציבור 
של  אמינה  תמונה  יציג  המצטבר  הנתונים 
מחירי השוק. לאור התוצאות והיקף ההיענות 
לחקיקה  אפשרות  תישקל  הציבור,  של 
שתחייב דיווח של מחיר המכירה של כל רכב 

בעת העברת הבעלות.

יחיאל חן

שיבא  הרפואי  המרכז  מגייס  אלו  בימים 
קורונה  לחולי  יסייעו  אשר  מתנדבים 
בבית  הקורונה  במחלקות  המאושפזים 
החולים. לתפקיד יוכלו להתנדב רק מחלימים 
יש  כבר  אשר   )covid-19( הקורונה  ממחלת 
אותם  שליליים.  משטפים  של  תשובה  להם 
גם בדיקת סרולוגיה  יעברו בשיבא  מחלימים 
תהיה  הבדיקה  ותוצאת  ובמידה  לנוגדנים 

מספיק גבוהה, הם יקבלו אישור להתנדב.
"המטרה של המיזם המיוחד הזה היא לתת 
וזאת  המאושפזים  לצרכי  ופיזי  רגשי  מענה 
בנוסף לטיפול של צוותי הרפואה", אומר מר 
הבינלאומית  החטיבה  מנהל   – אבן  הר  יואל 
ממשרד  אישור  התקבל  כאשר  "מיד  בשיבא, 
מחלקות  בתוך  כזו  לפעילות  הבריאות 
כאן  הזו  האפשרות  את  פתחנו  הקורונה, 
בשיבא וזאת מתוך מטרה להעניק למטופלים 
המושלמת  המעטפת  את  הקורונה  במחלקות 
בשיתוף  זה.  מורכב  במצב  זקוקים  הם  לה 

הרב  של  לחיים'  'עזר  ארגון  עם  פעולה 
אנו  וחיים"  "רפואה  וארגון  צישינסקי,  נתן 
מפעילים את המערך המיוחד הזה, ומזמינים 
ולהתנדב  חלק  לקחת  המחלימים  ציבור  את 

לתפקיד". 
הרב נתן צישינסקי יו"ר ארגון "עזר לחיים" 
למרכז  לעזר  להיות  ושמחים  גאים  'אנחנו 
הטיפול  בחזית  כיום   הניצב  'שיבא'  הרפואי 
המתנדבים  פרויקט  בישראל.  הקורונה  בנגיף 
תרומה  לתרום  יכולת  לו  יש  המחלימים 
הרפואי  הצוות  של  לטיפול  משמעותית, 
אני  הקורונה.  במחלקת  המאושפזים  בחולים 
קורא לכל המחלימים שיש להם את האפשרות 
לבוא ולתרום מזמנם, להצטרף למיזם המבורך 
הזה ולהיות שותפים בהצלת חיים. אני מודה 
נותנת  שהיא  האמון  על  'שיבא'  להנהלת 
במתנדבי 'עזר לחיים' גם בימים שגרה ובפרט 

בעת חרום של משבר הקורונה'
החולים  למאושפזים  יסייעו  המתנדבים 
ובהתאם  מלא  מגן  בציוד  ממוגנים  כשהם 

להנחיות הצוות הרפואי. 

 יחיאל חן

פנסיה  ממנורה מבטחים  בכירים  נציגים  קיימו  מיוחדת  פגישה 
וגמל עם חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף.  בפגישה השתתפו, 
מנהל מערך מכירות ארצי, מר דודו דוד ומנהל פיתוח עסקי ומגזר 
את   יוסף  הגר"ד  בפני  הציגו  במהלכה  יוסקוביץ.  יצחק  ר'  חרדי 
התורה  שומרי  לציבור  המאפשרים  ההלכתיים  ההשקעה  מסלולי 

והמצוות לקבל את הפתרונות הפיננסים ללא חששות הלכתיים.
החברה,  של  והמוצרים  הפעילות  באופי  התעניין  יוסף  הגר"ד 
כיסוי  הייחודיים של  אודות המאפיינים  סקירה מהאורחים  וקיבל 
שהוצעו  הפתרונות  עלו  אף  בשיחה,  חרדיות.  למשפחות  ביטוחי 

לעובדי ההוראה ברשת בני יוסף.  
ולבני  למורות  למורים,  אישיות  תכנון  פגישות  למשל,  כמו 
משפחותיהם שבהן מבוצעת התאמה של מסלולי הביטוח ומסלול 
ההשקעה ההלכתי , לצד בדיקת שיפור דמי הניהול הקיימים. עיקר 

מטרות הפגישות הוא מקסום החיסכון הפנסיוני. 

מעניק  אשר   TOP מטריה  המוצר  את  החברה  מציעה  בנוסף, 
עבור  הפנסיה  בקרן  העבודה  כושר  אובדן  לכיסוי  משלים  מענה 

עובדים בעלי מקצועות נפוצים במגזר החרדי. 
מועצת  חבר  ציין  החברה  ומוצרי  הפעילות  אופי  הצגת  בתום  
חכמי התורה את החשיבות ההלכתית של הכיסוי הביטוחי . "מותר 
לאדם לבטח את עצמו בביטוח חיים ואין בזה משום חוסר בטחון 
יסוד  על  פי ההלכה  על  ייעשה  ובלבד שהכל  הוא  ברוך  בהקדוש 
יוסף  הגר"ע  מרן  אביו  דברי  את  הרב  ציטט  הקדושה",  תורתינו 

זצ"ל בספר יחווה דעת.
 עוד הביע הגר"ד יוסף את שביעות רצונו מהעובדה כי מנורה 
מבטחים מציעה לציבור לקוחותיה פגישות תכנון פנסיונית תכנון 

ללא עלות – דבר המנגיש את השירות.
בתום המפגש בירך הגר״ד יוסף בחום את נציגי החברה וצירף 

את הסכמתו ההלכתית למסלולי ההלכה.
מסלולי ההלכה של מנורה מבטחים זוכים לפיקוח  מטעם ועד 
מזה  החרדית  העדה  של  ופיננסים   להשקעות  ההלכתי  הפיקוח 
עשור בתחומי פנסיה, גמל, חסכון וביטוח. בנוסף, הייתה החברה  

מהחלוצות בשוק להשיק מסלולי השקעה הלכתיים – המאפשרים 
ההשקעה  למסלולי  להצטרף  והמצוות  התורה  שומרי  לציבור 

והפנסיה ללא חששות הלכתיים של ריבית, חילולי שבת וכדומה.

רכב  מחירון  קידום  על  לסיכום  הגיעו  ישראל  ודואר  התחבורה  משרד 
משומש, חינמי שישקף את שוויו האמיתי של הרכב ⋅ השרה רגב: לציבור 
הישראלי מגיע מחירון מהימן המציג מחיר ריאלי של הרכב ושאינו מייצג 

את האינטרסים של גופי המשק השונים אלא של האזרח

המרכז הרפואי שיבא – תל השומר וארגון 'עזר לחיים' מגייס מתנדבים 
למחלקות הקורונה

במהלך פגישה בלשכתו של חבר מועצת חכמי התורה  הגר"ד יוסף סקרו מנהלי מנורה מבטחים את ההתפתחויות השונות בתחומי ההשקעות הכשרות והציגו 
פתרונות המבוססים בצורה מהודרת לפי כל כללי ההלכה

הפגישה בלשכת הגר"ד יוסף

הצוות בביה"ח שיבא



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

מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטרים

נמנעים
מהתקהלויות

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

מ׳כל-נדרי׳ ועד נעילה, בכל תפילה מקפידים על ההנחיות.
לא מסכנים את הציבור 

ושומרים על מרחק בין המתפללים.

שומרים מרחק
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זה
גני

ון 
טע

ד 
מו

הע

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תפזורת - צמחים ועשבים

אזוב, הנעצוץ, לענה, אחו, ואגמון, קוץ, אטד, ודרדר, קיקיון, באבי, והפשתה, קנה, גמא, חדק, שית, דשא, 
חוח, שמיר, הברקנים, חציר, הסנה, הדס, ירק

תשיתישרהנעלנבאביא
סנסשרסתתדחתבוגשסנ

נמאיאשנציתצשומדגא

תגמשפיאושאניאזגדג
ישרהישאקתאטשרגאאנ

דנובגאנישצאדיגנוו

ינירשהאחגדותתגמחא

שודקיקתדוסשצאנתאת

שיאנאגדשאחידעאאנא

נקשיאמאחאישרשנדגת

סירמיתדתיגשהתאהתא

שקאמאודרדרגידששאג

סנישראנתהנסהדסשדא
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תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאונך

מאוזן

1. עושר, הון.  "עשית לך  ___"  )יחזקאל כח ד(
4. כד חרס גדול לשמירת נוזלים. )מים,יין ועוד( "__    גדולים שעורן בשני 

לגין")כלים ב ב()בלשון יחיד(
7. בנים רשעים.  "____  מרעים"  )ישעיה א ד(

8. )בחקלאות( ראש שורה, חלוקת שדה בצורת זוית של משולש, כעין טריז.  
"ראש  ___" )כלאים ב ז(

9. גזר וחתך חלק מתוך דבר, הוציא.  "____  את האזכרות שבהן וגונזן" )שבת 
קטז.( )בלשון הווה(

10. קיצור המילים: עולם ועד.
11. השכיח, החסיר, גרע.  "כי  ___"  )איוב לט יז(

12. מרה, מרד, לא ציית, מאן להישמע.  "הוי בנים ____")ישעיה ל א()בלשון 
יחיד()גוף שלישי,עבר(

13. כנוי ליממה, יום ולילה, מחזור של עשרים וארבע שעות.  "מ____-  
ל____" )גיטין ג ח(

.15
 שיירה,חבורה של נוסעים בדרך. "__  ישמעאלים" )בראשית לז כה()בכתיב 

מלא()לא בלשון סמיכות(
16. כל הקצוות, מפינה אל פינה.  "וימלא בית הבעל  _____    ____"  

)מלכים ב י כא(

1. דעה מקובלת, דבר ברור ומוסכם. "___  אין אדם תובע  אלא אם כן יש לו עליו 
אדרבה ___ אין אדם מעיז פניו  בפני בעל חובו" )שבועות מ:(

2. בת צדוק, אשת עוזיה מלך יהודה ואם יותם בנו, שמלך אחריו. )מלכים ב טו לג(
3. בן שלה בן יהודה, אבי מרשה "ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית אשבע",כלומר 
משפחות שהיו מפורסמות במלאכת הבוץ )טוויה ואריגה( והיו להם בתי-מלאכה 

מיוחדים לכך. )דה"א ד כא(
4. קיצור המילים: חתן תורה.

5. נער עוזר לרועה - צאן.  "והשבתי ידי על ה___"           )זכריה יג ז( )בלשון יחיד( 
)בכתיב מלא(

6. אשת רבי מאיר.  "ומה  ___  דביתהו דר"מ" )פסחים סב:(
12. מחסה, מחבוא, מגן.  "יהי עליכם  ___"  )דברים לב לח(

13. אי- אפשר לשמור דבר- סוד לנצח.                                   "___  השמים יוליך את 
הקול"  )קהלת י כ(

14. דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי. "כל מקום שנאמר השמר __   ואל אינו אלא 
בלא תעשה" )עירובין צו.()בהיפוך אותיות(

15. הנני נכון לוותר עליהם ועל תועלתם גם יחד. "____  הן  ו____  שכרן"  
)ברכות ה:( )בהיפוך אותיות(

ווינסטון,
 גם בחגים

יש חברותא

*מחיר מומלץ לצרכן
 30₪

*
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

ה’ בתשרי -ז’ בתשרי תשפ”א
23/09-25/09/2020  

 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

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

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

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

 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(_____________________________________________

באר שבע

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

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 

 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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 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(_____________________________________________

בני ברק

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

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

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

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

חדשה ברמה גבוהה!! 
1,270,000 ש"ח, א"א 

לקחת משכנתא. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט חדשה 
מהיסוד 90 מ'+ מעלית+ 

סוכה+ יח' הורים 3 כיווני אויר, 
1,970,000 גמיש. 

_____________________________________________)36-39ל(052-7620531

למכירה

054-4669790

במבצע קדש, 3 חדרים, ק-1, 
גדולה, עורפית ושקטה,

הכנה למעלית. ללא תיווך.

 בשיכון ג', 5 חדרים, 
ק"ק, משופצת + חצר 

של 25 מ"ר, 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 בבן גוריון, דופלקס, 200 
מ"ר, מעלית, חניה, 3 כ"א, 

לל"ת, 2,750,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)37-40ל(054-8411036

 בפרדס כץ, בדנגור, 3 חד', 
ק"ב, חזית, ז.לשיפוץ + אופ', 

הבנין בהרחבה, 1,650,000 
_____________________________________________)37-40ל(052-8916104

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בכינור דוד/ כהנמן 3 
חד', 100 מ"ר!! קומה 

ד', בניין חדש, נוף פתוח, 
חזית, חניה, 1,950,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501)35-35(_____________________________________________

 ברחוב שאול וינברג, 
3 חדרים, קומה א', חזית, 

1,650,000 גמיש, וכן דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות + גינה, 

1,600,000 בלעדיות
052-6662160)37-40(_____________________________________________

וילות ובתים

 למהירי החלטה, 
באזור עזרא דמשק 

אליעזר בבניין חדש, 5 
חדרים, קומה 4, חזית, 
מושקעת, כולל ריהוט, 

ענקית, 2,400,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 ביהושע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חד' גדולים 

)בקלות 4 חד'(, 3 כ"א, 
ק"ב ואחרונה, בבניין 

בוטיק, קומה אחרונה )גג 
רעפים( + אופציה על 
הגג, 1,850,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

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

1,075,000 ש"ח כל 
דירה, בלעדי תיווך 

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

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

גג בטון, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג, 

1,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 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 

 באזור רחוב אלישע, 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

ק"ב עם מעלית, חזית, 
1,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

054-6506501)36-36(_____________________________________________

 ברחוב ביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, משופץ חלקי, 

קומה 1.5, 3 כ"א, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 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(_____________________________________________

 בלעדי במנחם 3.5 
חד' גדולים, 86 מ"ר, 

קומה א', חזית, חניה 
משותפת, 1,800,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

 050-5308742
054-6506501)36-36(_____________________________________________

 למכירה בבאר שבע סביב 
אוניברסיטה, דירת 3 חד', חצר 

50 מ"ר, ניתן לחלוקה ל- 3 
סויטות, סגירה 650 אלף ש"ח 

_____________________________________________)39-39(בית בית 052-4462863 לאון

 למכירה בבאר שבע סביב 
אוניברסיטה, דירה 2 חדרים, 

50 מ"ר, סגירה 460 אלף בית 
_____________________________________________)39-39(בית 052-4462863 לאון

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

בית שמש
3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 במתחרד, בהרצל, 3 חד', 
ק"ק, משופצת קומפלט, 
אופציה להמשך שכירות, 

3,000 ש"ח לחודש מרכז מידע 
_____________________________________________)39-39(לנדל"ן 052-2604463

 ברח' המשלט, 2 חד', 
קומה ב', מושכרת, אופציה 
להמשך שכירות מרכז מידע 

_____________________________________________)39-39(לנדל"ן 052-2604463 

 הזדמנות 
בזבוטינסקי!! מחולקת 
ל- 2, משופצת מהיסוד, 

מושכרת ב- 4,700 ש"ח, 
1,265,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)39-39(נכסים 052-7684074

 בבניה באזור העיריה, 
דירות 4 ח', 2,250,000, 5 
ח', 2,700,000, פנטהאוז, 

4,500,000 ***בגמר 
בניה באזור רמב"ם, 3 ח', 

1,650,000, 4 ח', דירת נכה, 
1,750,000, 6 ח' + חצר 

גדולה, 2,700,000 אבי
B.D.A 39-39(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)39-39(נדל"ן בועז 050-4156080

 בנורוק, מחולקת ל- 2 
דירות, כ- 90 מ"ר ק"ב, 
חזית, בכל דירה 2 חד' 
של 45 מ' מושכרות, 

מיידי! רק ב- 1,650,000 
בלעדי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בהר השלום בית 
פרטי 4 קומות, 300 מ"ר 

בנוי + חצר גדולה, משופצת, 
4,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)39-39(_____________________________________________

 א.דנגור, דירת גן, 
כ- 55 מ"ר, מ.מהיסוד + 

חצר 20 מ"ר, מעטפת 
כ- 48 מ"ר, 1,390,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)39-39(_____________________________________________

 מציאה!! א.הרב קוק, 
דירת גן 3 חד', 70 מ"ר + 
גינה 75 מ"ר, משופצת + 

א.להרחבה, 1,480,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)39-39(_____________________________________________

 מציאה!! א.השניים, 
דירת גן 2 חד', 55 מ"ר 

+ ח.שכנים לכ- 28 מ"ר, 
990,000 בלעדי "משגב 

_____________________________________________)39-39(לדיור" 052-5222690

 באזור הנבאים, מציאה, 
דופלקס 180 מטר עם 

אפשרות לחלוקה, 5.5 חדרים, 
חזית, יפה, 2,600,000 גמיש 

אבי 054-8449423 תיווך 
B.D.A)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' דופלקס 
7 חד', ק"א אחרונה, 190 מ"ר 
+ א. לבנית 2 יחידות נוספות 
מעל הגג כולל מדרגות מחדר 
מדרגות לגג, משופצת, חזית, 

3,750,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)39-39(_____________________________________________

 הזדמנות בלעדית!! 
ברוזובסקי 5 חד', ק"ק, 

140 מ"ר + משרד 
ואופציה, 2,850,000 

ש"ח מ. כהן נכסים
052-7684074)39-39(_____________________________________________

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

דיור כ- 25 מ', מושכרת 
ב- 2,500, משופצת כחדשה, 
חזית, 2,900,000 גמיש אבי 
B.D.A 39-39(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! ברמבם אזור אבן 
גבירול, 5 חד', 120 מ"ר, ק"א 

+ א. להרחבה, משופצת, 
ניתנת לחלוקה בקלות, חזית, 
4 כ"א, 2,450,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)39-39(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברימון 6 חד', 
115 מ"ר + 2 מרפסות גדולות 
)חצר(, ק"ק, כ. פרטית חדשה, 

יח' הורים, ממ"ד, חזית, 3 
כ"א, 2,290,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 בבניין מס' 5 הכי טוב 
ברחוב עורפי פתוח לצבי 
+ קליניקה בנפרד בק"ק, 

10 מ', מושקעת, ברח' 
מצליח מס' 5, הדירה 
5 חד' + יחידת הורים, 
ענקית, כ- 130 מ"ר, 

מושקעת מאוד, מחיר 
אמיתי, בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)39-39(נדל"ן בועז 050-4156080

 מציאה באוסישקין!! 
4 חד, ק"ג, מעלית, 
3 כ"א, סוכה וחניה, 

1,625,000 ש"ח מ. כהן 
_____________________________________________)39-39(נכסים 052-7684074

 הזדמנות פז! בירמיהו 
4 חדרים, 110 מ"ר, מרווחת 
מאוד + חניה, רק 6 דיירים, 

2,000,000 תיווך
054-3050561)39-39(_____________________________________________

 א.שלמה בן יוסף, 4 
חד', כ- 95 מ"ר, ק"ב, 

ללא, שמורה, כ- 60 
א.להרחבה, 1,490,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)39-39(_____________________________________________

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

+ מעלית + מ.שמש 
)א.לחלוקה 2+3(, 
1,740,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות, פנטהאוז, 
בדב גרונר, 4 חד', בבניין 

חדיש, מעלית, חניה בטאבו, 
1,690,000 גמיש פנחס נכסים 

055-6789653)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
למנחם, 4 חדרים גדולה 

ומטופחת, ק"ג + מעלית, 
חזית + אופ' בגג בטון, 

שכנים בנו + חניה, 
2,300,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בראב"ד אזור 
מבוקש, 4.5 חדרים, 
כ- 100 מ"ר + סוכה 

בגג כ- 20 מ"ר + אופ' 
ל- 40 מ"ר בגג )רעפים(, 
קומה ב' ואחרונה, חזית, 

1,950,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ה' קרוב 
להשומר, 4 חד', 95 מ"ר, ק"ב, 

חזית, 6 דיירים, בניין מטופח, 
3 כ"א, משופצת כחדשה, 

אופציה 50 מ"ר, 2,150,000 
_____________________________________________)39-39(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור בן זכאי 4 חד', 
95 מ"ר, ק"ג, א. בגג, חזית, 

1,950,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)39-39(פנחסי 03-5799308

 נויפלד 23 ליד הגינה 
החדשה, 4 חד' + פינת 

אוכל, מסודרת, יפה, 
כ- 90 מ"ר, ק"ד, חזית, 

פתוחה לגמרי לכיוון 
החנייה + אופציה ענקית 

מיידית לבנייה על הגג 
)שכן בנה(, יופי של 

נוף ואויר, מחיר מצויין, 
1,560,000 גמיש + 

מפתחות, דירה פנויה, 
מיידי! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)39-39(נדל"ן בועז 050-4156080

 הטבה מיוחדת לשנה 
החדשה: בבורוכוב, דירת 3.5 
חדרים, ק"א, מעלית, ממ"ד, 

חניה, לפרטים 050-4122744 
_____________________________________________)39-39(תיווך

 הטבה מיוחדת לשנה 
החדשה: ביהודה הנשיא, 3 

חדרים, ק"ב, חזית, משופצת, 
אופ' להרחבה 050-4122744 

_____________________________________________)39-39(תיווך

 לחטוף בסלנט!! 3 
חד', ק"ק, חדשה, 70 
מ"ר + חצר 28 מ"ר, 
בלעדית! 1,520,000 

ש"ח מ. כהן נכסים
052-7684074)39-39(_____________________________________________

 בבלעדיות 
באהרונסון!! חדשה 

בשוק!! 3 חד' + 
מרפסת, 80 מ"ר + היתר 

בניה בגג ובצד!! ק"ג, 
1,850,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)39-39(נכסים 052-7684074

 באזור הנביאים, 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + מחסן, 1,950,000 

גמיש אבי 054-8449423 תיווך 
B.D.A)39-39(_____________________________________________

 א.הצבי 3 חד', כ- 67 
מ"ר, קומה ב', כ- 38 

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

052-5222690)39-39(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 
חד', ק"ג, כ- 67 מ"ר, 

משופצת + ח.שכנים ל- 
67 ברעפים ובצד 8 מ"ר, 
1,380,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)39-39(לדיור" 052-5222690

 א.מנחם בגין, 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת, ק"ג, 
מעלית, מ.סוכה, ממ"ד, 

ח.בבניין, 1,420,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)39-39(_____________________________________________

 א.דנגור 3 חד', ק"ג, 
כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, א.בצד 
45 מ"ר וכ- 110 בג.בטון, 

משופצת, 1,240,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)39-39(_____________________________________________

 מציאה!! שיכון ה', 
3 חד', ק"א, כ- 78 

מ"ר, א.להרחבה כ- 30 
מ"ר, 1,650,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)39-39(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', בז'בוטינסקי, 
עורפית לפ"כ, 66 מטר, 

קומה ב', 1,250,000 תיווך 
_____________________________________________)39-39(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי מציאה ברבי 
יוסי, 3 חדרים, כ- 70 

מ"ר, מטופחת, קומת 
קרקע + אפשרות 
להרחבה, מיידית, 

1,320,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן 
יוסף, 3 חדרים גדולה 

ומרווחת, מטופחת 
+ אופ', ק"א, כניסה 

מיידית, 1,320,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)39-39(והשקעות 054-4290600

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

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

1,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)39-39(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 
73 מ"ר + היתרים בגג, ק"ג, 

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)39-39(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
מיקום מצוין, 3.5 חד', 75 מ"ר, 
ק"א, חזית, משופצת, מרווחת 

+ סוכה + א. להרחבה 30 
_____________________________________________)39-39(מ"ר א. פנחסי 03-5799308

 באבן גבירול, 3 חד', 
60 מ"ר, ק"ק + אופציה 

מיידית, מטבח, אמבטיה, 
משופץ, במחיר מעולה, 

1,370,000 מחיר גמיש! 
בלעדי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)39-39(_____________________________________________



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

 נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג' 

בשעה 10:00. לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  

    לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת  

    המדור באם יש.
    לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת   

    למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא  
    מצויינים בו שם השולח וכתובתו.

5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא  
    תפורסם כלל!

6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת   
    למודעה.

7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):
    יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה     

    כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

     יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
     יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ה’ בתשרי - ז’ בתשרי תשפ”א   23/09-25/09/2020

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

ירושלים
+5 חדרים

טבריה

מגדל העמק 
4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

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

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

בני ברק 

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

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)35-35(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 פנטהאוז 5 חד' באזור 
כפר אברהם, משופץ + חניה, 

ק"ג, 6 דיירים, 1,700,000 
_____________________________________________)36-39(ש"ח, 052-3613730

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

קריית אתא

להשכרה

נעמי - 058-3290440

באלוף שמחוני, קומה ג', חזית,
3 חדרים+2 מרפסות. כ-90 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת וסוכה.

דופלקסים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

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

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)38-41ש(מיידי 054-7871947

 במלצר 21, 2 חד', 52 
מ"ר, ק"ד + מעלית, מרוהטת 
קומפלט + ג'קוזי, מפוארת, 

פינוי גמיש, לזוג בלבד. 
052-7613554)36-39(_____________________________________________

 2 חד' ענקיים + פ.אוכל, 
60 מ"ר, חצר, מזגנים, בשיכון 

ד', במרכז, 3,200 ש"ח, 
054-3000164)36-39(_____________________________________________

יחידות דיור

 1 חדר פרטי לבודד, כניסה 
משותפת + ריהוט, רח' חברון, 
1,800 ש"ח כולל מים, ארנונה, 

_____________________________________________)37-40ש(חשמל 054-4400074

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 באחד העם, 3.5 חד', 
משופצת, ממוזגת ומרווחת, 

ק"א, ש"כ, 3,900 ש"ח
_____________________________________________)37-40ל(052-3762790

ביקוש 
דירות

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

נוחה, ניתן לחלוקה בקלות, 
רק 1,950,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

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

)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)38-38(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)38-38(_____________________________________________

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

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

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)38-38(_____________________________________________

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

יעקב, 1,470,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

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

בגג, ק"ג, 1,950,000 ש"ח! 
_____________________________________________)38-38(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

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

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

02-5713375)38-38(_____________________________________________

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

מטבח חדש, ע"י מאורות 
משה, 1,620,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

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

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)38-38(_____________________________________________

 בסוקולוב, 4 חדרים 
גדולים, ק"ק, מיידי, 3 כ"א, 

חדשה מהניילון, לל"ת
_____________________________________________)38-39ל(054-8410871

 באזור שדרות ירושלים, 
3.5 חד', ק"ג + מעלית, 

מוארת, מטופחת, 
ממוזגת, מיידי, 4,800 

_____________________________________________)38-41ש(ש"ח 052-8308481

 2 חדרים + מרפסת 
שמש, אפשרות לריהוט, מיידי 

_____________________________________________)38-39ל(052-6357770

 1.5 חד', ק"ק, כניסה 
פרטית + חצר, אפשרות 

_____________________________________________)38-39ל(לריהוט, מיידי 052-6357770

 בק.הרצוג, 2 חד', 
מרווחת, משופצת, מרוהטת 
וממוזגת, דוד"ש, 2,700 כולל 

_____________________________________________)37-40ל(ארנונה 052-7649863

2-2.5 חדרים

2-2.5 חדרים

טבריה

 בטרומפלדור 3 חד', ק"ג, 
90 מ"ר, 3,600 ש"ח פינוי 

052-5801046 01/10)38-41(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה באזור 
אדמור מגור מינימום 140 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(054-8467282

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

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

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-43ש(054-8493120

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 7,200 ש"ח, 
2,200,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

עסקים

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

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

 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

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

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

ירושלים והסביבה

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)31-43ש(077-8228803 052-3540874

יבניאל

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

 "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

 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

 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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה + חצר ענקית, מנגל, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)48-47/20(_____________________________________________

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

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

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

גליל עליון

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר 

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

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

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

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

_____________________________________________)25-39ש(050-6901390

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

054-6287000)35-38(_____________________________________________

 התפנו מספר 
קמפוסים בבני ברק 

לתפילות הימים הנוראים, 
אופציה ללינה. 
058-7658007)36-39(_____________________________________________

 3 חד', בהושע, מאווררת 
וממוזגת, אפשרות רק לחגים 
_____________________________________________)37-40ל(052-7633675 052-7649066

 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

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חריש

 דירה חדשה, 4 חד', 
102 מ"ר + אופ' ל- 80 

מ"ר בגג, ממוזגת, 
1,120,000 ש"ח, מיידי, 

050-4133790)36-39(_____________________________________________

 בברוט 14, ק"א, 
משופצת, 2 חד' עם סלון 

גדול ומרפסת + שולמו 
תוכניות בניה לעוד 40 מ' 

נוספים יחד עם השכן, 
התוכניות הוגשו לעירייה 

לקבלת היתרים, מחיר 
מעולה, 1,150,000 

לעסקה מיידית, בלעדי 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)39-39(_____________________________________________

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

לכנרת ולגולן, מרוהטת 
_____________________________________________)39-39(קומפלט, פרטי 058-7663012

1-1.5 חדרים

2-2.5 חדרים
 מציאה לרציניים!!! 

במקור ברוך, דירת 2.5 חדרים, 
חדשה, במצב מצוין, קומה ג', 

יש מעלית בבניין, יש בדירה 
מרפסת סוכה יפה, הדירה 
בטאבו, כניסה מיידית, רק 

1,500,000 ש"ח כניסה מיידית 
בלעדי לתיווך בהצלחה

054-3775606)39-39(_____________________________________________

 מציאת השנה!!! 
בשכונת זיכרון משה, דקה 

מהשטיבלאך של זיכרון משה, 
ברח' רידב"ז, דירת חדר וחצי, 

32 מ"ר, משופצת, במצב 
מצוין + אמבטיה + שירותים, 
קומת קרקע, כניסה פרטית, 
הדירה בטאבו, כניסה מיידית, 

רק 950,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך בהצלחה
054-3775606)39-39(_____________________________________________

 דירות, החל מ- 
650,000, בשכונות 

מתחרדות בעמק זמיר 
R.e.s 052-2307447)39-39(_____________________________________________

עפולה

 בפ"ת, מבחר בתים 
פרטיים וקוטגים, בכפר גנים, 
_____________________________________________)39-39(לרציניים בלבד 052-2948691

 חייבת להימכר!!! 
בטרומפלדור, דופלקס מחולק 

חדיש, חייב להימכר, מעלית 
שבת, מתאים ל- 2 משפחות, 

 050-6610501 2,250,000
_____________________________________________)39-39(סתיו

+5 חדרים
 רחוב בן צבי, 5 חד' + 
ממ"ד, מרפסת נוף, ממ"ד 

וחנייה, מחיר 1,850,000 אתי 
072-3950456)39-39(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 דירה 4 חדרים בכפר גנים 
ג', מרווחת, מסודרת, שקטה, 
מעלית, מרפסת שמש, חניה, 

_____________________________________________)39-39(מחסן 052-2948691

 בכפר גנים א', חפץ 
מרדכי 18, 4 חד', 

ממ"ד, מ"ש, 2 חניות, 2 
מחסנים, מושקעת

054-4713518
054-4723517 תיווך 

_____________________________________________)39-39(חניתה ילין 

 בהרצל, ק"א, 4 חד', 
בניין חדש, 100 מ"ר, מיידית, 

1,730,000 ש"ח
_____________________________________________)39-39(050-6610501 סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)39-39(ש' בלבד!! 050-4811122

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

+ ממ"ד + חנייה, מחיר 
1,680,000 אביעד

072-3952175)39-39(_____________________________________________

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

יפה, עורפית, מרפסת ענקית, 
מחיר 1,540,000 אביעיד 

072-3952175)39-39(_____________________________________________

 בהרצל )ליד לומז'(, ק"ק, 
3 חדרים במקור, 80 מ"ר, 

משופצת, 1,240,000 ש"ח 
_____________________________________________)39-39(סתיו 050-6610501

 רחוב דוב הוז, כפר גנים 
א', דירת 3 חדרים, 80 מטר 

בנוי נטו, מעלית וחנייה, 
_____________________________________________)39-39(1,550,000 אתי 072-3950456

 רחוב רוטשילד 111, 
המרכז השקט, 3 חדרים 

מרווחת, חנייה בשפע ומעלית, 
_____________________________________________)39-39(1,390,000 אתי 072-3950456

 בברנדה )קק"ל(, ק"א, 
50 מ"ר, 1,090,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)39-39(050-6610501 סתיו

 הזדמנות בראדזמין!!! 
5 חד', ק"ב, משופצת 
ומפוארת, נוף לגינה, 

מרוהטת, מיידית, 7,800 
ש"ח מ. כהן נכסים

052-7684074)39-39(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד' + 2 
יחידות הורים, 130 מ"ר, 

ק"ב, במחיר מעולה, 
רק 5,000 ש"ח, הקודם 
זוכה, פינוי בעוד חודש, 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)39-39(_____________________________________________

+5 חדרים

 בלעדי בהרצוג בבנין 
חדש, 4 חדרים גדולה 

ומטופחת + סוכה, חזית, 
ק"ג + מעלית + חניה, 

מיידית, 5,200 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)39-39(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חדרים, 
משופצת ומאווררת, קומה 3, 

ללא, מיידי תיווך
058-7663012)39-39(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' בטאבו, 
בפ"כ במתחרדים, קומה ג', 

חזית, 3,500 ש"ח, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)39-39(_____________________________________________

 באהרון דוב, ק"א, 80 
מ"ר + מרפסת, 3 כ"א, 

2 כיורים, פשוט דירה 
גדולה, מרווחת ומדהימה, 
מיידי + מפתחות, בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)39-39(_____________________________________________

 2 חדרים, בפרל 28, בנין 
חדש מהנילונים, קומה ה', 40 
מ"ר, מיידי, לל"ת, 3,200 ש"ח 

054-8449114)39-39(_____________________________________________

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

יפיפייה, ממוזגת, מיידי
054-3555437)39-39(_____________________________________________

 בקובלסקי, 2 חד', 
יחידה משופצת, חדשה, 

ק"ג + נוף, במחיר 2,400 
ש"ח + מפתחות, מיידי, 

הזריז נשכר, בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)39-39(_____________________________________________

 בפרדס כץ, יחידה חדשה, 
מרוהטת ויפיפיה, 30 מ"ר + 

15 מ"ר חצר, מושקעת, ק"ק, 
_____________________________________________)39-40ש(מיידי 052-7155122

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

לכנרת ולגולן, גם לתקופות 
_____________________________________________)39-39(קצרות 058-7663012

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

3,100 כולל ארנונה
058-7663012)39-39(_____________________________________________

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב לא 

_____________________________________________)39-40ח(מתיווך 054-7938941

 בירושלים, מציאה, בקרית 
משה!! מכולת + מוניטין 
+ ציוד וסחורה, בשווי של 

100,000 ש"ח, רק 42,000 
ש"ח!! כל הקודם זוכה!!! 
)ניתן לקנות רק את הציוד 

והסחורה( בלעדי לתיווך 
_____________________________________________)39-39(בהצלחה 054-3775606

 בירושלים!!! בשכונה 
דתית, מכבסה עם הכנסות 

כל חודש, כיום בתקופת 
הקורונה של 25,000 ש"ח 

נטו, לחודש ומעלה )אחרי כל 
ההוצאות, שכירות, ארנונה, 

עובדים וכו'(, מוניטין + שם + 
ציוד + מכונות כביסה + ליווי 
והדרכה עד לידיעה מוחלטת 

איך לתפעל את המכונות, 
רק 350,000 ש"ח לרציניים 

בלבד!! כניסה מיידית!! בלעדי 
לתיווך בהצלחה
054-3775606)39-39(_____________________________________________

 פרויקט של 50 דירות 
יוקרה בדרום תל אביב כולל 
היתר ביד, ליזמים וקבלנים 

בלבד פולטוב נכסים
052-3646632)39-50(_____________________________________________

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? תיווך מסחרי 

זה המומחיות שלנו
_____________________________________________)39-39(054-4980159 דורון



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ה’ בתשרי - ז’ בתשרי תשפ”א   23/09-25/09/2020

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/21ש(ונדנדות 052-5856465

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

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(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

צפון

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

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

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

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-30/21ל(072-3969743

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

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

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

מכוניות

קנית רכבים

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

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

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

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

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-34/21ש(050-5238722

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

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

הסעות

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

 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

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

■ 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(_____________________________________________

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

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 

לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה לכל העדות! גם 
לחסידים וליטאים שדכן 

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

אבידות

 נאבדה מצלמת הסרטה 
מ-SONY במרינה באשדוד 

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

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

 אבדה שקית תכלת עם 
ציציות וכיפות חדשות באזור 

_____________________________________________)35-36ח(איצקוביץ 054-8417635

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

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

 אבד פקק של מזרן ים 
בחוף הנפרד )שרתון( לפני 
_____________________________________________)35-38ל(כשבוע וחצי 053-3121183

 נמצא חומש רש"י כפשוטו 
נפל מרכב ביום שישי ח' 

_____________________________________________)37-38ח(באלול 052-7636385

 אבדו תפילין בתאריך 
07/09/20, ברח' עוזיאל 41 
בתחנת האוטובוס, המוצא 

להתקשר לטלפון:
050-4195132 050-4195133)37-38(_____________________________________________

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

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

 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

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

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

עלמה 
 צימר 4 חד' + מרפסת 

ענקית + גקוזי' וטרמפולינה + 
בריכה חדשה בנויה

_____________________________________________)29-39/20ש(050-6686907

 אבד בלוטוס שחור כנראה 
באזור ויזניץ המוצא

_____________________________________________)38-39ח(052-7133733

 נמצא בחורף צמיד זהב 
בגהה ליד בני ברק ניתן לקבלו 

_____________________________________________)38-39ח(בטלפון 052-7111841

 נמצא בחורף צמיד פנדורה 
בהשומר/ר' עקיבא בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(ניתן לקבלו 052-7111841

 נשכחה מזוודה בקו 59 
בי"ם מנווה יעקב לרוממה ביום 

_____________________________________________)38-39ח(שישי פ' ראה 054-8487890

 באזור ר' עקיבא ב"ב אבד 
שעון calvinkline שחור לפני 

_____________________________________________)38-41ש(כשבוע 054-8416181

יד שניה 
קונים

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

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

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

_____________________________________________)33-34ח(והסביבה 052-5447770

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד 500 דולר

_____________________________________________)37-38ח(050-4158682

 דרושה סלסלה תחתית 
לעגלה "סיטי מיני" חברת בייבי 

_____________________________________________)37-38ח(ג'וגר 053-7110779

 דרוש ריפוד לעגלת בייבי 
ג'וגר - "סיטי מיני" במצב מצוין 

_____________________________________________)37-38ח(03-5782467

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים

_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 מעונינת לקנות מקרנציק 
בזול למשפחת אברך

_____________________________________________)37-38ח(050-4195132

 למסירה חינם מכונת 
כביסה במצב טוב

_____________________________________________)37-38ח(053-3155532

 למסירה דיו למדפסת צבע 
שחור HP 8500 חדש באריזה 

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 050-4167556

 למסירה עריסה מתקפלת 
לתינוק רוחב 60 + מזרן מצב 

_____________________________________________)37-38ח(טוב בב"ב 050-4167556

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-30/21ש(052-7674348

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)38-39ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית במצב חדש בקלנועית 

_____________________________________________)38-39ח(יחיד טל': 03-6199806

 דרושים 2 זוגות אופניים 
למסירה חינם לאברך ולילד בן 
12 במצב מצוין )באזור ב"ב( 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-4158211

 דרוש מחשב במצב טוב 
למסירה בבני ברק

_____________________________________________)38-39ח(054-8414989

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)38-39ח(ילדים 050-6651365

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,ibm מחשב נייד 

מעולה, סוס עבודה, 500 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 053-3120620

 IBM ,מחשב נייד קטן
+ די וי די, 2 גיגה' זכרון, 
_____________________________________________)31-33ש(500 ש"ח 053-3120620

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמלי במצב טוב

_____________________________________________)35-36ח(053-3117750

 מצלמה קנון דגם 125 
תקינה + מטען 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-7679123

 למכירה מקרנציק' חדש 
+ קלטות בתשלום נפרד 190 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ב"ב 053-3121020

 bosch מד טווח לייזר 
GLM30 חדש באריזה 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3342830

 bosch PSR960 מברגת 
במצב שמור ללא סוללה 80 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3342830

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב טוב 

תקינה 400 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-3146727

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח מעולה בפתח תקוה 

_____________________________________________)38-39ח(052-2786557

 מאוורר טורבו דיגיטלי 
עוצמתי אחריות לשנה מעולה 

לסוכות 280 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-8473304

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)38-39ח(054-4443635

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תנור אלקטרולוקס חדש 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 052-7188017

 AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(450 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(320 ש"ח בלבד 054-7216671

ריהוט

 ארון ספרים יפה במיוחד 
32*90*160 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני 
ברק( 150 ש"ח כ"א

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה במיוחד 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 למכירה ספה פינתית 
מעור 50 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)38-39ח(054-7773591

 ספה פינתית יפה מיוחדת 
בהזדמנות 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(03-6191468 054-7773591

 שולחן פינת אוכל מעץ 
כחדש מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-6140800

 שולחן משרדי יפה 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-4895874

 פינת אוכל ו- 6 כסאות 
מעץ מלא 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מיטה זוגית + מזרון 
כחדש 400 ש"ח רות

_____________________________________________)38-39ח(03-6191468 054-7773591

 שידה לבנה + מראה 400 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)38-39ח(052-7698994

 מזרונים קפיצים לחדר 
שינה 200 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)38-39ח(052-7698994

תינוקות

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
6 ק"ג כחדשה )בני ברק( 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 רדיטאור חדש 13 צלעות 
תוצרת HYUNDAI )בני 

_____________________________________________)38-39ח(ברק( 130 ש"ח 054-7216671

 מייבש שיער מקצועי 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 4 כסאות לסלון 200 לכל 
כסא 03-6196964

_____________________________________________)38-39ח(054-7773591

נחסמה לך הקבוצה?
מתקשה להכניס מספרים 

ידנית לקבוצה?
ב"לאמיר רעדן-בא נדבר" 

יסדרו לך הכל
החברה שתיתן לך 

תמיכה ושירות אנושי!
התקשר עכשיו:

)יש לחייג מטל' נייח(
050-767-0767

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

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

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

נהריה 

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

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

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

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)23-46ש(050-6333765

 "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

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

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

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

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

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

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

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-10/21ש(052-8013000

 צימרים בצפון ירושלים, 
עד 20 איש, בריכה גדולה 

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

_____________________________________________)35-40ש(055-6697474

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

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

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

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

 יחידת ארוח + חצר פרטית 
+ טרמפולינה, עד 7-8 מיטות, 

_____________________________________________)37-46ש(קרוב לציון 052-2276532

 אבד תוכי האכלת יד מסוג 
_____________________________________________)39-40ח(קניור 054-8445564

 לפני כחודש נמצאו 
תכשירי טיפוח ניתן לקבלם 

עפ"י סימנים לנייד
_____________________________________________)39-40ח(054-8442460

 נמצאה שקית אפורה עם 
בגדי נשים בירושלים בכניסה 

לעיר לכיוון רמות
_____________________________________________)39-40ל(055-6783658

 אבד צמיד זהב משובץ 
יהלומים בבני ברק

050-4155564)39-40(_____________________________________________

 סליסר חדש רדד סולתם 
_____________________________________________)39-40ח(80 ש"ח 053-3155415

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב טוב 

תקינה 400 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(054-3146727

 למכירה מכונת תפירה 
מצב מצוין ב- 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)39-40ח(052-5173714

 למכירה מעבה של מזגן 
אלקו 3.5 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6776841

 למכירה מזגן 1 כ"ס 
פאמלי מצב טוב מאוד 300 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6776841

 LG למכירה מזגן 
1 כ"ס מצב מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-7426063

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
חדש באריזה חברת ווגה 330 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)39-40ח(054-4443635

 מזגן חלון 1.4 לסוכה 500 
_____________________________________________)39-40ח(שקל 050-4128920

 מסך דק 20 אינץ 150 
_____________________________________________)39-40ח(שקל 050-4128920

 RAM 2 מחשב נייד 
זיכרון 15 אינץ ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7154435

 מכשיר רול להסרת שיער 
+ שעווה + רצועות 100 

_____________________________________________)39-40ח(054-8517978

 ארון אמבט איכותי באורך 
מטר + כיור יפה תואם 399 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן פלסטיק לילדים 
חברת כתר 30 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 שולחן מתקפל מעץ 
לסוכה 280 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7425106

 מיטת "היי רייזר" / 
כורסא בודדת שמור וטוב 500 

_____________________________________________)39-40ח(כ"א 054-8439156

 שולחן+ 6 כסאות חדשים 
לסלון, אפש' כ"א בנפרד וכן 
_____________________________________________)36-39(ארון ספרים. 052-4227714

 ארון אמבט איכותי באורך 
מטר + כיור יפה תואם 399 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני )לספות( 
מעץ טבעי 70*140 )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מיטה ספפה במצב 
מעולה צבע בורדו 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד!! 054-8430684

 מיטה מתקפלת בלי 
המזרון 50 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)38-39ח(050-4174525

 מיטת תינוק איכותית 
_____________________________________________)39-40ח(מעץ 199 ש"ח 054-4381651

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(054-4381651

 מגן לעריסה/לול 20 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 עגלת בלוברי בורדו 
2 מצבים שכיבה + טיולון 
במצב מצוין!!! 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-8449969



ה’ בתשרי - ז’ בתשרי תשפ”א   423/09-25/09/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 6 כיסאות שולחן מפוארים 
ונוחים ביותר, ניתנים ניקיון 
בקלות, היו בשימוש מועט, 

ב- 400 ש"ח לכיסא
052-7773526)37-40(_____________________________________________

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

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

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 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

ומתמידות לעבודה מהבית
052-7103760)29-40(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מעוניין לישון עם זקנים 
מ- 12 בלילה עד 5 בבוקר 

_____________________________________________)36-37ח(פעם בשבוע, 052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 אברך מנקה נקיון יסודי 
בניינים, בתי כנסת ועוד, 

בבני-ברק, המלצות בשפע, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597076

 למזנון חלבי בב"ב, 
דרוש עובד רציני ואחראי, 

_____________________________________________)38-41(לפרטים: 054-8479820

דרושה
סייעת אחראית

לנה - 052-2959591

חמה וטובה עם ילדים
למעון פרטי בגבעת שמואל.

 למאפיית מצות 
בארה"ב, עובדים מנוסים 
בעלי ויזה בתוקף בלבד. 
להתקשר 19:00-21:00 

03-9163163)36-39(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ עם רקע 
טכני להתקנות במיזוג אויר, 

_____________________________________________)37-40ל(מהמרכז 058-7348517

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים בער"ה 

ועיוכ"פ, בבני ברק וירושלים 
_____________________________________________)37-40(052-7124416 בערב

 מעוניין לנקות בתי כנסת 
בנינים וכד' )עם ניסיון(

_____________________________________________)37-38ח(052-7154435

 בחור אחראי ונמרץ 
לעבודה בחנות אופניים - ידע 
_____________________________________________)37-38ח(בתחום יתרון 050-5343924

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

קו עיתונות דתית / 8279209

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים

קו עיתונות דתית / 8279211

למרכז לגיל הרך
ולמשפחה בקרית אונו

דרושים/ות

לצהרונים בגני הילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה )בהתאם להגדרת התפקיד(

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים

 להוסטל לילדים עם 
צרכים מיוחדים באזור 
המרכז דרוש רכז בית. 
העבודה כוללת ניהול 

צוות, אחריות על תפעול 
הבית, ניהול תקציב, 

קשר עם משפחות 
ועוד. דרישות התפקיד: 
ניסיון בתחום, כישורים 
בין אישיים. קורות חיים 

 cv.labor1@gmail.com :למייל
_____________________________________________)38-39(לציין עבור משרה 35

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)38-41(_____________________________________________

 לפיצוחיה בב"ב, 
דרוש עובד )בחור ישיבה( 
למשרה חלקית לשעות 

הערב/לילה
_____________________________________________)38-41ל(054-4596777

 דרושים מדריכים 
להוסטל במרכז לילדים 

עם צרכים מיוחדים 
לפרטים: 052-7655884 

קו"ח למייל:
 cv.labor1@gmail.com

_____________________________________________)38-39(לציין עבור משרה 30

 בב"ב מנהל חשבונות 
_____________________________________________)38-41ש(למשרה מלאה 03-5709972

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא 40 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-7188017

 דרושים מתרימים לערב 
יוה"כ, אחוזים גבוהים

_____________________________________________)39-39ל(054-8412245

 מיידי, בב"ב, תחזוקן חרוץ 
ומקצועי באינסטלציה, חשמל, 
ביוב, דלתות ועוד. אמין, מסור 
ויעיל. 6 ימים בשבוע, 5 שעות 

בבוקר. גמישות לתוספת 
שעות בזמני עומס. 39 ש"ח 

_____________________________________________)39-40(לשעה. לפרטים 073-2757421

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)39-40ח(052-3595314

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)39-40ח(שעות 054-7938941

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 סינר הנקה של "סינרית" 
חדש באריזה ב"ב 50 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3143334

 כסא לרכב לתינוק מ- 0 
עד 5 מצב מצויין 120 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-5967114

 מיטת תינוק איכותית 
_____________________________________________)38-39ח(מעץ 199 ש"ח 054-4381651

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4381651

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות מצוין 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7188017

 בימבה מצוינת לתינוקות 
סגורה מסביב + מקל מיוחדת 

_____________________________________________)38-39ח(170 ש"ח 052-7188017

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(120 ש"ח 054-7216671

כללי

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

 לאספנים מכונת כתיבה 
מכנית מקשים בתוך מזוודה 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח 03-6199806 בערב

 תיק לעגלה בצבעים 
שחור ואדום במצב מעולה 

מכיל ופרקטי רק ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 למכירה 2 בובות חרסינה 
יפהפיות לקישוט בגוונים בז' 

ותכלת 45 ש"ח כ"א
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)38-39ח(בבני ברק

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 אגרטל קרמיקה + פרחים 
_____________________________________________)38-39ח(70 ש"ח 052-7600336 בב"ב

 כיור חרס אליפסה כחדש 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח בב"ב 052-7679123

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים 10 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 צלחות רדד סולתם ל- 6 
סועדים לבן פס כסף מהמם 

_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח 053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)39-40ח(חדש 150 ש"ח 053-3155415

 XL מעיל צמר ארוך מידה 
לאישה 90 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש קסטרו 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 משחק אוניברסיטה 
מתאים לגן חובה 30 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7426106

 מנורת לילה 150 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7426106

 כלי קריסטל 150-300 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7426106

 2 מגבעות ראש לגברים 
כחדשים מידה 54 של ברון 

כובעים 250 ש"ח לכל אחת 
_____________________________________________)39-40ח(054-2941433

 דפנות לסוכה גודל 
2.10/80 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)39-40ח(054-8487627

 שטיח בלגי פרסי יפיפה 
_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח נייד 052-3543919

 סט 2 מזוודות אדומות 250 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח נייד 052-3543919

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)39-40ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 נגן DOQO בלי מסך בלי 
רדיו + אוזניות מטען חדש 30 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7154435

 ברז ברבור למטבח 
ROCCO נשלף חדש ספרדי 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח 054-8459092

 כינור גודל 1/2 חדש 
לגמרי נקנה ב- 500 ב- 350 

_____________________________________________)39-40ח(054-8417978

 סט משניות "קהתי" 
מחולק, בכריכה רכה, 300 

ש"ח, חדש לגמרי
054-8476500)39-42(_____________________________________________

 מיטת תינוק שילב 
צבע שמנת + מזרון 

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

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 260 מ"ר בד קטיפה 
מיוחד, לכורסאות עתיקות, 

70 ש"ח למטר 050-2546021 
_____________________________________________)37-40ל(יעקב

 לגבר-נער-צבע שחור 
בלוד! נעלי נייק מידה 39 

חדשות בקופסא, 150 
ש"ח + בולם זעזועים + 

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

 לרגל מעבר! כל 
תכולת הבית: מקרר, מ. 
כביסה, סלון, פינת אוכל, 
_____________________________________________)29-43ש(ועוד הרבה 054-9776977

 ארון אמבטיה לבן כחדש 
45*60 כולל כיור ומראה 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בב"ב 052-7679123

 BMX 18 אופני ילדים 
חדשות 190 ש"ח בלבד נקנו 
_____________________________________________)38-39ח(לפני חודשיים 053-3121020

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)38-39ח(הערב 055-6600157

 למכירה מדפי זכוכית 
למקרר אפולו תדיראן אמקור 

500 ש"ח טלפון
_____________________________________________)38-39ח(054-5457811

 למכירה שמלה מפוארת 
לנערות מידה 38 בורדו 

משיבולת 200 ש"ח בערב 
_____________________________________________)38-39ח(055-6600157

 חולצה ומכנסיים קצרים 
מידה 8 "פארטי" חדש! 70 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-3143334

 זוג פוך נוצות וכריות 
כחדשים! 120 לפוך כרית 25 

_____________________________________________)38-39ח(054-8519488

 למכירה 2 אקווריומים 
50/50 450 ש"ח אבנר

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה כיסא גלגלים 
לכיסא אמבטיה 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530 אבנר

 אמבטיה צבע פרגמון 
1.70 חדשה ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7669505

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)38-39ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 4 גלילי נייר לפקס רוחב 
216 מ"מ 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3342830

 LC900 סט מחסניות דיו 
BROTHER רב פעמיות 

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח 053-3342830

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

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

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS' )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 אוהל חוף משפחתי חדש 
באריזה 230*210*160 )בני 

ברק( 150 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 סל חדש לכביסה מלוכלת 
)בני ברק( 30 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + מעצורים )בני 

_____________________________________________)38-39ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 3 מדפים בצבע לבן עם 
עיטורים כסף מעולים לחדר 

ילדים / משרד רק ב- 85 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 אברך מנקה נקיון יסודי 
בניינים, בתי כנסת ועוד, 

בבני-ברק, המלצות בשפע, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597076
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