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

בני ברק

אבי גרינצייג

אותו ואת בנו
של  הראשונה  בממשלתו   ,1997 יוני  חודש 
בנק  נגיד  בין  מר  עימות  פרץ  נתניהו,  בנימין 
דן  האוצר  שר  ובין  פרנקל,  יעקב  דאז,  ישראל 
מרידור. נתניהו, שהבנתו בכלכלה לא נופלת מזו 
של מרידור, צידד בדעתו של נגיד הבנק - לזעמו 
במחאה  מתפקידו  להתפטר  שמיהר  השר,  של 
רבתי. לא נלאה אתכם בפרטי הסוגייה הכלכלית 
שעמדה אז על הפרק )מדיניות האלכסון של סל 

כי  נסכם  רק  מתעקשים(,  אתם  אם  המטבעות, 
לטווח הארוך הוכיחה מדיניות רוה"מ את עצמה 

ותרמה לשגשוג העצום בכלכלה הישראלית.
23 שנה וקצת חלפו מאז, ושוב נקלע נתניהו 
שהפעם  אלא  מרידור,  משפחת  עם  לעימות 
מקומו  על  שומר  נתניהו  רק  היוצרות.  התחלפו 
ומקבל  הממשלה  ראש  בעמדת  בסאגה, 
ההחלטות.                    )הטור המלא בעמ' 22-23(

מתווה הרמזור אושר פה אחד
קבינט הקורונה אישר פה אחד את המתווה שממפה את הערים האדומות, הכתומות והירוקות • גם ב'אדומות' ייפתחו בתי הספר • יגובש 
מתווה יציאה לנסיעה לאומן ⋅ וגם כך ייראה מתווה התפילות בחודש תשרי: איך יתנהלו התפילות ב'ימים נוראים' ומה התנאים שיש לעמוד 

בהם? ומה צריך לעשות במקום שמספר השוהים בו עולה על 250? ומה דינו של בית כנסת שיש לו יותר מכניסה אחת? | עמ' 14

קבינט הקורונה הכריע: מערכת החינוך לא תיפתח בערים האדומות

הממונה על הקורונה, פרופסור גמזו: הנושא סגור, אין טיסות לאומן | צילום:משרד הבריאות 

מתיחות במשרד 
האוצר

הממונה על התקציבים במשרד האוצר שאול מרידור 
התפטר ותקף את שר האוצר: "איני יכול לתת יד 

להתנהלות קלוקלת, שכל אזרחי ישראל ישלמו עליה 
בשנים הבאות מחיר כבד" • שר האוצר: "פעל בפומבי 

נגד הממשלה, פרישתו היא מהלך מתבקש" | עמ' 8

הטיסה ההיסטורית 
מישראל לאבו דאבי

קושנר לעיתונאים בטיסה ההיסטורית: "יש לנו יחסים ביטחוניים בני 30 שנים עם 
איחוד האמירויות, והעסקה נועדה לקדם את כולנו. אני מאמין שנתניהו רואה 
את ההזדמנות שיכולה לצאת מהשותפות הזאת, ולכן זה תרם לפריצת הדרך 

ההיסטורית"  | עמ' 28

לקראת החגים: עיריית בני ברק 
תקצה מתחמים למנייני תפילות

במסגרת היוזמה שתתפרסם תכשיר העירייה כיתות בבתי הספר, מוסדות חינוך ומבנים 
אחרים השייכים לעירייה לטובת חלוקה למניינים וקפסולות לקהילות בעיר | עמ' 4

חייב
אתכם,

בואו 
לעזור!

1-800-236-236

ימים ראשון עד חמישי
י"ז עד כ"א באלול תש"פ

10-6 בספטמבר 2020

בס"ד



 

בבני ברק

משקפי ילדים

משקפי מותגים

משקפי מולטיפקל

עדשות מגע

11.00 5.00
יום ראשון ושני י“ז י“ח אלול 

באולמי היכלי מלכות רח‘ שלמה המלך 18

6

100%
100%

100%

₪ 470
₪ 169
₪ 470
₪ 650

 
50%

550
450-680
300
180
200-300
100  ₪ 60
100  ₪ 60
140  ₪ 75

50  ₪ 30
90  ₪ 50

150  ₪ 75

30-45

2
2
2

2
2

3
3100  ₪ 50

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

₪ 

198
14
6
10

₪ 
₪ 
₪ 
₪ 

 ₪ 199-349 כובע סאמט- סאמט ירושלמי

₪ 800
₪ 720
₪ 590
₪ 480
₪ 450
₪ 390
₪ 270
₪ 
₪ 
₪ 
₪ 

179
  650
  680
  550

צ‘רבו פרמיום
דיימונד פרמיום

פנתר פרמיום

מגוון נעלי איכות במחירי חיסול

₪ 250
₪ 150
₪ 100

נעלי רוקפורט / טימברלד/
 כאט / סקצ'רס

נעלי גברים עור איכותי
שבת / חול

נעלי נוער עור איכותי
 שבת/ חול

חלק

חולצות ורונה דוגמא 



אתם חייבים לטעום
את ה-  החדש

שוקולד מריר | שוקולד קלאסי

! שוקו עם שוקולד חדש מ- 



י"גאלול תש"פ 2/9/20 בני ברק4 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228
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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

לקראת החגים: עיריית בני ברק 
תקצה מתחמים למנייני תפילות

במסגרת היוזמה שתתפרסם תכשיר העירייה כיתות בבתי הספר, מוסדות חינוך ומבנים אחרים השייכים לעירייה לטובת חלוקה למניינים וקפסולות לקהילות בעיר

מאת: מנדי קליין

דנים  והממשלה  הקורונה  פרוייקטור  בעוד 
בהוראות לציבור לקראת הימים הנוראים, עיריית 
בני ברק יוצאת ביוזמה ומודיעה כי תקצה מבנים 
ושטחים עירוניים לטובת מקומות תפילה לימים 
הנוראים, לטובת קהילות התורה בכל רחבי העיר.

העירייה  תכשיר  שתתפרסם  היוזמה  במסגרת 
כיתות בבתי הספר, מוסדות חינוך ומבנים אחרים 
למניינים  חלוקה  לטובת  לעירייה  השייכים 
לאפשר  מנת  על  בעיר  לקהילות  וקפסולות 
הימים  תפילות  את  להתפלל  העיר  לתושבי 
הנחיות  כל  על  שמירה  תוך  בבטחה  הנוראים 

משרד הבריאות והוראות רבני העיר.

העיר  ראש  הפקיד  לחגים  ההיערכות  לקראת 
על  הלשכה  צוות  את  רובינשטיין  אברהם  הרב 
עורך  הצוות  והשיבוץ במבנים כאשר  ההערכות 
מניינים  לקיים  ניתן  בהם  המבנים  כל  של  מיפוי 

בזהירות ובבטחה.
ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין: 
החיים  נשמת  הינן  הנוראים  הימים  "תפילות 

פני מלך עליו  ולחנן  יהודי, לחלות  של כל איש 
יוזמה  נוקטת  ברק  בני  כולו.  ישראל  כלל  ועל 
על  להקל  בכדי  יצירתית  בפעילות  וממשיכה 
העירייה  הבריאות.  הנחיות  על  לשמור  הציבור 
מבני  את  הכנסת  ובתי  הקהילות  לטובת  תעמיד 
החינוך שישמשו את הקהילות למנייני התפילות 

בימים נוראים, באופן מסודר ובתיאום".

מאת: מנדי קליין

ותפילה  העבר  על  בהודיה  חינוכי  בסיפוק 
הקיץ  למידת  תכניות  כלל  ננעלו  העתיד,  על 
בעיר  יעקב  בית  של  הספר  בתי  תלמידות  לכלל 
בדגש  תלמידות,  אלפי  של  שיא  בהשתתפות 
ושבועות  הקיץ  חודשי  את  וערכי שהפך  חינוכי 
החופשה למטען רוחני וחינוכי עמוק, גשר איתן 
בימים  הנפתח  לזו  הננעלת  הלימודים  שנת  בין 

אלו בס"ד.
של  ניצוחו  תחת  פעל  כולו  החינוכי  המערך 
דדון  אליהו  הרב  סגר"ע  בראשות  החינוך  אגף 
ובניהולו המקצועי של הרב יהונתן ספרא מנהל 
עטרה  הגב'  ריכזה  התוכניות  ניהול  את  האגף 

ברוורמן מרכזת תוכניות חינוך בעירייה. מערכות 
העיר  ראש  להנחייתו של  נבנו בהתאם  הלמידה 

הרב אברהם רובינשטיין. 
של  ספר  'בתי  את  למנות  ניתן  התכניות  בין 
החופש הגדול' לתלמידות הכיתות א-ד שפעלו 
21 יום ברצף עם השתתפות שיא של כ-11,000 
תלמידות כ"י. התכנית שפעלה במימון ממשלתי, 
על  וערכית  חינוכית  עשייה  לתוכה  לצקת  זכתה 
תחת  ערכי  תוכן  מלאכות  וחוויות  תכניות  שלל 
למידה  לצד  מכאן',  שרואים  'סודות  הכותרת 
בתי  השבתת  בשל  שנוצרו  פערים  להשלמת 

הספר בתקופת הקורונה. 
ובמסגרת  להנחיות  בהתאם  פעל  המערך 
מצומצמת של עד 25 תלמידות בכתה ובשמירה 

תקלות  בס"ד  שמנע  מה  הנהלים,  על  קפדנית 
רבות וזכה לשבחים של הרפואה המחוזית. 

לתלמידות  'אתנחתא'  המיוחדת  התכנית   
כיתות ה-ח, שהקיפה את שכבת הגיל המרכזית 
השנה  זכו  לא  אלו  כיתות  כאשר  הספר,  בבתי 
בשל  הקייטנות  במערך  להיכלל  לראשונה 
מגבלות הבטיחות. המיזם פעל בסיוע ובשותפות 
הרב  של  בניהולו  קהילתית  תרבות  מחלקת  של 
שלמה בנזימן, נתן מענה פרטני לאלפי תלמידות 
והפעלות,  תוכן  גדוש  קולי  מרחב  באמצעות 
חינוכית  ובמעורבות  אדירה  עירונית  בהשקעה 
של בתי הספר ומערך תנועת 'בתיה', בהשתתפות 
נרחבת של למעלה מ-7,000 משתתפות קבועות.

שכללה  אישית  ערכה  קבלה  תלמידה  כל 

סדנאות  להשתתפות  נלווים  אביזרים  תוכניה, 
הרצאות,  התוכן,  בקו  והונחו  שהושמעו 
שיעורים יומיים, חידות ואזורים אישיים למענה 
והשתתפות בחידונים  כאשר התוכן בקו התחלף 

בכל 48 שעות בלבד. 
תכנית  המדע'  'קייטנת  המיוחדת  התכנית 
כפולה  הקפדה  תוך  שהופעלה  מיוחדת  אזורית 
ימי  לאורך  פעלה  הזהירות,  כללי  על  ומכופלת 
החופשה במתנ"ס העירוני ברח' אורליאן, בדגש 
מיוחד על קניית ידע ויצירתיות בתחומים שונים, 
במטרה להוות מרחב תרגול והעצמה, כהשלמה 
ידי  על  הופעלה  התכנית  הלימודים.  לתקופת 
מחלקת תרבות קהילתית בניהולו של הרב שלמה 
יחיאל  הרב  המתנ"ס  מנהל  ובשיתוף  בנזימן 
הרצאות  חינוכית,  פעילות  כללה  התכנית  לוי. 
ועוד.  חשמלי,  חידון  רובוטיקה,  כמו  ושיעורים 
בחלוקה  תלמידות,  כ-300  חלק  נטלו  בתכנית 

לימים ולקבוצות בהתאם לכל כללי הבטיחות.
רבה  הערכה  הביעו  החינוך  אגף  בהנהלת 
לראש העיר הרב אברהם רובינשטיין על הקצאת 
כוחות ומשאבים לכלל הפעילות החינוכית בימי 
לסגן  אתגר,  תקופות  על  מיוחד  ובדגש  שגרה 
להיגוי  השותף  קשש  שמעון  הרב  האגף  מנהל 
התוכניות, לגב' עטרה ברוורמן מרכזת התכניות, 
שותפות  על  בתיה'   – יעקב  בית  'בנות  לתנועת 
והעומד  קהילתית  תרבות  למחלקת  נרחבת, 

בראשה, למנהלות בתי הספר ולכלל השותפים.

ננעלו תכניות למידת הקיץ לתלמידות בית יעקב בעיר
אחריות חינוכית משנה"ל המסתיימת לזו הנפתחת: ננעלו מערכות למידת הקיץ לכלל תלמידות בתי הספר בית יעקב בבני ברק  

מאת: מנדי קליין

עידן הקורונה משליך באופן משמעותי על שוק 
שיח'   ב'עלי  חדשים.  אתגרים  ויוצר  התעסוקה 
הקורונה,  עידן  שיוצר  הייחודי  לאתגר  מודעים 
בהשלכות על תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות  
לסיוע  זקוקים  כתיקונם  בימים  שגם  שונות, 
בהשתלבות בשוק התעסוקה. 'עלי שיח' מפעילה 
בהצלחה שני מרכזי תעסוקה גדולים בירושלים 
ובאשדוד, שנועדו המתבגרים עם  המוגבלויות, 
המרכזים  התעסוקה.  בשוק  השתלבות  לקראת 
ומצליחים  שנים,  מספר  רבה  בהצלחה  פועלים 
בתחום ההשמה של עובדים אלו בשילובם בשוק 
לצרכים  המותאמים  מגוונים  בתחום  התעסוקה 
הוקם  האחרונים  בימים  ולמגבלות.  הייחודים 

הרווחה  מחלקת  עם  פעולה  בשיתוף  בהצלחה 
ובעידודו של ראש העיר הרב  בני ברק  בעיריית 
אברהם רובינשטיין, מרכז תעסוקה חדש לאנשים 
ייתן  החדש  המרכז  ברק.  בבני  מוגבלויות  עם 
מענה לאנשים עם מוגבלויות שונות המתגוררים 
החדש  התעסוקה  מרכז  והסביבה.  ברק  בבני 
עבודה  סביבת  של  מושלם  כמעט  תעתיק  הוא 
המדריך.  נמצא  המעסיק  בתפקיד  ממש.  של 
הנוכחות  בשעון  כרטיס  מחתימים  העובדים 
משכורת  תלוש  ומקבלים  וביציאה  בכניסה 
בסוף החודש בהתאם לשעות התעסוקה שלהם. 
בתחום  בעבודות  בעיקר  מועסקים  העובדים 
הספקים  של  הזמנה  פי  על  שנעשות  הייצור, 
במסגרת  לצרכנים.  יום  של  בסופו  ומסופקות 
את  להכשיר  שנועדו  סדנאות  נעשות  העבודה 
האנשים עם המוגבלויות, להתמודדות עם סביבת 

כישורי  סדנת  נעשית  היתר  בין  רגילה.  תעסוקה 
סדנאות  ועוד.  תקשורת  חיים,  כישורי  עבודה, 
העובדים  של  בקליטה  מאוד  מסייעות  אלו 
ממוקד  המרכז  התעסוקה.  בשוק  הדרך  בהמשך 
העובדים  של  השמה  והיא  הסופית  במטרה 
בהתאם  להם  שיאפשר  מה  התעסוקה,  בשוק 
ולהיות  עצמאי  באופן  להתנהל  למגבלותיהם 

לנטל חלילה על בני המשפחה. 
הדיור  מערך  מנהלת  פוזנר  אסתי  הגב' 
'הקמת  באזור המרכז:  עלי שיח  והתעסוקה של 
'עלי  המרכז החדש, משתלבת בחזון הגדול של 
מוגבלויות  עם  אנשים  של  לעצמאותם  שיח' 
מענה  ניתן  החדש  במרכז  מיוחדים.  וצרכים 
למגוון רחב של מוגבלויות והוא מותאם עבור כל 
להגשמת  שותפה  להיות  שמחה  אני  מהם.  אחד 
לאפשר  שיח'  'עלי  יו"ר  פרקל  הרב  של  החזון 

כמה שניתן לאנשים עם מוגבלויות להגשים את 
החלום שלהם לחיים עצמאיים'.

שמח  'אני  פרקל:  חיים  הרב  שיח'  'עלי  יו"ר 
במספר,  שלישי  תעסוקה  מרכז  עוד  לראות 
שעליו  החזון  את  למעשה  הלכה  שמגשים 
עם  לאנשים  לאפשר  שיח'  'עלי  מושתתת 
מוגבלויות ועם צרכים מיוחדים, למצות את מלוא 
הפוטנציאל הגלום בהם. יש בזה תרומה אדירה 
גדולה  פחות  לא  ותרומה  החיים שלהם  לאיכות 
להודות  רוצה  אני  כולה.  הישראלית  לחברה 
והיא  שלנו  בחזון  שמאמינה  ברק  בני  לעיריית 
שותפה מלאה ומסייעת לנו בהגשמתו בעיר בני 
ברק ובפרט לראש העיר הרב אברהם רובינשטיין 
שמייחס מקום חשוב מאוד לתעסוקה של אנשים 

עם מוגבלויות'. 

דואגים לתעסוקה בעידן הקורונה 
מרכז תעסוקה חדש לאנשים עם מוגבלויות נפתח על ידי 'עלי שיח' בבני ברק
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כדי 
שתקבלו 

 הרבה
יותר

 הוספנו
 שירותים 
 והרחבנו
 את צוות
הרופאים

ברוכים הבאים

 ד"ר שלוסברג ציון
רופא משפחה, רח' אשל אברהם 8 בני ברק

ב' 15:00-18:40, 9:00-13:00 | ד' 14:00-18:00, 9:00-13:00 
ה' 8:00-12:00

 ד"ר גבעון שרון
רופאה פנימאית, מרפאת מרום שיר

א' 16:00-18:00 | ב', ד' 15:30-17:30

 ד"ר הרצליך ז'קי 
רופא ילדים, מרפאת אבני נזר

א', ג'  18:30-21:30 | ב' 11:00-13:00 | ד' 15:00-19:00 , 11:00-14:00  
ה'  18:30-20:30 |  ו' 10:00-13:00



י"ג אלול תש"פ 662/9/20 בני ברק

הפיזיותרפיסטית המוערכת 
ד"ר רחל כפרי הצטרפה 

לנבחרת מאוחדת בבני ברק

מאת: מנדי קליין

בני  בעיר  השבוע  נחזה  לב  כל  מרנין  מחזה 
ברק, עת נצפו בחורי החמד צועדים אל עבר היכל 
ל'כנס  דוד',  'תורת  ישיבת   - הקדושה  הישיבה 

היסוד' אשר נערך לרגל פתיחת הישיבה.
הישיבה הקדושה 'תורת דוד', נושאת את שמו 
של כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל וביקש להקים שם 
ושארית לזכרו של סביו הגדול הרה"ק רבי נתן דוד 
אבד"ק אמסנא זצוק"ל שנודע כגדול בתורה וחסד 
בנשיאות  היסוד',  ב'כנס  המזרחית.  בגאליציה 
שליט"א,  אמסנא  מזוטשקא  האדמו"ר  כ"ק 
המזרח  בכותל  לדורות,  הישיבה  יסודות  נחקקו 
טהרת  שעל  הכלל-חסידי  הישיבות  עולם  של 
הקודש. בניין הישיבה מפאר את פאתי בני ברק, 
ומתנוסס לתפארה בטבורו של רחוב מינץ. הבניין 
אשר מתנשא לכמה קומות, יוכל לאכלס ברחבות 
ידים את הישיבה הקדושה גם בשנים הבאות עת 
אשר ירבו ספסלי בית המדרש בהוספת שיעורים 

נוספים של תלמידים המבקשים את ה' יתברך.
בחורי   - הרכים  השתילים  עיטרו  הכנס  את 
הישיבה שיחי', והעומדים על גבם - צוות הישיבה 
יעקב  אברהם  ר'  הרה"ג  הרוחני  מנהל  בראשות 
דוב  ר'  הרה"ג  רוחני  והמשפיע  שליט"א  ריגער 
בהעמדת  להם  רב  ידם  אשר  שליט"א,  ויטריאול 
הפורחים  פארות  רבי  אילנות  של  רבים  דורות 

בשדות התורה והחסידות.
רוחו הגדולה של כ"ק אדמו"ר זצוק"ל, אפפה 
הנשמעים  שהדברים  בשעה  הגדול,  המעמד  את 
נחקקו בלבבות השתילים הרכים, שיגדלו בתורה 

לתפארת כרם אבותם.
לאחר שצוות הישיבה קיבלו את פני הבחורים 
אברהם  ר'  הרה"ג  רוחני  המנהל  נשא  הצעירים, 
יעקב ריגער שליט"א דברי פתיחה בהם ביאר את 
הזכות הגדולה שנפלה בחלקם של הבחורים אשר 
של  הראשון  השיעור  חברי  בין  להימנות  זוכים 
הישיבה, ואת המסירות הגדולה של צוות הישיבה 

אשר עומדת מוכנה לקראתם.
את הנאום המרכזי נשא בכבוד הרה"ג ר' ישראל 
בעירנו.  המשפיעים  מגדולי  שליט"א  אהרונסון 
בייחודיות  הבחורים  בפני  תיאר  אהרונסון  הרב 
כתפיהם  על  המוטלת  האחריות  את  לו  השמורה 

עם היותם 'שיעור הבכורה' אשר עיני השיעורים 
הסביר  חיים  בצבעים  לעברם.  נשואות  הבאים 
לבחורים את מעלת ההכנעה בפני רמ"י הישיבה 
חינוך,  ותק של עשרות שנות  ועם  ומתווי הדרך, 
קשיים  עם  מתמודדים  בה  הדרך  את  להם  האיר 

הנופלים על כל בחור.
את פירות מאמציו, קצר ברינה בכנס זה, המנהל 
שליט"א.  ריגער  יעקב  אברהם  ר'  הרה"ג  רוחני 
מאחוריו שנה ארוכה של מאמצים קדחתניים, בה 
עמל יומם ולילה עד אשר עלה בידו לכנס לפונדק 
בעיר  החינוך  אנשי  שבין  המובחרים  את  אחד 

התורה והחסידות.
על  אותי  מלווה  רגילה  בלתי  דשמיא  'סייעתא 
הקדושה'  הישיבה  בניית  במהלך  ושעל  צעד  כל 
הדרך  אבני  על  שליט"א  רוחני  המנהל  משתף   -
של המסע הארוך. עת התחלתי עם בניית הישיבה 
שליט"א,  הדור  גדולי  של  ובעידודם  בברכתם 
עבור דרך בחירת הרמי"ם, וכלה בעיקר - בבירור 

הטובים שבתלמידי התתי"ם בבני ברק.
בימים אלה, נערכים בזוטשקא אמסנא לקמפיין 
ההמונים, תחת השם 'וציוונו להקים שם ושארית', 
של  קריאה  תצא  ומכאן  הקדושים  רבותינו  לזכר 
נוגעת  הקדושים  רבותינו  יקרת  אשר  לכל  חיבה 
לליבו לבוא וליטול חלק בהצלחת הקמפיין, למען 

הישיבה הקדושה ולמען ביסוסה לאורך ימים.

מאת: מנדי קליין

ברק  בבני  מאוחדת  של  הפיזיותרפיה  שירותי 
הצטרפו עם  אלו  בימים  ממשי  שדרוג  יעוברים 

תה של ד"ר רחל כפרי, אחת מהפיזיותרפיסטיות 
שיקום  בתחום  בישראל  והמוערכות  המוכרות 

וטיפול בבעיות רצפת האגן.
יד"ר כפרי היא פיזיותרפיסטית המטפלת בהפר

עות תפקודיות בבטן-גב, אגן ורצפת האגן בנשים, 
40 שנה בשיי  גברים וילדים. לד"ר כפרי ניסיון של
יקום אורתופדי, נוירולוגי ותפקודים הקשורים לת
פקוד גוף האדם בכלל, והאגן ורצפת האגן בפרט.
ול הפיזיותרפיה  למכון  מצטרפת  כפרי  יד"ר 

ראובן   - במכון  הפועלים  הפיזיותרפיסטים  צוות 
לפי וכן  פרידמן,  ותומר  ויסמן  רוח  סילבי  יתיק, 

זיותרפיסטית גב' לאה טנא, שעושה טיפולי רצפת 
אגן במרפאת מרום שיר.

 ,11 מכון הפיזיותרפיה, הממוקם ברחוב עזרא 
נותן מגוון טיפולי פיזיותרפיה ללקוחות מאוחדת 
ניתנים טיפולים בתחום האורתופדיה, נוירולוגיה, 
לסחרחורות,  וסטיבולרי  טיפול  הלסת,  מפרק 
המכון  בלימפאדמה.  וטיפול  אגן  רצפת  שיקום 
הט מיטב  עם  חדישים  כושר  במכשירי  ימאובזר 

כנולוגיה החדשה.
של  המחוזית  הפיזיותרפיסטית  למל,  אילנה 
נהנים  מחוז מרכז במאוחדת: "לקוחות מאוחדת 
ממכון פיזיותרפיה חדשני המציע מגוון רחב של 
יטיפולי פיזיותרפיה והכול בזמינות ובנגישות מר
החר הציבור  לצרכי  מושלמת  התאמה  תוך  יבית 

די". 
סגן מנהל מחוז מרכז הרב משה כהן מוסיף כי 
לציבור  ביותר  המתאימה  הקופה  היא  "מאוחדת 
החרדי. אנו ערים לכל הניואנסים וכל הדרישות, 
יומקיימים קשר רצוף והדוק עם גדולי ישראל ונ
יציגי הקהילות על מנת להעניק את השירות המת

לד"ר כפרי ניסיון של 40 שנה בשיקום אורתופדי, נוירולוגי ותפקודים הקשורים לתפקוד 
גוף האדם • "לקוחות מאוחדת ייהנו ממכון פיזיותרפיה חדשני ומקצועי המציע מגוון 
רחב של טיפולי פיזיותרפיה והכול בזמינות ובנגישות מרבית תוך התאמה מושלמת 

לצרכי הציבור החרדי"

ישיבה חסידית חדשה בעיר
שם ושארית: 'כנס היסוד' לישיבת 'תורת דוד' • הישיבה שנושאת את שמו של כ"ק אדמו"ר 

מזוטשקא זצוק"ל וסביו הרה"ק רבי נתן דוד מאמסנא זצוק"ל, פתחה את שעריה בזמן אלול 
בס"ד • הדים נרגשים למעמד רב הרושם אשר נערך השבוע בבני ברק

במעמד פתיחת הישיבה החדשה

הזכייה במלגות תקבע ע"י ועדת הרבנים  בראשות בנו ממשיך דרכו שליט"א

כל משתתף יקבל מלגה בסך 150 ₪

לפרטים והרשמה ניתן ליצור קשר הרב נתנאל צדוק שליט"א
בטלפון 054-8523245

"וזכות זאת תעמוד גם לימין כל אלה שעומדים לימיני בכל מילי,

ובפרט בהוצאה לאור של ספריי. ובפרט למעיינים בהם,
אף כי מך ערכי אתה הא-להים תשמרם"

(מתוך ההקדמה לספרו 'שו"ת תשובה כהלכה)

 מקום ראשון

₪ 2000
מקום שני

₪ 1500
מקום שלישי

₪ 1000

את החבורות יש לשלוח מוקלדים בקובץ וורד בין ארבעה לחמישה עמודים
לכתובת מייל:  ts0548451734@gmail.com    או פקס: 036187167

יש לצרף שם, טלפון, כתובת, שם כולל /ישיבה, שיעור, ת.ז
חובה להירשם עד תאריך כ' אלול תש"פ

מועד אחרון לשליחת החידו“ת כ“ז תשרי תשפ“א

החבורות הנבחרות יזכו במלגה ע"ס: 

הננו שמחים להודיע לציבור אברכי הכוללים ובחורי ישיבות גדולות על חלוקת מלגות אשר יינתנו

לכותבי מערכות חידושי תורה – 'חבורות' בעיון
במשנתו של מרן רשכבה"ג הגאון הגדול רבי שלמה קורח זצוק"ל

רבה הראשי של העיר בני ברק ומגדולי הפוסקים 

לברורים, תרומות, הנצחות ועוד. "תפארת שלמה" ts0548451734@gmail.com   | הרב אוריאל צדוק שליט"א, נכד מרן זצוק"ל 054-8451734
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הוספנו רופאים 
ברפואה 
מקצועית

 כדי 
 שתקבלו 

מה שאתם 
צריכים

 ד"ר אדריאן ולאנו
 פרוקטולוג וכירורג 

 ומטפל בציפורן חודרנית
מרפאת מרום שיר - ג' 14:00-17:00
מרפאת הקשתות - א' 8:30-12:30

 ד"ר ירון בן מרדכי
 רופא עור 

 מרפאת ירושלים - ב' 14:30-18:30
מרפאת מרום שיר - ב' 10:00-14:00

ברוכים הבאים 



י"ג אלול תש"פ 882/9/20 בני ברק

ב"חיים לילד" שולחים חבילות 
מזון למשפחות שבבידוד

מאת: חיים רייך

נועד  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שר  סגן 
בתיק  המחזיקים  הערים  ראשי  סגני  עם  השבוע 
במפגש  דן,  בגוש  הגדולות  בערים  התחבורה 
תל  עיריית  ראש  סגנית  להבי  מיטל  יזמה  אותו 
אביב העומדת מאחורי הפורום המטרופוליני של 
הם  אותם  צרכים  שורת  הנוכחים  העלו  דן  גוש 

מעוניינים לקדם לטובת התושבים בגוש דן, 
בדיון בו נכחו כאמור סגני ראשי הערים מר אלי 
דלל סגר"ע נתניה, מר ניר קריסטל סגר"ע רעננה, 
וסגר"ע  תקווה  פתח  סגר"ע  משה  בן  צדוק  מר 
נושא  שוב  הועלה  שריב  צחי  מר  השרון  רמת 
הרפורמה בתלוש הירוק למקבלים הטבת אחזקת 
רכב ממקום העבודה, על פי הרפורמה אותה החל 
המדע  ועדת  כיו"ר  בימיו  עוד  מקלב  השר  סגן 
לאחזקת  הזכאי  עובד  הכנסת  של  והטכנולוגיה 
רכב יהיה זכאי לקבל את ההטבה גם אם אין בידו 
כלי רכב וכי הוא מצהיר כי הוא מגיע בדרך ירוקה 

שאינה מזהם את האוויר למקום העבודה.
עיריית  סגן ראש  דלל  בהמשך הדיון סקר אלי 
נתניה את הצרכים בעיר והציג את הצורך בהסדרת 
תחום מוניות השירות בארץ, כיום ישנם שכונות 
רבות שאינם יכולות להכניס קווי שירות ומוניות 
אלו  במקומות  לתושבים  פתרון  מהוות  השירות 
אי  ישנה  ולכן  בחקיקה  מוסדר  אנו  הנושא  אך 
ראש  סגנית  בכך.  העוסקות  לחברות  וודאות 

בדיון  אמרה  להבי  מיכל  הגב'  אביב  תל  עיריית 
הרכבים  והסדרת  בהכנסת  ההתקדמות  לאור  כי 
שמשרד  על  דגש  לשים  יש  לשוק  האוטונומים 
רבי  אוטונומיים  רכבים  תחילה  יקדם  התחבורה 
תפוסה לטובת השכונות החלשות בערים השונות.

במשרד  כאמור  שהתקיים  הדיון  סיום  לקראת 
התחבורה ביקשו הנוכחים מסגן השר הרב מקלב 
לקדם את האטת התנועה בערים זאת לאור שיעור 
הרב  השר  סגן  בערים.  דרכים  תאונות  של  הגדל 
לבטיחות  הלאומית  הרשות  כי  הסביר  מקלב 
בדרכים פועלת בכך ואף סימנה את השנה הקרובה 
כשנת  העיריות  מול  זה  בנושא  תוכניות  למימוש 
האטה בכבישים, צדוק בן משה סגן ראש עיריית 
פתח תקווה, העלה את הצורך בנתיבים ייחודיים 
את  לצמצם  במטרה  בערים  ציבורית  לתחבורה 

התאונות הדרכים בערים. 

מאת: מנדי קליין

בארגון חיים לילד המסייע לחולי CF )סיסטיק 
גם  לרגע  נחים  לא  ריאה,  ולחולי  פיברוזיס( 
בארגון  נערכים  אלו,  בימים  הקורונה.  בתקופת 
למשפחות  מזון  וסלי  סיוע  חבילות  לחלוקת 

בתקופת החגים הבעל"ט.
יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר מציין כי רבים 
מתחילת  מרצון  בבידוד  נמצאים   CF-ה מחולי 
תקופת הקורונה היות ורמת החיסון אצל החולים 
נמוכה, הידבקות בקורונה עלולה להיות מסוכנת 

מאוד עבורם.
בכל שנה בתקופה זו של השנה מתקיים מחנה 
שבועות.  שלושה  במשך  בשוויץ  השנתי  הנופש 
אולם  ברציפות,  שנים   22 כבר  מתקיים  המחנה 
השנה בשל משבר הקורונה, הרופאים לא אישרו 

את קיומו של המחנה בגלל סכנת ההידבקות.
משפחות  לשוויץ,  השנתית  לנסיעה  כתחליף 
לילד  חיים  של  במלונית  לנפוש  בחרו  רבות 
לתפקודם  רבות  המסייע  דבר  המלח,  ים  באזור 
של החולים ומומלץ ע"י הרופאים. "זהו המקום 
המשפחות  סמלי,  תשלום  שתמורת  בארץ  היחיד 
מקבלות מקום יפה עם חצר פרטית, כשר למהדרין 

המתאים למשפחה חרדית", אומר הרב סקלר.
רבים  ישנם  המצב,  עקב  אלה  בימים  בנוסף, 
פיזיותרפיה  טיפולי  מקבלים  אשר   CF-ה מחולי 
רבים, אולם הבידוד שנכפה  עליהם, לא מאפשר 
להם לקבל את הטיפולים השוטפים, שאצל חלק 

פעמים  שלוש  או  פעמיים  על  עומד  מהחולים 
בקשות  לילד  לחיים  הגיעו  כך  בעקבות  ביום. 
רבות לקבל מכשירי ווסט מיוחדים המבצעים את 

פעילות הפיזיותרפיה.
הארגון  הינו  לילד  "חיים  מספר:  סקלר  הרב 
ווסט  מכשירי  לחולים  המעניק  בארץ  היחיד 
מכשירים  להשגת  האגודה  מתנדבי  נרתמו  וכאן 
במהירות שיא, כמו גם תרופות יקרות המוגדרות 
הבריאות  בסל  מוכרות  אינן  אשר  חיים  כמצילי 
אף  על  חודש.  לכל  ש"ח  כ-140,000  ועלותן 
ביטולי הטיסות, התרופות עשו את דרכן הארוכה 
וניתנו  לישראל  שהגיעו  הפרטיים  במטוסים 

מיידית לחולים שהמתינו להם בכיליון עיניים".

יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר מציין כי רבים מחולי ה- cf נמצאים בבידוד מרצון 
מתחילת תקופת הקורונה היות ורמת החיסון אצל החולים נמוכה, הידבקות בקורונה 
עלולה להיות קטלנית • מתנדבי הארגון ישלחו חבילות מזון כאשר כבר כעת נערכים 

לחלוקה למשפחות לפני החגים

סגני ראשי הערים ביקשו: 
לקדם את האטת התנועה 

בערים הגדולות
במטרה לשפר את השירות - נועד סגן שר התחבורה אורי מקלב עם סגני ראשי הערים 
המאפשרת  הירוק  בתלוש  הרפורמה  קידום  על  סוכם  במפגש   • דן  בגוש  הגדולות 
כדי שיתאפשר לעובדים  רכב,  ולשמור על הזכאות לאחזקת  לוותר על הרכב  לעובד 

להגיע לעבודה בדרכים אלטרנטיביות מבלי ששכרם ייפגע

החבילות שנשלחו למשפחות

סגן השר מקלב עם סגני ראשי הערים



המטבח עובד ללא הפסקה בחגים?
תסמכו על בלומברג. 

מגוון מוצרי חשמל חסכוניים באנרגיה
עם הטכנולוגיות המתקדמות בעולם

מקררים  מקפיאים  תנורים  מדיחים  מכונות ומייבשי כביסה

בלומברג
תרשו לעצמכם איכות אירופאית ודא עם המוכר 

הימצאות 
התקן שבת

ניתן להשיג ב: שיא החשמל, צורף, מרכז המקררים, צומת חשמל, סוויטץ, פרימיום, תן אלקטריק, 
ביג אלקטריק, א.ל.מ רשת חשמל ואלקטרוניקה, מחסני חשמל, רשת סמארט, שקם אלקטריק

התמונות להמחשה בלבד  |  ט.ל.ח

וסמכת בחגך

 תרשו לעצמכם
איכות אירופאית
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תפילה לשלום השלום

מאת: יחיאל חן

דין  פסק  של  תוקף  שקיבל  פשרה  הסכם  ע"פ 
כי החברה  סוכם  'סלקום',  נגד  ייצוגית  בתובענה 
על  כשרים'  'טלפונים  עם  מנויים  אלף   27 תפצה 
שלא שלחה להם מבעוד מועד הודעה קולית על 

התייקרות המסלול.
עוה"ד  הגיש  אותה  הייצוגית  התובענה  פי  על 
מלשלוח  נמנעה  'סלקום'  מוסקוביץ',  צביאל 
המיועד  הגבלה",  ללא  "כשרים  מסלול  למנויי 
לחברה החרדית - הודעה קולית על כך שהמסלול 
 12 בכ-50 שקלים בחלוף  להתייקר  עומד  שלהם 
שקלים  ל-79  שקלים  מ-29  מרכישתו–  חודשים 

בחודש.
משרד  הוראות  לפי  מוסקוביץ',  עוה"ד  לדברי 
חברות  על   ,2017 ביולי  שהתקבלו  התקשורת 
מועד,  מבעוד  המנויים שלהן  את  ליידע  הסלולר 
כי   - השינוי   לפני  ימים   14-21 שבין  בתקופה 
אשר  בהודעה  וזאת  להשתנות,  עומד  התעריף 
על  ביותר.  הגבוהה  בסבירות  להם  יועבר  תוכנה 
פי התביעה, ככל הנראה, לא שינתה 'סלקום' את 
הכשר'  'המסלול  למנויי  וגם   – הקבוע   נוהלה 
שלחה החברה, מסרוני טקסט ובהם ההתראה על 

שינוי התעריף הצפוי.  
של  במסלול  מוסקוביץ'  עוה"ד  לדברי  אך 
"כשרים ללא הגבלה" אין בכלל אפשרות לשלוח 
אם  הללו,  שההודעות  כך   – מסרונים  לקבל  או 
נשלחו, לא הגיעו מעולם ליעדן. "הדרך היחידה 
לעדכן מנויים שכאלה, שגם לא מחזיקים ברובם 
תא דואר אלקטרוני, הוא על ידי שיחות טלפוניות 
טוען  אליהם".  המחויגות  מוקלטות  שיחות  או 

עו"ד מוסקוביץ'. 
את התובענה הייצוגית הגיש עוה"ד מוסקוביץ' 
של  בשמה  ושות'  מוסקוביץ'  שוורץ  ממשרד 
אישה חרדית המנויה למסלול, אשר טענה שאילו 
היא  יעלה,  השירות  שמחיר  מועד  מבעוד  ידעה 
הלקוחות  לשימור  או  למתחרים  פונה  הייתה 
התביעה  נמוכה.  בעלות  דומה  במסלול  וזוכה 
הסעיף  את  הפרה  'סלקום' שהחברה  כלפי  טענה 
)איסור הטעיה(, הפרה חובה  לחוק הגנת הצרכן 
חקוקה לפקודת הנזיקין, הפרה את הסעיף לחוק 
לחוק  סעיף  לפי  לקוחותיה  את  ועשקה  החוזים, 
החוזים וסעיף לחוק הגנת הצרכן, ועשיית עושר 

שלא במשפט. 
הסיבה  כי  הגנתה,  בכתב  מנגד  טענה  'סלקום' 
שלא נשלחו הודעות קוליות היא תקלה מיכונית, 
שנפתרה בהמשך, ומאז נשלחות הודעות קוליות 
כי  החברה,  מטעם  נטען  עוד  לרישיון.  בהתאם 

'סלקום' מיידעת את המנויים בדבר עדכון מחיר 
התוכנית במעמד ההתקשרות - בעל-פה ובכתב - 
הן בתנאי התוכנית והן במסמך מקוצר של עיקרי 

התוכנית. 
הודעה  ניתנה  כי  'סלקום',  ע"י  נטען  בנוסף, 
ללקוחות בכתב, סמוך למועד השינוי בחשבונית, 
על גבי החשבונית ובצורה בולטת, כך שקל היה 
לעקוב אחר השינוי. בכתב הגנתה אמדה 'סלקום' 
את מספר המנויים שלא קיבלו התראה מראש על 

שינוי המסלול עומד כ- 27,400 לקוחות. 
פשרה,  להסדר  הצדדים  הגיעו  מו"מ  בעקבות 
המשפטי  היועץ  של  דעתו  על  התקבל  שאף 
לממשלה, במסגרתו נקבע כי 'סלקום' תעביר 20 
בזיכוי  אם   – הקבוצה  מחברי  אחד  לכל  שקלים 

החשבון, ואם בהעברה בנקאית. 
ביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד, שדן בהסכם 
בימים אלה, אישר אותו, והעניק לו תוקף של פסק 

דין.
כבוד השופטת הדס עובדיה מביהמ"ש המחוזי 
"מקובלת  דינה:  בפסק  ציינה  בלוד  מרכז  מחוז 
הוגן,  הפשרה  הסדר  לפיה  הצדדים  עמדת  עלי 
במהות  בהתחשב  העניין,  בנסיבות  וראוי  סביר 
אחד  כל  של  ובסיכונים  ובסיכויים  התובענה, 

מהצדדים בניהול התיק. 
"כחלק מהאיזונים האמורים יש לתת את הדעת 
החזר  מקבלים  הזכאים  הקבוצה  שחברי  לכך  גם 
ולכך  שתוקנה  בתקלה  היה  שמדובר  לכך  כספי, 
שיש  למשקל  לקיומה,  התכחשה  לא  ש'סלקום' 
הושגה  שבו  ולמועד  הצדדים  לטענות  לייחס 

הפשרה". 
הסדר  כי  עובדיה,  השופטת  קבעה  כן,  כמו 
משאבים  בהשקעת  הצורך  את  חוסך  הפשרה 
לחברי  מהיר  לתשלום  ויביא  ההליך,  בניהול 
בנסיבות  סביר  הפיצוי  סכום  גם  כאשר  הקבוצה, 

העניין בהתחשב גם בסיכויי וסיכוני התובענה. 

מאת: חיים רייך

נשיא  של  הבכיר  יועצו  בראשות  משלחת 
־ארה"ב דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, היועץ לבי

טחון לאומי של ארה"ב, רוברט אובריאן, השליח 
ברקוביץ', הש אבי  ־האמריקאי לתהליך השלום, 

ובכירים  ליח המיוחד לנושא איראן, בריאן הוק, 
אמריקאים נוספים הגיעו לתפילה בכותל המערבי 

ערב הנסיעה לאיחוד האמירויות.
־את המשלחת פגש מנכ"ל הקרן למורשת הכו

על  שהסביר  אליאב  )סולי(  מרדכי  המערבי  תל 
כך  ועל  הקורונה  בצל  המערבי  הכותל  התנהלות 
על  לשמור  אפשר  איך  דוגמא  מהווה  שהכותל 

שגרת תפילה וביקורים יחד עם ההנחיות.
רבינוביץ  שמואל  הרה"ג  המערבי  הכותל  רב 
ג'רארד  ארה"ב  נשיא  הבכיר של  יועצו  עם  שלח 
ברכות  עם  זאיד  בן  מוחמד  לשיח'  מכתב  קושנר 
ישראל  מדינת  בין  היחסים  כינון  על  מירושלים 

לאיחוד האמירויות באיגרת מיוחדת.

־מנכל הקרן הציג בפניהם ממצאים מרתקים שנ
ונשא  המערבי  הכותל  במנהרות  בחפירות  חשפו 
איחוד האמי עם  ־עימם תפילה להצלחת השלום 

לבריאות  תפילה  ההיסטורית,  הטיסה  ערב  רויות 
כולו  ובעולם  בארה"ב  בישראל,  הקורונה  חולי 
־ותפילה לשנה טובה לקראת השנה היהודית החד

שה הבאה עלינו לטובה.

משלחת בראשות יועצו הבכיר של נשיא ארה"ב, ג'ארד קושנר בביקור בכותל המערבי

סלקום תפצה את בעלי 
הטלפונים הכשרים

פשרה בייצוגית נגד 'סלקום': תפצה 27 אלף מנויים עם 'טלפונים כשרים' על שלא שלחה להם 
מבעוד מועד הודעה קולית על התייקרות המסלול

עו''ד צביאל מוסקוביץ )צילום: פוטוגנים(

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

130 שופר 
מהודר 

החל מ-

לא קונים שופר לפני שנכנסים ל-"נזר הקודש" !

במגוון גדלים וסוגים שונים 
בהכשרו ובפיקוחו של הגר''ש מחפוד שליט''א

מעובד, לא מעובד, מרוקאי, תמני, בבלי, דישון.
ללא חשש ניקובים וסתימות.

39 שופר 
כשר 

לילדים
&& &

מהיצרן לצרכן     ׀     מחירים ללא מתחרים     ׀      בסיטונאות וליחידים.

220

ניתן להשיג 
שופרות

יריד ענק של
 "שופרות קלי תקיעה" 

שופר 
דישון 
החל מ-
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 בלעדי במכבי!
 מרפאה רב מקצועית
 ייעודית למחלימים

 מקורונה
 במרכז הרפואי

 ברח׳ רבי עקיבא 86
בני ברק

בזמן אמת 
מובילות 
 מקצועית

זה רק מכבי

אמת
בזמן
רק מכבי

בזמן
אמת

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



י"ג אלול תש"פ 12122/9/20 בני ברק

מאת: חיים רייך

שאול מרידור, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, 
הודיע על סיום תפקידו – על רקע חילוקי דעות עם שר 

האוצר ישראל כץ.
איני יכול לתת יד להתנהלות הקלוקלת המתקיימת 
ישראל  אזרחי  שכל  האחרונים,  החודשים  במהלך 
ישלמו עליה מחיר כבד בשנים הבאות", כתב מרידור 

במכתב ההתפטרות הארוך שלו.
במכתבו:  מספר  מרידור 
האחרונים,  החודשים  "במשך 
השבועות  במהלך  שאת  וביתר 
את  לבצע  היכולת  האחרונים, 
התקציבים  אגף  כראש  תפקידי 

הפכה לבלתי אפשרית.
לי  מאפשר  לא  אתה  "לצערי 
אחרים  רבים  ציבור  ולמשרתי 
באגפים השונים במשרד האוצר 
אחרים,  ממשלה  ובמשרדי 
יודעים  לעשות את מה שאנחנו 
לעשות – לגבש, להציע, לנתח 
אשר  מדיניות  צעדי  ולבקר 
יאפשרו למשק הישראלי לצלוח 

אותו,  הפוקד  הקשה  הכלכלי  המשבר  תקופת  את 
במגפת  יעיל  לטיפול  הלאומי  במאמץ  תמיכה  לצד 

הקורונה".
את  וביקר  ההחלטות  מקבלי  את  תקף  מרידור 
מדינה  תקציב  אין  בהם  "בימים  האוצר:  התנהלות 
בראשו  והעומד  האוצר  ממשרד  נדרשת  מאושר, 
אחראית,  כלכלית  מדיניות  הובלת  על  יתרה  הקפדה 

הנשענת על עבודת מטה מקצועית מעמיקה.
"במקום זאת, תהליכי קבלת ההחלטות בימים אלה 

מאינטרסים  המושפעת  החלטות  בקבלת  מתאפיינים 
הדרג  השתקת  לצד  טווח,  קצרי  ענייניים,  לא  צרים, 
מקצועית,  מטה  בעבודת  בוטה  זלזול  המקצועי, 
שליפות מהמותן, רמיסת הכלים והכללים התקציביים 
הישראלית  הכלכלה  מנהלי  של  לרגליהם  נר  שהיו 

עשורים רבים".
הוא הוסיף: "גם כשהיו כאלה שכינו אותי ואת חבריי 
איתן  עמדתי  דה-לגיטימציה,  לייצר  וניסו  'מחבלים' 
האחרונים  בימים  ממך(.  לגיבוי  זכינו  )לא 
אדומים,  קווים  ועוד  עוד  שנחצו  אחרי 
להתנהלות  יד  לתת  יכול  שאיני  החלטתי 
עליה  ישלמו  ישראל  אזרחי  שכל  הקלוקלת 

בשנים הבאות מחיר כבד.
שמסגרת  לגלות  נחרד  אני  שבוע  "מדי 
עוררין  אין  דיון.  כל  ללא  משתנה  התקציב 
יכול  אינך  אך  מדיניות,  להוביל  שתפקידך 
התעלמות  כללים,  רמיסת  תוך  זאת  לעשות 
לשנות  ניסיונות  מאקרו-כלכלה,  מנתוני 
מקורות  לייצר  מנת  על  תקציבים  אומדנים 
נוספים,  תקציבים  לחלוקת  פיקטיביים 

והדרת אגף התקציבים".
להתפטרותו  הגיב  כץ  ישראל  האוצר  שר 
לתפקיד  כניסתי  "מאז  ואמר:  מרידור  של 
ובכללו  באוצר  המקצועי  לצוות  רחב  גיבוי  הענקתי 
בעבר.  תפקידיי  בכל  שעשיתי  כפי  מרידור,  לשאול 
לצערי לאחרונה מתוך שיקולים פוליטיים צרים החל 
מדיניות  נגד  פומבי  וגם  בוטה  באופן  לפעול  מרידור 
האוצר,  במשרד  שהובלתי  המדיניות  ונגד  הממשלה 
היא  התקציבים  אגף  ראש  מתפקיד  פרישתו  ולכן 
מחליף  בהקדם  להביא  בכוונתי  ומתבקש.  נכון  מהלך 
בקידום  ולממשלה  לי  שיסייע  לתפקיד  ומקצועי  ראוי 

המדיניות הכלכלית בתקופה מאתגרת זו".

מתיחות במשרד האוצר
הממונה על התקציבים במשרד האוצר שאול מרידור התפטר ותקף את שר האוצר: "איני יכול לתת 

יד להתנהלות קלוקלת, שכל אזרחי ישראל ישלמו עליה בשנים הבאות מחיר כבד" • שר האוצר: 
"פעל בפומבי נגד הממשלה, פרישתו היא מהלך מתבקש"

פרישה מהדהדת. שאול מרידור

מאת: יחיאל חן

מדינת  תגיע  הקרובים  בשבועיים 
ישראל ל"חסינות עדר"- תרחיש בו אחוז 
הנדבקים באוכלוסייה יהיה גבוה מספיק 
על מנת שתחל דעיכה במספר הנדבקים, 
כך עולה ממחקר חדש שערך פרופ' מרק 
לסט מהמחלקה להנדסת מערכות תוכנה 
בנגב.  בן-גוריון  באוניברסיטת  ומידע 
אדם  זה,  במצב  המחקר,  ממצאי  פי  על 
אחד  מאדם  פחות  בממוצע  ידביק  חולה 
החולים  כמות  וכך  כיום(  למצב  )בניגוד 
נתוני  על  התבסס  הניתוח  בהדרגה.  תרד 
התחלואה של משרד הבריאות בארץ וכן 

על מודלים אפידמיולוגיים מוכחים.
תומכים  לסט  פרופ'  של  ממצאיו 
בצעדיו של ממונה המאבק בנגיף, פרופ' 
צעדים  שורת  על  שהכריז  גמזו,  רוני 
הנגיף  התפשטות  לצמצום  אפשריים 
בארץ. לדברי פרופ' לסט: "מדינת ישראל 
צריכה לשמר את המצב הקיים כדי לרדת 
אין  האפשרי.  בהקדם  הנדבקים  במספר 
שנגיע  כיוון  כולל,  סגר  לעשות  צורך 
זאת,  עם  הקרוב.  בזמן  דעיכה  למגמת 
מפגשים  יתקיימו  תשרי  ובחגי  במידה 
האזרחים  רבי-משתתפים,  חברתיים 
מהמומלץ  גבוה  אנשים  למספר  ייחשפו 
זה עלול להיות פתח להתפרצות מחודשת 

מבורכים  גמזו  של  צעדיו  הנגיף.  של 
וייטיבו עמנו לאורך הזמן".

במחקרו השווה פרופ' לסט את מדינת 
יוון,  האירופאיות  למדינות  ישראל 
במאפיינים  הדומות  ושוודיה,  איטליה 
בהשוואה  לדבריו,  לישראל.  מסוימים 
בישראל  הנגיף  התפשטות  אלו  למדינות 
אצלנו  והתחלואה  זו  בעת  יותר  חמורה 
לחלות  "אם  זאת,  עם  גבוהה.  עדיין 
הטיפול  בישראל.  עדיף  אז   – בקורונה 
שנבדקו  מהמדינות  יותר  יעיל  אצלנו 

וכנראה ממדינות נוספות אחרות".
בהתייחס לניתוח ממצאי חולי הקורונה 
באף  אין  כי  לסט  פרופ'  ציין  בישראל, 
מדינה כיום מאגר נתונים קליניים מסודר 
לדוגמה,  בישראל  קורונה.  חולי  של 
ואחוזי  הקורונה  חולי  מספר  מפורסמים 
התמותה מהמחלה אולם אין מאגר נגיש 
עם נתונים קליניים ברמת החולה הבודד 
ימי  מספר  רפואית,  היסטוריה   – דוגמת 
לדברי  וכדומה.  ההדבקה  מיקום  מחלה, 
הבריאות  משרד  "לטענת  לסט:  פרופ' 
החולים  פרטיות  על  בהגנה  מדובר 
אולם אין צורך בשמות החולים ופרטים 
מזהים אחרים, ניתן לבנות מאגר אנונימי 
לחוקרים  שיאפשר  קליניים  פרטים  עם 
בישראל ובעולם להבין יותר על המחלה 
הנפוצים  ההדבקה  מסלולי  את  ולזהות 

ביותר".

"עוד שבועיים 
הקורונה תדעך"

מחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן-גוריון קובע: לא צריך לעשות סגר; בשבועיים 
הקרובים נגיע לשיא נדבקים בקורונה ומשם תחל ירידה

כפוף למפורט באתר מרכנתיל סמייל

ברשת טבע נאות
במעמד החיוב נהנים מהנחה 

קבועה של 5%

מחזיקי כרטיס אשראי
מרכנתיל סמייל

 נוחות זה
בטבע שלך 

 אתה משתמש בסיפאפ רק בימות החול 
משום שאין לך התקן שבת וחג?

 לקראת תקופת החגים ובמיוחד שני ימי ר"ה הרצופים 
 הגיע הזמן לרכוש מכשיר סיפאפ 

המותאם גם לשבת וחג למהדרין, באישור "משמרת השבת".

052-5527341 | 03-6761656

 מתאים במיוחד 
למבוטחי כללית או מאוחדת

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

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

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:
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מאת: מנדי קליין וחיים רייך

המאבק  על  הממונה  שגיבש  הרמזור'  'מודל 
בקורונה, פרופ' רוני גמזו, הובא בפעם השלישית 

לאישור קבינט הקורונה – ואושר פה אחד.
האדומות,  הערים  את  שממפה  המתווה, 
לסייע  נועד  הארץ,  ברחבי  והירוקות  הכתומות 
מגבלות  הטלת  תוך  הנגיף,  התפשטות  בבלימת 
על אזורים שבהם נרשמו נתוני תחלואה גבוהים 

לעומת הקלות רחבות באזורים הירוקים.
את  להשיב  מומלץ  לא  גמזו,  פרופ'  לפי 
התלמידים לבתי הספר בערים שסווגו כאדומות 
– ובראשן בני ברק, אולם קבינט הקורונה הכריע 

כי מערכת החינוך תיפתח גם בערים האדומות.
המתווה, שאמור היה לפעול מה-1 בספטמבר 
יחל לפעול מה-6 בספטמבר, נועד להעביר חלק 
לידי  נרחב מהטיפול בתחלואה מידי המדינה – 

הרשויות המקומיות.
התוכנית שגיבש פרופ' גמזו מחלקת את מדינת 
ישראל ל־250 רשויות מקומיות. כל רשות תקבל 
ברמזור  שלה  הצבע  את  שיקבע  משוקלל  ציון 
או  כתום  צהוב,  ירוק,  שבועיים:  של  זמן  לפרק 
אדום. מדי שבועיים יעודכנו צבעי הרשויות על 
המגבלות  יותאמו  להם  ובהתאם  תפקודן  בסיס 

בהן.
שלושה  פי  על  ייקבע  רשות  כל  של  צבעה 
שיעור  החדשים,  החולים  שיעור  פרמטרים: 
 – התחלואה  גידול  וקצב  החיוביות  הבדיקות 

האם גדלה או קטנה.
שהוא  משום  בדיקות,  ריבוי  מעודד  המודל 
מאפשר שיפור בדירוג, רק אם לא הייתה ירידה 

משמעותית במספר הבדיקות.
עיר  לכל  שיינתן  ולצבע  לציון  בהתאם 
חלק  בה.  להתנהל  שיורשו  הפעילויות  יותאמו 
מהפעילויות – חינוך, תחבורה, מקומות עבודה 
ואירועי ספורט ותרבות המוניים – עדיין יאושרו 

ברמה הארצית.
שגרת החיים המקומית תיקבע בהתאם לצבעה 

של העיר.
ירידים,  המסעדות,  התפילה,  בבתי  הפעילות 
אירועי תרבות בתוך מבנים, מקוואות, בתי מלון, 
בבריכות  ושחייה  אירועים  קפה,  בתי  שווקים, 

יאושרו בהתאם לדירוג של העיר.

הגבלות לפי צבע הישוב

באזור "אדום" יוכלו להתכנס 20 איש בשטח 
פתוח ו-10 במבנה.

איש   50 עד  של  התקהלות   – "כתום"  באזור 
פתוח  בשטח  איש.   25  – ובמבנה  פתוח  בשטח 
של מקום ציבורי או עסקי תותר תפוסה של 40%, 

ובמבנה – לא יותר מ-20%.
איש   100 עד  תותר התקהלות  "צהוב"  באזור 
בשטח פתוח ותפוסה של עד 60% בשטח פתוח 
יורשו  מבנה  בתוך  עסקי.  או  ציבורי  מקום  של 
50 איש, ובמבנה של מקום ציבורי או  להתקהל 

עסקי – עד 40%.
ביותר  ה"נקיות"  הרשויות   – "ירוק"  באזור 
איש   250 עד  התקהלות  תתאפשר   – מקורונה 
בשטח פתוח ועד 100 בתוך מבנה. בשטח פתוח 
מ-80%,  יותר  לא   – עסקי  או  ציבורי  במקום 

ובמבנה ציבורי או עסקי – עד 60% מהתפוסה.
לכמה  נפרדת  הגדרה  דרש  גמזו  זאת,  עם 
החינוך,  מערכת  רווחה,  מסגרות  גופים: 
התחבורה הציבורית והתעופה, מקומות עבודה, 
לאומיים,  גנים  מורשת,  אתרי  טבע,  שמורות 
אירועים  מוזיאונים,  קניונים,  קדושים,  מקומות 
מאורגנים )בישיבה וללא מזון(, חנויות למכירת 
מזון, מוצרי היגיינה ובית מרקחת. עבור מקומות 

אלו המגבלות ייקבעו ב"הסדרה נפרדת".

עד 1,000 איש באולם

אותה  שיתקין  למי  תאותת  חדשה  אפליקציה 
את  בפניו  ותציג  אחרת  לעיר  נכנס  הוא  כאשר 

דירוגה.
בנוסף, קבינט הקורונה, אישר את מתווה שר 
התרבות והספורט חילי טרופר, במסגרתו יפתחו 
הסגול  התו  למגבלות  בכפוף  התרבות,  אולמות 

ובערים ירוקות.
לפי האישור החדש, פתיחת האולמות תיעשה 
תחת מתווה קפדני, זאת בכדי לשמור על בריאות 

הציבור ולמנוע הדבקה נוספת.
מכל כניסה באולם תותר הכנסתם של עד 100 
ועטיית  בטיחותי  מרחק  על  הפרדה  תוך  איש 
ניתן  באולם;  הכל  סך  איש   1,000 עד  מסיכות, 

יהיה למלא עד 60% מתפוסת הקהל באולם.
השרים  צוות  של  הראשונה  הישיבה  בתום 
לאומן,  נסיעה  למתווה  האפשרות  את  הבוחן 
ממונה  נומה,  רוני  במיל’  האלוף  כי  הוחלט 
יגבש מתווה שיאפשר  הקורונה בציבור החרדי, 
בפני  שיובא  לאומן,  ברסלב  חסידי  של  יציאה 
ביום שני אחה"צ  וקבינט הקורונה.  גמזו  פרופ’ 
הודיע נומה לצוות השרים כי אין בכוונתו לגבש 

את מתווה הנסיעות לאומן.
ראש  משרד  של  משותפת  בהודעה  כך,  בתוך 
"הממשלה  נמסר:  הבריאות  ומשרד  הממשלה 
החליטה במשאל טלפוני על הארכת ההכרזה על 

מצב חירום בשל נגיף הקורונה".
בהודעה צוין כי "לנוכח פקיעתה הצפויה של 
הקורונה,  נגיף  בשל  חירום  מצב  על  ההכרזה 
שעדיין  העובדה  ולאור   ,2020 בספטמבר  ב-6 
נגיף  של  רחבה  להתפשטות  ממשי  סיכון  ישנו 
הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור, 
נקיטת פעולות מכוח הסמכויות  המחייב המשך 
הקבועות בחוק – הוחלט לבקש מוועדת חוקה, 
חוק ומשפט של הכנסת לאשר את הארכת תוקפה 
של ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה 
בשישים ימים, החל מ-7 בספטמבר 2020 עד ל-6 

בנובמבר 2020".

תפילות בימים הנוראים

התקנות מסדירות לזמן מוגבל את אופן קיום 
התפילות המתקיימות בחודש אלול ובחגי תשרי, 

בשל חשיבות התפילות במועדים אלה.
תפילה  לקיים  יהיה  ניתן  תשרי  חגי  בתקופת 
למתחמים  בחלוקה  פתוח,  בשטח  במקום 
נפרדים, כך שבכל מתחם ישהו קבוצות קבועות 
שיתקיימו  ובלבד  היותר,  לכל  אנשים   20 של 

התנאים לשמירת בריאות הציבור.
התנאים בהם יש לעמוד הם שמירת מרחק של 
כל  סימון  בין מתחם למתחם;  2 מטרים לפחות 
הושבה  סרט;  או  חבל  כגון  פיזי  בסימון  מתחם 
בקבוצות קבועות, ובהושבת אנשים שאינם גרים 
2 מטרים, ככל  יישמר מרחק של  באותו המקום 
מינוי  ביניהם;  ריק  כיסא  הפחות,  ולכל  הניתן 
לשמירת  סדרנים  וכן  למקום  קורונה  ממונה 

החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות.

על  עולה  בו  הכולל  השוהים  שמספר  במקום 
המקום  של  מפורט  תשריט  להעביר  יש   ,250
והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות 

המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.
ששטחו  במבנה  תפילה  לקיים  ניתן  בנוסף, 
המפורטים  לתנאים  בכפוף  מ"ר   40 על  עולה 
המרבית  לתפוסה  השווה  מרבית  בתפוסה 
לפי  הרמזור  למודל  בהתאם  למבנה  המותרת 
הכניסות  ובמספר  ב-2  מוכפלת  כשהיא  האזור, 
תעלה  לא  המרבית  שהתפוסה  ובלבד  למקום, 
על יחס של אדם ל- 4 מטרים רבועים ועל 1,000 

אנשים סך הכול – בבתי כנסת גדולים במיוחד.
אולם לעניין מבנה ששטחו עולה על 240 מ"ר 
המרבית  לתפוסה  יתווספו  אדום,  באזור  המצוי 
כאמור 10 אנשים – אם למבנה כניסה אחת, ו-20 

אנשים – אם למבנה יותר מכניסה אחת.
הם:  כאמור  במבנה  תפילה  לקיום  התנאים 
ולכל  קבועות,  בקבוצות  במתחמים  הושבה 
אנשים  בהושבת  כניסה;  פתח  יוקצה  קבוצה 
ביניהם מרחק  יישמר  מקום  באותו  גרים  שאינם 
מרחק  הפחות,  ולכל  הניתן,  ככל  מטרים,   2 של 
של שני כסאות ביניהם; סימון כל מתחם על ידי 
יתאפשר  שלא  כך  ניילון,  או  קשיחות  מחיצות 
 2 בין מתחם למתחם; שמירת מרחק של  מעבר 
מטרים לפחות בין מתחם למתחם; מינוי ממונה 
כניסת  להסדרת  אחראי  שיהיה  למקום  קורונה 
שלט  הצבת  הנדרשים;  והתנאים  המתפללים 
מספר  המבנה,  גודל  יצוין  שבו  למבנה  בכניסה 

השוהים המותר ושם ממונה הקורונה;
על  עולה  בו  הכולל  השוהים  שמספר  במקום 
המקום  של  מפורט  תשריט  להעביר  יש   ,250
והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות 

המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.
ומה קורה באירוע מאורגן לציבור? 

התקנות  הרמזור,  מודל  להחלת  בנוסף 
במקום  הנערך  מאורגן  אירוע  קיום  מסדירות 
ציבורי או עסקי בשטח פתוח בלבד, וללא מזון 

באירוע, ובכפוף לקיום כל אלה:
של  בהושבה  מסומנים,  במקומות  ישיבה 
מרחק  נשמר  מקום  באותו  גרים  שאינם  אנשים 
של שני מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, 
מזון, המקום מחולק למתחמים של  ללא הגשת 
20 אנשים לכל היותר ובין מתחם למתחם נשמר 
בין  פיזי  סימון  יש  לפחות,  מטרים   2 של  מרחק 
וכן  למקום  קורונה  ממונה  מינוי  המתחמים, 

סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים.
למודל  בהתאם  יהיה  באירוע  השוהים  מספר 
זאת, במקום המצוי  עם  ולסיווג האזור.  הרמזור 
אירוע  קיום  לאשר  ניתן  צהוב  או  ירוק  באזור 
שמספר השוהים בו גבוה מכך, לאחר שהרשות 
שבהוראות  התנאים  שהתקיימו  ומצאה  בחנה 
אירוע  לאשר  הרשות  תוכל  זה  במקרה  המנהל. 
ל-500  מעבר  איש.   500 עד  של  בהשתתפות 
משרד  מנכ"ל  באישור  גם  בנוסף  צורך  יש  איש 

הבריאות ובהתאם לתנאים אותם יציב.
התקהלות  מגבלות  התיקון  מסדיר  כן  כמו 
נפרדות  כניסות  כמה  בו  שיש  סגור  למבנה 
ומתקיימים אירועים בהושבה בלבד וללא הגשת 

מזון.
בהתאם  תהיה  המותרת  המירבית  התפוסה 

הרמזור  מודל  לפי  למבנה  ההתקהלות  למגבלת 
ולא  למקום  הכניסות  במספר  מוכפלת  כשהיא 
יותר משיעור התפוסה המותר באותו אזור לעסק 
שקבועה לו תפוסה מירבית או יחס של אדם ל- 4 
מ"ר אם לא קבועה לו תפוסה כאמור, ולא יותר 
חלוקה  תוך  והכל  הכל,  סך  אנשים   1,000 מ- 
אנשים  ישהו  קפסולה  בכל  כאשר  לקפסולות, 

שנכנסו מאותה כניסה בלבד.
שמורת  מוזיאון,  בקניון,  כי  מוסיף  התיקון 
טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום מהמקומות 
יחס  על  יעלה  לא  השוהים  מספר   – הקדושים 
המקום  משטח  רבועים  מטרים   7 לכל  אדם  של 
וכי בחנות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגיינה 
ובבית מרקחת – מספר השוהים לא יעלה על יחס 
המקום  משטח  רבועים  מטרים   7 לכל  אדם  של 
או על התפוסה המרבית המותרת כמפורט במודל 

הרמזור לפי המקל מבניהם.
גן  של  מפעיל  או  מחזיק  אירועים:  גני  לגבי 
יפעילו  ירוק  באזור  או  צהוב  באזור  אירועים 
אירועים  יקיים  ולא  המנהל  להוראות  בהתאם 
למעט  אנשים,  ל-100  מעל  של  בהשתתפות 
ויקיים  שירותים  ונותני  האירועים  גן  עובדי 
בלבד  בהושבה  בלבד,  פתוח  בשטח  אירועים 

וללא ריקודים.

צוותי יישום והיגוי

לצורך יישום תכנית הרמזור הוחלט על הקמת 
הבריאות  משרד  בראשות  משרדי  בין  צוות 
האוצר,  הממשלה,  ראש  משרדי  ובהשתתפות 
לביטחון  המטה  הכלכלה,  הביטחון,  הפנים, 
לאומי, בנק ישראל ונציג מטעם ממונה הקורונה 

הלאומי.
יישום  אופן  את  לקבוע  יהיה  הצוות  תפקיד 
המדד בנוגע לאזורים גיאוגרפיים בעלי מאפייני 
בין  סטטיסטי.  תיקון  הדורשים  ייחודיים  גודל 
כן  כמו  אזוריות.  מועצות  בתוך  יישובים  היתר, 
הצוות יהיה רשאי לקבוע את אופן יישום המדד 

בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיקבע.
בראשות  היגוי  צוות  הוא  שיקום  נוסף  צוות 
מנכ"ל משרד הפנים, ובהשתתפות נציגי משרדי 
האוצר,  הביטחון,  הממשלה,  ראש  הבריאות, 
פיקוד העורף,  לאומי,  הרווחה, המטה לביטחון 
הקורונה  ממונה  מטעם  ונציג  ישראל,  משטרת 
המקומי.  השלטון  עם  ובהתייעצות  הלאומי, 
לרשויות  הסיוע  כלי  תכנית  את  יגבש  זה  צוות 
דין,  פי  על  תפקידיהן  לביצוע  המקומיות, 

בהתאמה לכל סוג של אזור. 
הרמזור  תכנית  על  כחלק מהחלטת הממשלה 
הוחלט להתקין תקנות לקביעת מגבלות ותנאים 

להתמודדות עם הקורונה.
לצד  הרמזור  מודל  את  מעגנת  אחת  תקנה 

תיקונים נוספים – לתקנות הגבלת הפעילות.
תקנה שניה קובעת כי מודל הרמזור והתקנות 
במטרה   ,6.9.2020 ביום  לתוקף  יכנסו  שלצידו 
הגורמים  לכלל  מתאים  היערכות  זמן  לאפשר 
בהתאם  מתאימה.  הסברה  ובליווי  הרלבנטיים 
התקנות  של  תוקפן  הארכת  על  הוחלט  לכך 

הקיימות היום, ללא שינוי, עד ליום 5.9.2020.
קבינט הקורונה אישר גם את תקנות סמכויות 
הקורונה.  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות 
את  ולהסדיר  לקבוע  שבנדון,  התקנות  מטרת 
גני  אלה:  לימוד  מוסדות  פעילות  על  ההגבלות 
ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על-יסודיים, 
מוסדות חינוך מיוחד, קונסרבטוריונים ומוסדות 
סמכויות  חוק  מכוח  וזאת  מחוננים,  לתלמידים 
מיוחדות, ובכך להחליף את ההוראות שעוסקות 

במוסדות אלה בצו הגבלת מוסדות חינוך.

מתווה הרמזור אושר פה אחד
קבינט הקורונה אישר פה אחד את המתווה שממפה את הערים האדומות, הכתומות והירוקות • גם ב'אדומות' ייפתחו בתי הספר • יגובש מתווה 

יציאה לנסיעה לאומן • וגם: כך ייראה מתווה התפילות בחודש תשרי: איך יתנהלו התפילות ב'ימים נוראים' ומה התנאים שיש לעמוד בהם? ומה צריך 
לעשות במקום שמספר השוהים בו עולה על 250? ומה דינו של בית כנסת שיש לו יותר מכניסה אחת?

קבינט הקורונה הכריע ברגע האחרון: מערכת החינוך לא תיפתח בערים האדומות
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 בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן,
הודות לטיפול מקצועי ומסור.

 את יכולה להוריד את המסכה
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 התקשרי לקו הסיוע של בת מלך
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מאת: חיים רייך

שימש  הקורונה,  מגיפת  פרוץ  מאז  לראשונה 
שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי כסנדק בבריתות. 
שברחוב  בביתו  התפילה  לאחר  נערכו  הבריתות 

רשב"ם בבני ברק.
תפילת  לאחר  רק  יתקיימו  הבריתות  מעתה, 
הנץ, רק בתוך ביתו של מרן הגר"ח ובהשתתפות 

של קהל מצומצם מבני המשפחה.
כל  את  יבצע  קבוע  אחד  מוהל  רק  כן,  כמו 
יהיו  שלא  כדי  מרן,  בבית  שיתקיימו  הבריתות 

אנשים נוספים בקרבתו של מרן שר התורה.
לחזק  השבוע  ביקש  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
הישיבות  ראשי  התורה,  למרביצי  ולהודות 
ומנהלי מוסדות החינוך, שעמלו ועמלים בתקופה 
זו לקיים את היכלי התורה, תלמודי התורה ובתי 

הספר.
ראשי  של  לשאלות  במענה  שנאמרו  בדברים 
חלקם  "אשרי  השבוע:  אמר  ומחנכים,  ישיבות 
ישיבה  פסקה  לא  שבזכותם  התורה  מרביצי  של 
התורה  בהיכלי  חיזוק  להוסיף  ועלינו  מארצנו, 

והחינוך".

ולמהר  ראש  להקל  "אסור  הוסיף:  הגר"ח 
להכניס את התלמידים לבידוד, לא ליחידים וכל 
לביטול  לגרום  שיכול  דבר   – לרבים  שלא  שכן 

בית המדרש ח"ו".
ראשי  על  מוטלת  החובה  הדגיש  בדבריו 
באופן  בישיבות,  הלימוד  את  לאפשר  הישיבות 

שאין בו סכנה.
דיומא  בענייני  שאלות  כמה  הוצגו  כן  כמו 
שהזמן גרמן. כמה מהשואלים בקשו לברר בעניין 
האחרון  הזמן  הם  אלו  שימים  החודש',  'ברכת 
לאמירתה בחודש אלול – האם מי שנמצא בבידוד 
ושלא  מהחלון  בביתו  ששוהה  בעת  אותה  יברך 
שמסתיים  לזמן  שימתין  או  השמים,  כיפת  תחת 

הבידוד שלו?
הגר"ח השיב: "זריזין מקדימין".

במענה לשאלות גבאי בתי כנסת לקראת הימים 
הנשים'  'עזרת  את  לסגור  ראוי  אם  הנוראים, 
בעזרת  התפילה  מקום  הגדלת  לאפשר  מנת  על 
חשובה  שלהן  התפילה  "לא,  השיב:  האנשים, 

וצריכים אותה".
כדי  אחרים,  פתרונות  למצוא  הורה  מרן 

להתפלל בלא חשש סכנה.

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לא למהר 
להכניס תלמידים לבידוד"

"אסור להקל ראש ולמהר להכניס את התלמידים לבידוד, לא ליחידים וכל שכן 
שלא לרבים – דבר שיכול לגרום לביטול בית המדרש ח"ו" • לא לבטל את 'עזרת 

הנשים' בתפילות הימים הנוראים: "התפילה שלהן חשובה וצריכים אותה"

מאת: מנדי קליין

עילית  ביתר  העיר  הכנסת  על  ההחלטה 
לרשימת הערים האדומות קוממה רבים מתושבי 
זעם על  רובינשטיין,  גם ראש העיר מאיר  העיר. 
ההחלטה ושיגר מכתב בנושא לשר הבריאות יולי 

אדלשטיין.
עיר  להגדרת  נכנסה  עילית  שביתר  "גיליתי 
העיר  עובדתי  נתון  כל  פי  שעל  למרות  אדומה, 
הבריאות.  לשר  רובינשטיין  כתב  אדומה",  אינה 
כי  הקורונה  קבינט  החליט  אמש  "כזכור, 
הלימודים בערים אדומות לא ייפתחו. בין היתר, 

גם בערים ביתר עילית, עמנואל ורכסים.
במכתבו מציין ראש העיר: "נכון להיום, בביתר 
נמצאים  כמחציתם  חולים,   187 ישנם  עילית 
כמות  עם  רבות  ערים  ישנן  כאשר  במלוניות, 
חולים גדולה מזו, שלא הוכנסו תחת הגדרת 'עיר 
אדומה'. נכון להיום, בביתר עילית יש 30 חולים 
פשוטה  בבדיקה  תושבים.  אלפים  עשרת  כל  על 
חולים  כ-40  יש  שבהם  ערים  כי  לראות  ניתן 
הוכנסו  לא   – תושבים  אלפים  עשרת  על  ויותר 
כמות  להיום,  נכון  אדומה'.  'עיר  ההגדרה  תחת 

הבדיקות בביתר עילית בשבוע האחרון – עומדת 
על כ- 900 בדיקות. ערים עם הרבה פחות בדיקות 

אינן מוגדרות כאדומות".
הבדיקות  אחוז  "גם  רובינשטיין:  לדברי 
 .11.5% על  כיום  עומד  עילית  בביתר  החיוביות 
תחת  הוכנסו  שלא  אחרות,  רבות  בערים  בעוד 
 15% על  עומד  המספר  אדומה',  'עיר  הגדרת 

אחוזים".
בסיום מכתבו פונה רובינשטיין לשר הבריאות 
ומבקש: "אשמח להבין את החישובים הנעשים 
בין הערים  חוסר השוויון  אך  במשרד הבריאות, 
הערים  לרשימת  נכנסה  עילית  שביתר  והעובדה 
האדומות ללא שום הצדקה – מחייב תיקון מיידי. 
ולתקן  הנתונים,  את  מיידית  לבחון  ממך  אבקש 
את הטעות שנעשתה ואת העוול שנגרם לתושבי 

העיר בשל ההחלטה השגויה הזו".
מסיבי  באופן  האחרונים  בחודשים  "פעלנו 
עם  אימון  בניית  תוך  בעיר,  התחלואה  להורדת 
באופן  מופלים  אנו  בה  מציאות  העיר.  תושבי 
וחבל",  הציבור,  באמון  פוגעת   – מובן  שאינו 

מסיים רובינשטיין את מכתבו.

"על פי כל נתון עובדתי 
ביתר עילית אינה אדומה"

ראש העיר ביתר עילית שיגר מכתב נזעם לשר הבריאות יולי אדלשטיין: "אשמח 
להבין את החישובים הנעשים במשרד הבריאות, אך חוסר השוויון בין הערים 
והעובדה שביתר עילית נכנסה לרשימת הערים האדומות ללא שום הצדקה – 

מחייב תיקון מיידי"

הגרח קניבסקי בסדנקאות צילום דוד זר
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מתווה הרמזור 
אושר פה אחד



השימוש באתרוג מובייל מותנה באישור נציג מטעם בית דין צדק בני ברק. מכשיר סמסונג גלקסי       799 ₪ בתשלום אחד או 35 ₪    24 תשלומים )סה"כ 840 ₪(. המחיר כולל 
סינון באפליקציות ואינו כולל חבילת סלולר. תוספת סינון בדפדפן 39.90 ₪ לחודש, ללא התחייבות. התמונה להמחשה בלבד. אינטרנט רימון 2009 ח.פ. 514256437

A10X

לרכישה: 1-800-222-238 מגוון מוצרי הגנה
הרחב ביותר

שירות טלפוני
24/6

סינון מותאם 
אישית

אתרוג מובייל הינו מכשיר סמארטפון מושגח עם סינון מובנה, 
מפוקח ומאושר ע"י ועדת הרבנים שבהכוונת בד"ץ בני ברק, 
וואטסאפ  הכוללים  מסלולים  במגוון  מסוננת  גלישה  המציע 
מוגן. לקוחות אתרוג מובייל נהנים משירות ואחריות ע"י היבואן 

הרשמי.

המכשיר המסונן
עם התשתית החזקה

חדש!
אתרוג-מובייל

רק - 799 ₪

Galaxy A10 סמסונג
מכשיר + סינון מובנה

מוביילאתרוג
בפיקוח וועדת הרבנים 
שבהכוונת בד״ץ בני ברק

משלוח
חינם!
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מאת: מנדי קליין

של  לגומרה  רושם  ורב  אדיר  שמחה  מעמד 
שנלמדו  כלאים  מסכת  על  הסיום  בחגיגת  תורה, 
הארצי  המשניות  מפעל  תלמידי  רבבות  ידי  על 

'זכרון חנה' בחודשי הקיץ האחרונים.
בארגון  מחלקים  הקיץ  בחודשי  שנה,  כמידי 
לילדים,  מאוירות  משניות  כרכי  אלפי  המשניות 
הארץ,  ברחבי  התורה  תלמודי  מאות  באמצעות 
הקיץ  במהלך  הילדים,  מצד  עלות  שום  וללא 
הארגון,  תוכנית  לפי  ולומדים  נרשמים  הילדים 

כשבסיום הלימוד מתקיימת חגיגת סיום גדולה. 
ילדי  לכל  הגדול  זו התקיים המבצע  גם בשנה 
מסכת   – זרעים  מסדר  משניות  בלימוד  התתי"ם 
והבירוקרטיה  הגדולים  הקשיים  אף  על  כלאיים 
הקורונה,  הנחיות  בשמירת  הגורמים  כל  מול 
וזאת לאחר שבהנהלת הארגון נצטוו וקיבלו את 
כי  שהתבטא  קניבסקי  הגר"ח  מרן  של  הוראתו 
'על אף הקשיים הגדולים, "תורה מגנה ומצלה", 
וכי על הארגון לעשות ולהתאמץ להגיע לכל ילד 

בחלוקת המשניות מבלי להתפשר'. 
לקראת הסיום, שלחו בהנהלת הארגון לשאול 
לגבי  לנהוג  כיצד  שליט"א  רשכבה"ג  מרן  את 
לעוד  אותו  לדחות  כדאי  האם  השנתי,  המעמד 
כולם  להתכנס  בעז"ה  יוכלו  חודשים שאז  מספר 
האפשרית.  במתכונת  לקיים  או  שנה,  כמידי  יחד 
הבאה  ומצוה  מקדימין"  "זריזין  היתה,  תשובתו 

לידך אל תחמיצנה.
ואכן, מאותו הרגע עשו בהנהלת הארגון הכל 
עם  ישבו  הם  לפועל.  המבצע  את  להוציא  כדי 
חברת ההפקות בראשות מר מיכאל כפלין שיחי', 
בראשות  ברק  בני  עיריית  הנהלת  עם  בתיאום 
המרכז,  קציני משטרת  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
הכינוס  על  והוחלט  הישיבות'  'ועד  בשיתוף 

בשטח פתוח סמוך לביתו של מרן שליט"א.
הגרי"ש  רבנו,  של  חביבו  בנו  הוראתו  פי  על 
קניבסקי שליט"א, מרבני הארגון, כדי שלא ייווצר 
מצב בו יצטרכו לומר לילדים שלא יבואו, הוחלט 
המספר  את  ששיננו  הילדים  חמישים  את  לבחור 
בזמן  להיות  יזכו  שהם  משניות,  של  ביותר  הרב 
אמת במעמד. שאר הילדים יהיו נוכחים דרך צפיה 
שידור  עם  הארץ  ברחבי  שיסתובבו  במשאיות 

במסך.
התלמידים,  אלף  עשרה  כשמונה  מתוך  ואכן, 
ההודעה  את  קיבלו  המתמידים  חמישים 
בהתרגשות רבה, כשהם לבושים בגדי חג הגיעו 

למעמד הגדול, ברחבת הבית ברחוב רשב"ם.
עם בואם של המצטיינים, קיבל כל אחד מהם 
הפתעה  להם  הוכנה  בנוסף,  קל,  כיבוד  ערכת 
מיוחד  ספר  וצבעונית,  מיוחדת  ענק  יצירת  של 
רשכבה"ג  מרן  שנשא  הדרשות  ובו  התורה,  על 
שרגא  רבי  הגאון  ובנו  זצ"ל  שטינמן  הגראי"ל 
שטינמן שליט"א בכינוסי הארגון במשך השנים, 
בתוספת עובדות וסיפורים נפלאים על רשכבה"ג 

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.
מלכות  מקהלת  ליוותה  המעמד  משך  את 

המפורסמת, בליווי אמני הרגש ר' מוטי שטינמץ 
ור' אהרל'ה סאמעט שיחיו, ובליווי תזמורת פאייר 
יענקי לנדאו, כשהם עומדים  המורחבת בראשות 

על בימה מוגבהת וגבוהה בצד המרחב.
על  ישובים  היו  הנרגשים,  הילדים  כשכל 
שלמה  הרב  המוכשר  המנחה  ניגש  מקומותיהם, 
מילר ובטוב טעם ודעת ריגש את הילדים כשהוא 
חושף טפח מפעילות הארגון בתקופה האחרונה, 
אל  להגיע  כדי  על המאמץ האדיר שעשו  ובפרט 

הלא יאומן, המעמד הגדול הזה בתקופה זו.
גדליה  רבי  הרה"ג  פתח  הנואמים  מסכת  את 
את  שהביא  הלכות,  שונה  קהילת  רב  הוניגסברג 
זילברשטין  יצחק  רבי  הגדול  הגאון  של  ברכתו 
שבירך את הילדים שיזכו לסיים מסכתות וספרים 

נוספים.
לאחמ"כ לקול שירה אדירה וצלילי התזמורת, 
קיבלו הילדים מתוך התרגשות עצומה את כניסתו 
למתחם  קניבסקי  הגר"ח  מרן  התורה  שר  של 

המיוחד שנבנה עבורו ברחבת הכינוס. 
את מילות הסיום האחרונות הקריא ברא כרעיה 
דאבוה הגרי"ש קניבסקי שליט"א, בנו חביבו של 
מרן שר התורה שליט"א שהסביר בטוב טעם את 
המשנה אחרונה במסכת כלאים. באמירת הקדיש 
כובד הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א, שהארגון 
ע"ה,  שטינמן  חנה  הרבנית  רעייתו  לע"נ  נוסד 
יין  'על  'הגפן  בירך  שליט"א  מרן  מכן  כשלאחר 

מביתו וטעם 'לחיים' לכבוד השמחה של מצוה.
בשלב הבא הזמין המנחה את הגר"ש שטינמן 
ר"י אורחות תורה, כשהוא מקדים להודות להגאון 
שליט"א שחזר עתה מכינוס של קירוב שהתקיים 

בצפון, והגיע במיוחד כדי לכבד את הילדים.
גולת  היה  ספק,  ללא  המעמד  של  השיא  רגע 
עם  פרטית,  אמונה  דרך  סט  מתנת  הכותרת, 
הקדשה אישית בכתב ידו של מרן וחתימתו, אותו 
שערך  מיוחד  גורל  פי  על  שליט"א  מרן  העניק 
מספר שעות קודם, מתוך כל הילדים ששיננו את 

המספר הרב ביותר של הפעמים על המשניות.
קניבסקי  הגר"ח  מרן  של  קדשו  ברכת  את 
בונם  מרדכי  רבי  הגאון  השמיע  שליט"א 
זילברברג, רבה של שיכון ה', כשבתחילת דבריו 
בקול  בירך  ואז  לעמוד,  הילדים  מכל  ביקש  הוא 
רם, וכל הקהל אחריו, את הברכה שחלק מחכמתו 
דמותו  נראתה  לא  רבים  חודשים  באשר  ליראיו, 

של מרן שליט"א בהדרו בשום אירוע פומבי. 
דברי נעילה מרגשים השמיע הגאון רבי שמואל 
דרום,   – במרכז  התתי"ם  מנהלי  נציג  שטרנפלד, 
התתי"ם  מנהלי  היו  הדרך  בתחילת  כי  שאמר 
זה,  סביב  הגדולה  הטירחה  מה  להבין  מתקשים 
הם לא האמינו במפעל האדירים הזה, אבל היום, 
שרואים תוצאות בשטח, רואים כמה מושגים זה 

מוסיף לילדים.
לעיריית  להודות  מבקשים  הארגון  בהנהלת 
ב"ב ולרב דוד פינקל על עזרתו באירוע וכל ימות 
את  קיבלו  שלא  הילדים  כי  להדגיש,  וכן  השנה, 
השי עדיין, יקבלו אותו באמצעות הנהלת הת"ת 

ברחבי הארץ, בשבועות הקרובים.

מעמד אדיר לסיום מסכת 
כלאיים בהשתתפות מרן 

הגר"ח קנייבסקי
מעמד אדיר לשמחת הסיום על מסכת כלאים בארגון 'זכרון חנה' בהשתתפות שר 
התורה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שהופיע בהדרו לאחר חמשה חודשים בהם 

נמנע מלהשתתף באירועי פומבי ⋅ ברכה מיוחדת מפי מרן שליט"א נשמעה לקראת 
תחילת הזמן החדש ולכבוד שמחת הסיום

מרן הגר"ח קנייבסקי במעמד המיוחד

הכוון,
גלגל הצלה
בדרך להצלחה

 רוצה לשנות הרגלים בעבודה? 
נמאס לך מהרגע האחרון?

 דב מרדכי רוזנשטרוך, 
cbt עובד סוציאלי ומנחה סדנאות בגישת 

מזמין אותך לסדנא קצרה וממוקדת:

תמיד 
ברגע 

האחרון?

מתאים
 

למי שרוצה 

 
ינוי 

לעשות ש

אמיתי

כל הקודם זוכה! מספר המקומות מוגבל!

 יום שלישי, י״ט אלול תש״פ 8.9.2020 
בשעה 20:00

CBT-בנושא: ניהול זמן ודחיינות בגישת ה

077-8050472
רח׳ הירדן 31 )ז׳בוטינסקי 160( בני ברק

www.hechven-bb.co.il :בקרו אותנו
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מאת: יוסף טולדנו

כתרי דמשק הם תשעה כתבי יד מהודרים של 
והובאו  שניצלו  קלף,  גבי  על  הכתובים  התנ"ך, 
במבצע  ה-90  שנות  באמצע  מסוריה  לישראל 
בבסיס  שעמדו  והם  המוסד  של  חשאי  חילוץ 
ההליכים המשפטיים משנת 2014, שבהם נחלקו 
משכנם  מקום  הכתרים,  לגורל  באשר  הצדדים 

וההסדרים הראויים לאחזקתם.
ציבורי-  אופי  בעלי  נכסים  הם  דמשק  כתרי 
לאומי ובעלי חשיבות היסטורית. לאחר שהובאו 
במשמורת  נתונים  היו  הם  לישראל,  הכתרים 
השנים  לאורך  פעלה  אשר  הלאומית,  הספריה 

לשימורם ולתחזוקתם השוטפת.
הכתרים  שנמסרו  מאז  שנים  כעשרים  בחלוף 
לידיה, ביקשה הספריה הלאומית לפעול להסדרת 
שהגישה,  התובענה  במסגרת  המשפטי.  מעמדם 
הדגישה הספרייה הלאומית את מעמדה כספרייה 
והעם  ישראל  מדינת  של  הממלכתית  הלאומית 
בשימור  המתקדמות  יכולותיה  ואת  היהודי 
ובטיפול בכתרים. הספריה הלאומית עתרה לכך, 
דמשק  כתרי  תשעת  כי  יצהיר  המשפט  שבית 
מהווים הקדש ציבורי וכי בית המשפט יקבע את 

תנאיי ההקדש ומטרותיו.
על  הודיע  לממשלה  המשפטי  היועץ 
כי  ציין,  שהגיש  ובעמדה  בהליך  התייצבותו 

מאש,  מוצלים  שרידים  הינם  דמשק  "כתרי 
מאז  השנים  במאות  עם-ישראל  לקורות  ועדות 
ומאפיינים  עשירה  היסטוריה  לכתרים  כתיבתם. 
ותלאות  רזים מחיי הנדודים  ייחודיים החושפים 
קהילות יהודיות בעבר ובהווה. הכתרים עשויים 
הקליגרפיה  לאמנות  מופת  והם  יד,  מלאכת 
והמיקרוגרפיה היהודית. כל כתר וכתר מקבוצה 
הסת"ם  כתיבת  נדירותם.  ומכאן  יחידאי,  הוא  זו 
והאמנות שבכתרים, כמו גם הדקדוק שבמסורה 
הם  הקלף,  שבשולי  הקטנה  ושבמסורה  הגדולה 
מפסגות היצירה היהודית ואין עוררין, כי מדובר 
לא  ערכן  אשר  היהודי,  העם  של  מופת  ביצירות 

יסולא בפז".
אומצה  לממשלה  המשפטי  היועץ  עמדת 
את  מהווה  והיא  המשפט,  בית  ידי  על  במלואה 
הבסיס לשטר ההקדש שכונן על ידי בית המשפט.

בית המשפט אימץ את המתווה שקבע היועץ 
נאמנים   9 של  להרכב  לממשלה  המשפטי 
הנאמנים  על  היועמ"ש,  לעמדת  שכן  בהקדש, 
בהקדש לייצג קשת ציבורית רחבה-  אנשי תורה 
אנשי  סוריה,  יהדות  יוצאי  של  נציגים  והשכלה, 
הלאומית,  הספרייה  מטעם  ומומחיות  מקצוע 
ידי  על  מוכתב  יהיה  דמשק  כתרי  שגורל  מבלי 
גורם אחד. בהתאם לעמדת רשם ההקדשות נקבע, 
ליו"ר  שוויון,  יש  שבה  מחלוקת  של  במקרה  כי 
הנאמנים לא יהיה קול מכריע. כמו כן נקבע, כי 

השימור  מחלקת  למנהל 
תהיה  הלאומית  בספריה 
עניין  בכל  וטו  זכות 
על  משפיע  או  הקשור 

שימור הכתרים.
למתווה  בהתאם 
היועמ"ש,  ע"י  שהוצג 
כי  ההקדש,  בשטר  נקבע 
מי  את  להציג  יהיה  ניתן 
לספריה  מחוץ  מהכתרים 
היתר  בין  הלאומית, 
של  המורשת  במרכז 
יהדות סוריה, ככל שיוקם 

ביום מן הימים בחולון.
המחוזי  המשפט  בית 
קבע בפסק הדין, כי "דרך 
ארוכה עברו כתרי דמשק 

מאות  לפני  סת"ם  סופרי  של  ידם  תחת  שיצאו 
קהילות  של  הכנסת  בתי  אל  התגלגלו  בשנים, 
ישראל בדמשק, ובעת מצוק ליהודי דמשק, ניצלו 
בידי המוסד בסיועו של הרב חמרה שסיכן נפשו 
ובסיועם של אחרים, עד שלבסוף  לטובת הכלל 
ושקדה  שפעלה  הלאומית  הספריה  אל  הגיעו 
הקדש  על  שההצהרה  תקווה  אני  שימורם.  על 
כתרי דמשק וקביעת כתב ההקדש יהוו מסד לכל 
הנוגעים בדבר לשמור, לשמר ולהאדיר אוצר זה 

של העם היהודי, לטובת הציבור בכללותו, למען 
הדורות הבאים, ולהנצחת מורשת קהילת יהדות 

סוריה".
יחידת  ההליך  את  לוותה  ההקדשות  מרשם 
גלעדי.  נוגה  עו"ד  באמצעות  ההקדשות,  רשם 
משנה  התיק  את  לוותה  היועמ"ש  של  מטעמו 

ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר.
פונקלשטיין  יעקב  עו"ד  ע"י  נוהל  התיק 

מפרקליטות מחוז ירושלים.

ביהמ"ש קבע: "כתרי דמשק" שהבריח 
המוסד לישראל – 'הקדש ציבורי'

ביהמ"ש המחוזי בירושלים אימץ את עמדת היועמ"ש לממשלה, אביחי מנדלבליט, וקבע כי "כתרי דמשק" - תשעה ספרי תנ"ך הכתובים על קלף, הם נכס בעל אופי 
ציבורי מובהק, ושמירתם היא לטובת הציבור כולו ⋅ ביהמ"ש הצהיר על כתרי דמשק כהקדש ציבורי, אשר ינוהל ע"י 9 נאמנים במשכנם בספריה הלאומית בירושלים

מאת: מנדי קליין

תקיעת  של  מיזם  על  השנה  הוחלט  "בנועם",  הרבנים  ארגון  ביוזמת 
שופר המונית בכל רחבי הארץ, בשעה 11:00 בבוקר ראש השנה. המיזם 
כך שרבים בציבור המסורתי  לידי  נולד בעקבות משבר הקורונה שמביא 
ובקרב אנשים מבוגרים וקבוצות סיכון, נמנעים השנה מללכת לבתי הכנסת 
לשמוע את קול השופר כמנהגם מידי שנה. לקראת המיזם הכשירו בארגון 
"בנועם" עשרות בעלי תקיעה בכל רחבי הארץ. בארגון מצפים להיענות 
למרפסות  לרחובות  האמורה  בשעה  שיצאו  התקיעה  בעלי  של  גבוהה 
ולחצרות וישמיעו בקול רם את קולו של השופר תקיעה שברים תרועה, על 

פי סדר הקולות שצריך כדי לצאת ידי חובה, בכל עיר ובכל שכונה.
מרנין  "מחזה  "בנועם", אמר:  ארגון  מייסד  ריאני,   ישראל מאיר  הרב 
ישראל מתאחד בראשית השנה, למעמד  כל עם  לראות את  יהיה  לב,  כל 
אחדות של תקיעת שופר באותו הזמן בכל ארץ ישראל. אין ספק שהאחדות 
טובה  שנה  לנו  להבטיח  בשמים  גדולה  השפעה  לה  תהיה  הזו  הגדולה 
יהודי אחד שימנע ממנו חלילה בגלל  יהיה  ומתוקה. המטרה שלנו שלא 
הקורונה, לקיים את המצווה הגדולה והחשובה של תקיעת שופר, שיהודים 
בכל הדורות מסרו עליה את נפשם. יהי רצון שבזכות האחדות סביב תקיעת 

השופר, נזכה כבר השנה לשמוע את קול שופרו של המשיח".

מיזם חדש: תקיעת 
שופר ברחובה של עיר

אחרי שירת 'מה נשתנה' 
במרפסות, עכשיו 
מגיעה גם תקיעת 

שופר המונית ⋅ לקראת 
המיזם הכשירו בארגון 
"בנועם" עשרות בעלי 

תקיעה בכל רחבי הארץ 
כדי לאפשר למי שנמצא 

בקבוצת סיכון לשמוע 
תקיעת שופר בלי לצאת 

מהבית

מאת: יוסף טולדנו

6 שנים לחטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים,  בחלוף 
תובעות  ז"ל,  יפרח  ואייל  שער  גיל-עד  פרנקל,  נפתלי 
משפחותיהם את ארגון הטרור חמאס אשר תיכנן וביצע את 
הפיגוע כנגד ילדיהם. הבוקר )ד'( הגיש ארגון "שורת הדין" 
תביעת נזיקין על סך 520 מיליון שקלים כנגד ארגון החמאס 
המחוזי  המשפט  בבית  הנערים,  שלושת  משפחות  בשם 
שמעבירה  הכספים  את  לעצור  נועדה  זו  תביעה  בירושלים. 
הרשות הפלסטינית מתקציבה לחמאס מדי שנה. המשפחות 
מיוצגות על ידי עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר, אבי סגל ואבי גז.

על פי מחקר מקיף שערך עבור התביעה סא״ל במיל׳ אלון 
לענייני  היועץ  ולשעבר  הפלסטינית  לזירה  מומחה  אביתר, 
הרשות  בשטחים,  הממשלה  פעולות  למתאם  פלסטינים 
הפלסטינית מעבירה בין 50 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר 
מדי חודש לארגון החמאס. מחוות הדעת עולה, כי הכספים 
בעזה,  החמאס  ממשלת  של  הממשלה  למשרדי  מועברים 
ולגופים שונים בעזה הנמצאים בשליטת החמאס, ולמעשה, 
כל הכספים שמגיעים לאחת מזרועותיו של ארגון החמאס: 
הזרוע הצבאית, הזרוע המדינית או הזרוע החברתית, נחשבים 

כספי חמאס וניתנים לעיקול לטובת תביעה כנגד החמאס.
הודה  קוואסמה,  חוסאם  בפיגוע,  חוליית המחבלים  ראש 
בחקירתו כי היה המוח מאחורי החטיפה והרצח, ואף השיג 

לצורך  נשק  כלי  את  רכש  הוא  מהחמאס.  לפיגוע  מימון 
הפיגוע והעבירם למרואן קוואסמה, מחבל נוסף בחוליה, וכן 
סייע  כי  הודה  הוא  עוד  הפעולה.  לביצוע  רכב  עבורם  רכש 
בהעלמת  הנערים,  גופות  בקבורת  הפיגוע  לאחר  לרוצחים 
ראיות מזירת הקבורה וכן בהימלטות מכוחות הביטחון. כמו 
אל-קאסם  עז-אדין  גדודי  החמאס,  של  הצבאית  הזרוע  כן, 

נטלו אחריות על החטיפה והרצח באופן רשמי.
אין  זו  נמסר: "בתביעה  מטעם משפחות שלושת הנערים 
או להמעיט  כדי לרפא את כאבנו, להפחית מצערנו,  כמובן 
ולו  להרתיע  התביעה  של  בכוחה  אם  לילדינו.  מגעגועינו 

במעט מכוחות הרשע הללו, והיה זה שכרנו".
דרשן-לייטנר,  ניצנה  עו"ד  הדין,  שורת  ארגון  נשיאת 
לראשונה  תקדימית.  תביעה  "זוהי  התובעים:  את  המייצגת 
שבוצע  פיגוע  בגין  הפלסטינית  הרשות  של  כספים  יעוקלו 
את  לכבד  תסרב  הפלסטינית  הרשות  אם  החמאס.  ידי  על 
העיקול,   צו  אף  על  החמאס  מימון  את  ותמשיך  העיקול, 
שמעבירה  המסים  מכספי  הפיצויים  סכום  את  נתבע  אנחנו 
תשלם  כך  או  כך  הפלשתינית.  הרשות  לידי  ישראל  מדינת 
הרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בחמאס, וקורבנות הטרור 
יוכלו לקבל צדק. מה שלא מצליחה המדינה לעשות – לעצור 
את מאות מיליוני הדולרים המוזרמים לארגון החמאס מאת 

הרשות הפלסטינית, יצליחו קורבנות הטרור לעשות".

משפחות שלושת הנערים 
בתביעה תקדימית נגד החמאס

תביעה תקדימית: משפחות 
שלושת הנערים תובעות מעל 
לחצי מיליארד שקל פיצויים 
מהחמאס – המטרה: לעצור 

את מימון החמאס על ידי 
הרשות הפלשתינית באמצעות 

התביעה

צילום: הספריה הלאומית



בס"ד

1-800-236-236

ועתה שמידת הדין גברה מאוד על כל 
העולם, ואין שום עצה להינצל מידי הצרות 
המתחדשות יום-יום, מה מאוד יש להתחזק 
במידת החסד, ועל ידי זה נעורר מידה כנגד 

מידה רחמי שמיים מרובים )עיין אהבת חסד(.

,)30X12( תרום עכשיו שקל ליום
לשנה של חסד.

בוא להיות שותף לחיים!
אנחנו צריכים אותך.
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"...מרידור זעם על התנהלותו הכלכלית של ראש 
הממשלה והודיע על התפטרותו מתפקידו באוצר". 
בתקשורת,  השבוע  שכיכבה  הזו,  הכותרת  אם 

מעוררת בכם תחושת דז'ה וו - אתם לא טועים.
 ,1997 יוני  בחודש  לבנים:  סימן  אבות  מעשה 
בממשלתו הראשונה של בנימין נתניהו, פרץ עימות 
ובין  פרנקל,  יעקב  דאז,  ישראל  בנק  נגיד  בין  מר 
בכלכלה  שהבנתו  נתניהו,  מרידור.  דן  האוצר  שר 
צידד  מרידור,  של  מזו  נופלת  לא 
בדעתו של נגיד הבנק - לזעמו של 
מתפקידו  להתפטר  שמיהר  השר, 
אתכם  נלאה  לא  רבתי.  במחאה 
בפרטי הסוגייה הכלכלית שעמדה 
האלכסון  )מדיניות  הפרק  על  אז 
אתם  אם  המטבעות,  סל  של 
לטווח  כי  נסכם  רק  מתעקשים(, 
רוה"מ  מדיניות  הוכיחה  הארוך 
את עצמה ותרמה לשגשוג העצום 

בכלכלה הישראלית.
23 שנה וקצת חלפו מאז, ושוב 
נקלע נתניהו לעימות עם משפחת 
התחלפו  שהפעם  אלא  מרידור, 
היוצרות. בעמדת הפקיד המקצועי 
ראש  לשעבר,  השר  של  בנו  ניצב 
מרידור,  שאול  התקציבים  אגף 
שר  דווקא  הוא  היריב  ואילו 
רק  כץ.  ישראל  הנוכחי,  האוצר 
בסאגה,  מקומו  על  שומר  נתניהו 
ומקבל  הממשלה  ראש  בעמדת 
דעתו,  את  רק  ומשנה  ההחלטות, 

כשהפעם הוא תומך דווקא בשר.
ביום  התפטר  הבן  מרידור 
ראשון בערב בקול תרועה רמה. במכתב ההתפטרות 
ששיגר לתקשורת הוא יורה האשמות לכל עבר, תוך 
השמטה אלגנטית של חלקו בכשלים הטכניים של 
ההתמודדות עם משבר הקורונה, אותו הוא מלווה 
מתחילת הדרך, בניגוד לשר כץ שנכנס ללשכתו רק 

עם הקמת הממשלה הנוכחית.
גורמים  הפנו  האחרונה,  השנה  חצי  לאורך 
פקידי  לעבר  מאשימה  אצבע  אחת  לא  בממשלה 
שונים  בתרגילים  מעכבים  הם  כי  בטענה  האוצר, 
הכלכליות  החילוץ  חבילות  הזרמת  את  ומשונים 
לנתניהו  מרידור.  תמיד  ניצב  החנית  בחוד  למשק. 
שיחולקו  מיליארדים  על  בערב  להכריז  נמאס 
ועיכובים.  תקלות  על  בבוקר  ולהתנצל  לאזרחים 
משפחת  כלפי  הטבעית  החשדנות  את  לזה  תוסיפו 
לפיהם  האחרונה  מהשנה  הפרסומים  ואת  מרידור 
שר  עם  הדוק  בקשר  התקציבים  אגף  ראש  עמד 
צפויה  התפטרות  לכם  והרי  גנץ,  בני  הביטחון 

מראש.

זמן שאול
הפעם   ,97 של  לעימות  בניגוד  הצער,  למרבה 
בכלל  פשוט  לא  במיתון  שקועה  ישראל  כלכלת 
עשוי  מבלפור  הקוסם  גם  לעין.  נראה  לא  שסופו 
ממשבר  הישראלי  המשק  את  לחלץ  להתקשות 
הקורונה, ואפילו חבילת השקעות אפשרית מאיחוד 
החרם  את  השבוע  ביטלה  שזו  לאחר  האמירויות, 
מרווח  לתת  אמנם  עשויה   - ישראל  על  הכלכלי 
המצוי   2020 של  הישראלי  לתל"ג  מינורי  נשימה 
רבבות  את  שיציל  מה  זה  לא  אבל  עגום,  במצב 

העסקים הקטנים, המשוועים לחמצן ולמזומנים.
בסדר  מענק  הללו  העצמאים  קיבלו  השבוע 
למענקים  בניגוד  שקלים.  אלפי  כשבעת  של  גודל 
קטנים  בסכומים  בפועל  שהסתכמו  הקודמים 
סביר  סכום  על  לראשונה  מדובר  הפעם  להחריד, 
העסקים  מבעלי  לחלק  לסייע  שעשוי  יחסי,  באופן 
הטובעים לשמור את הראש מעל המים, לכל הפחות 

בנוגע לעלויות המחיה השוטפות.
את  במעט  לייצב  מעוניין  הממשלה  ראש  אם 
לנקוט  עליו  באמונם,  בחזרה  ולזכות  עסקים  אותם 
באופן מידי בשני צעדי המשך: האחד, על המענק 
מדי  הקרובים,  בחודשים  סדיר  באופן  להינתן  הזה 
חודש בחודשו, לפחות עד להתאוששות חלקית של 
המשק. השני, על נתניהו להודיע כי מדובר במענק 
מוחלט. לא 'הלוואה תקופתית' ולא 'מענק שייבדק 
למפרע'. גם אם יש פה ושם עסק שלא עמד במאה 
אחוז מהקריטריונים, האמן לנו, אדוני רוה"מ, הוא 

זקוק לכסף הזה.
בצירוף  הללו,  בצעדים  נתניהו  ינקוט  אכן  אם 
למשק,  כספים  הזרמת  שעיקרן  נוספות  פעולות 
ומתן  האפשר  במידת  המגבלות  חגורת  שחרור 
אור ירוק לתפעול שוטף של התעשייה, עשוי ראש 
מול  הנוכחי  בסיבוב  גם  מנצח  לצאת  הממשלה 

משפחת מרידור.
מי שמעמדה התערער במעט בעקבות עזיבתו של 

משרד  מנכ"לית  היא  התקציבים,  אגף  ראש 
האוצר קרן טרנר. טרנר אמנם כיהנה 
כמנכ"לית  כץ  השר  תחת  בעבר 
נחשבה  היא  אך  התחבורה,  משרד 
בשל  מרידור  עם  כמזוהה  דווקא 
האוצר.  במשרד  המקורית  עבודתה 
נדמה  השורות  כתיבת  לשעת  נכון 
אף  כץ  והשר  איתן,  מעמדה  כי 
הודיע בראיון כי שוחח עמה וסיכם 
הטוב  הפעולה  שיתוף  "חידוש  על 
שהיה ביניהם המשך שנים", אולם 
באוצר יש מי שטוענים כי רק מאחר 
במשרד  הבכירים  התפקידים  ושני 
)החשב  מחדש  לאיוש  נדרשים 

לעת  כץ  נמנע  התקציבים(,  אגף  וראש  הכללי 
ברגע  אך  השלישית,  הבכירה  של  מהדחתה  עתה 
על  תהיה  טרנר  תתמלאנה,  החסרות  שהמשבצות 

'זמן שאול', ולא שאול מרידור...

פלוס שהוא מינוס
מרידור.  בפרשת  אחר  חמור  היבט  יש  אבל 
על  גלי  בריש  מצפצף  ממשלתי  שפקיד  העובדה 
הוראות הדרג הנבחר, מרשה לעצמו לעשות כרצונו 
שלא  הציבור  נבחרי  את  בפומבי  מאשים  ולבסוף, 

קיבלו את המלצותיו ודעותיו.
השיטה.  את  המציא  לא  מרידור  הצער,  למרבה 
התופעה חוזרת על עצמה לכל אורכם ורוחבם של 
בפקידים  מדובר  כאשר  בפרט  הממשלה,  משרדי 
משפטיים.  ויועצים  מנכ"לים  קרי  ביותר,  הבכירים 
ניקח לדוגמה את משרד הדתות. כפי שפרסמנו כאן 
בשבוע שעבר, השר החדש, הרב יעקב אביטן, הגיע 
כשהוא מלא ברצון טוב, נחוש ובעל יכולת לביצוע 

תפקידו על הצד הטוב ביותר.
חתום  פלוס  עודד  המשרד  מנכ"ל  מזלו,  לביש 
של  יחסי  באופן  והכושלות  האחרונות  השנים  על 
המשרד, עם פעילות ברף נמוך במיוחד. לפי בכירים 
במשרד, המנכ"ל לא הצליח למלא אחר הקו המנחה 
של הדרג הנבחר, כך, למרות רצונה של מפלגת ש"ס 
לקדם במלוא הקיטור מינויי רבנים ומועצות דתיות 
בעשרות ערים ברחבי הארץ, כמעט ולא זז דבר עד 

למערכות הבחירות האחרונות.
הדת  שירותי  את  שיקדמו  חלף  זו,  אף  זו  לא 
של  ברדיפה  המשרד  פקידי  עוסקים  בישראל, 
השירותים הקיימים. הנה דוגמה להתנהלות מהשנה 
דתית  מועצה  יו"ר  כאשר  רגיל,  באופן  האחרונה: 
מאושרת  היא  שביצע,  פעילות  על  מגיש חשבונית 
למשרד  אותה  שמגיש  המועצה  של  רו"ח  ידי  על 
אצל  החשבוניות  נבחנות  ההגשה,  לאחר  הדתות. 
סמנכ"ל תקצוב ותכנון במשרד, חזי כהן, באמצעות 

אותו ואת בנו

אם ראש הממשלה מעוניין 
לייצב במעט את אותם עסקים 
ולזכות בחזרה באמונם, עליו 
לנקוט באופן מידי בשני צעדי 
המשך: האחד, על המענק הזה 
להינתן באופן סדיר בחודשים 
הקרובים, מדי חודש בחודשו, 
לפחות עד להתאוששות חלקית 
של המשק. השני, על נתניהו 
להודיע כי מדובר במענק מוחלט. 
לא 'הלוואה תקופתית' ולא 
'מענק שייבדק למפרע'. גם 
אם יש פה ושם עסק שלא עמד 
במאה אחוז מהקריטריונים, 
האמן לנו, אדוני רוה"מ, הוא 
זקוק לכסף הזה

על סדר היום

הולך בדרכי 
אביו, ראש אגף 
התקציבים 
המתפטר שאול 
מרידור  | צילום: 
אתר משרד 
האוצר

אבי גרינצייג
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נוגעת  החשבונית  אם  בנוסף,  חשבון.  רואי  סוללת 
אירועי  )למשל  כ'תמיכות'  המוגדרים  לנושאים 
נוסף  ייסורים  מסלול  תעבור  היא  תורניים(,  תרבות 

באגף תמיכות ועזבונות בראשות אפרים אנטמן.
אוטומטי  באופן  נתפס  הדתית  המועצה  ראש 
כאשר  פוטנציאלי.  כגנב  הפקידים  בתודעת 
חשבוניות שהן בסדר גודל של לא יותר מכמה אלפי 
שקלים בממוצע, עוברות בחינה אחר בחינה בניסיון 
למצוא איזה סרך ופגם. הגיחוך הוא בכך שלפעמים 
את  שבוחנים  החשבון  רואי  של  עלותם  מצטברת 

החשבונית ליותר מכדי עלות החשבונית עצמה...
פיננסי  מודול  לקדם  כהן  החליט  כשנה  לפני 
לכינוי  שזכתה  יותר  גדולה  מערכת  בתוך  המוטמע 
תשדר  מועצה  כל  המודול,  במסגרת  הים'.  'שירת 
אחר  לעקוב  כדי  למשרד,  ישירות  החשבוניות  את 
של  הישירה  המשמעות  שלה.  הפיננסית  הפעילות 
לתקצוב  המחמירים  התנאים  בשל  המודול,  החלת 
שיתוק  כדי  עד  אנושה  פגיעה  היא  אליו,  שנלווים 
בהם  במקרים  בפרט  הדתיות,  מהמועצות  לחלק 

נדרש תקצוב בדיעבד.
נכון לשעת כתיבת השורות, כבר הושקעו מיליוני 
להפנות  ניתן  שהיה  כסף  המערכת,  בבניית  שקלים 
נאלצת  מועצה  גם שכל  מה  יותר.  ראויות  למטרות 
לשלם 40 אלף שקל לשנה עבור השימוש במערכת, 
עבור  המשולמות  ופחות  לעשירית  בהשוואה 

התוכנות המקובלות בשוק.
וגם  הגזירה  ברוע  להיאבק  ניסו  המועצות  ראשי 
שטחו את טענותיהם בפני המנכ"ל, שאחר ששמע 
שהגיע  הפקיד  בהחלטת  לתמוך  ביכר  הצדדים  את 
שטחו  כאשר  מהם,  אחד  לטענת  המיסים.  מרשות 
את טענותיהם בפני השר דרעי, הגיב האחרון בהלם 
כי "אם היה נוהג כך במשרד הפנים כלפי הרשויות 

המקומיות, הן מזמן היו פותחות בשביתה כללית".

שלטון המשפטנית
אבל הבעיה אינה נקודתית במקרה כזה או אחר, 
את  "הביאו  במשרד,  בכיר  גורם  לנו  שמסביר  כפי 
שהוא  כדי  שלו  המשפטי  הרקע  בגלל  המנכ"ל 
המחלקה  שמציבה  המוקשים  עם  להתמודד  יוכל 
המשפטית, שבאופן טבעי אינה מגלה אהדה לענייני 
דת, אך הוא לא מצליח לעשות זאת. פעם אחר פעם 

עו"ד  המשרד,  של  היועמ"שית  הקו  את  מכתיבה 
גליה קליין". אותו גורם מוסיף וטוען כי "פלוס הוא 
ואג'נדה  לראשו  בנט  כיפת  עם  ליברל,  לאומי  דתי 
זהה בלבו. ש"ס לא תוכל לקדם שום עניין משמעותי 

במשרד הדתות כל עוד פלוס יושב על השיבר".
נדמה  הזה,  הספציפי  במקרה  לפחות  זאת,  עם 
דרעי  והשר  המנהרה, מאחר  בקצה  אור  קרן  יש  כי 
שוקל למנות את פלוס לתפקיד שונה, כמנהל הועדה 
כך,  אכן  אם  דרום.  במחוז  ובניה  לתכנון  המחוזית 
משורות  יהיה  הבא  שהמנכ"ל  במפלגה  מצפים 
המגזר החרדי, חובש כיפה שחורה ובעל לב חם לכל 

דבר שבקדושה.
מן הראוי להביא את תגובת המשרד לשירותי דת, 
תחילה בסוגיית המודול הפיננסי: "המודול משמש 
ממערכת  חלק  והוא  הדתיות  למועצות  עזר  ככלי 
ש"ח.  מיליון  בכ-45  נאמדת  שעלותה  הים  שירת 
השתמשו  בהם  שהמערכות  לאחר  הוקם  המודול 
המועצות הדתיות לא היו מאושרות ע"י מס הכנסה 
המשרד  של  המערכת  החוק.  בתנאי  עמדו  ולא 

מאושרת ע"י מס הכנסה ועומדת בתנאי החוק.
המשרד  מנכ"ל  מצא  וראוי  נכון  מניהול  "כחלק 
שנכון וראוי שהמועצות הדתיות ישתמשו במערכת 
הדתיות  יו"ר המועצות  מול  קיים שיח  המנכ"ל  זו. 
המועצות  את  יחייב  לא  שהמשרד  הוחלט  שבו 
חייבים  הם  אותם  דיווחים  למעט  למודל,  להתחבר 
המועצות  מראשי  חלק  נדגיש  המשרד.  מול  לבצע 

הדתיות הביעו הסכמה להצטרף לתהליך.
המנכ"ל  קבע  החוששים  דעת  את  להפיס  "כדי 
ואף חתם על אמנה לפיה המודול )למעט במקטעים 
יהיו  והמועצות  וולונטרי  יהיה  שלו(  מסוימים 
שגם  ספק  לנו  אין  אותו.  להפעיל  לא  רשאיות 
על  ויעמדו  המערכת  את  שיכירו  אחרי  המתנגדים 

סגולותיה הייחודיות ימהרו להפעיל אותה".
באשר לנושא הלשכה המשפטית נמסר כי "מנכ"ל 
הלשכה.  מול  ופנימי  מקצועי  שיח  מנהל  המשרד 
מתקבלת  המשפטית  הלשכה  שעמדת  פעמים 
מול  שמלובנת  מקצועית  מחלוקת  קיימת  ולעיתים 

משרד המשפטים".

בין טיסה לטיסה
בשעה טובה, אחרי דחיות חוזרות ונשנות העביר 

בממשלה.  הרמזור'  'מתווה  את  גמזו  רוני  פרופ' 
גמזו, שסופג ביקורת קשה מכל עבר על התנהלותו 
שהוא  הרכרוכיות  לעומת  אומן,  בסוגיית  התקיפה 
ושוב  שוב  מצהיר  בלפור,  במפגיני  בטיפול  מגלה 
החגים.  לקראת  סגר  להטלת  נחרץ  מתנגד  הוא  כי 
עם זאת, לאור ניסיון העבר, קשה להאמין שנתניהו 
יתחשב ברגע האמת דווקא בדעתו של הפרויקטור 
חסר הסמכויות והמושמץ. נראה כי הכל תלוי בסופו 
של דבר במספר החולים הקשים ובנתוני התחלואה 

הכלליים.
לנגד  ברסלב,  חסידי  הם  עתה  לעת  שסובל  מי 
לנסיעה  ישראלים  עמוס  מטוס  ממריא  עיניהם 
נאלצים  הם  בעוד  האמירויות,  באיחוד  חווייתית 
למצער  או  השנתית,  הרוחנית  החוויה  על  לוותר 
השלטונות  עם  להסתבך  חתחתים,  במסלול  לצעוד 
)למזלם,  ממושך  לבידוד  ולהיכנס  האוקראינים 

ניסיון ב'התבודדות' כבר יש להם(.
אינה  אמנם  לאומן  הנסיעה  בבירור,  לומר  צריך 
רוב  ובקרב  מדרבנן,  ולא  מדאורייתא  לא  מצווה, 
מוחלט של הציבור החרדי אפילו אינה בגדר מנהג 

ויש  מאחר  זאת,  אף  על  ראוי. 
יהודים שהנושא יקר לליבם ומהווה 
ברוחניותם,  וחיוני  מרכזי  מרכיב 
חל עליה הכלל הדמוקרטי שמחייב 
חופש דת, ואשר אינו נופל במאום 
הדמוקרטי  הכלל  של  מחשיבותו 
הביטוי.  חופש  של  כך  כל  היקר 
מוביל  הביטוי  שחופש  וכשם 
כך  בציבור,  מחאה  של  לאישור 
לאישור  להוביל  צריך  הדת  חופש 

של תפילה בציבור.
העובדה שהציבור החרדי מקפיד 
מעצמו על פיקוח נפש אפילו בספק 
בנתוני  לצפות  שניתן  )וכפי  ספקא 
והולכים,  המשתפרים  הקורונה 
בלילה,  שני  ליום  נכון  כאשר 

הן  אדומות  ערים  וארבע  עשרים  מתוך  ארבע  רק 
חרדיות(, היא עניינו הפרטי והאישי. מדינת ישראל 
כמדינה ליברלית ומקפידה על זכויות אדם ושוויון 
אינה יכולה להפלות בין אזרח לאזרח, וטוב עשתה 
בדגש  אחד,  פה  למחות  שנזעקה  החרדית  הנציגות 
למרות  פרוש,  השר  וסגן  וליצמן  דרעי  השרים  על 

ועל אף המחאות נגדם.

רואים ולא ממריאים, חסידי ברסלב במחאה השבוע

"הביאו את המנכ"ל בגלל הרקע 
המשפטי שלו כדי שהוא יוכל 

להתמודד עם המוקשים שמציבה 
המחלקה המשפטית, שבאופן 

טבעי אינה מגלה אהדה לענייני 
דת, אך הוא לא מצליח לעשות 
זאת. פעם אחר פעם מכתיבה 

את הקו היועמ"שית של המשרד, 
עו"ד גליה קליין"



י"ג אלול תש"פ 24242/9/20 בני ברק

מאת: יוסף טולדנו

לא בכל יום יש לכם הזדמנות, במאמץ קטן, להיות 
שותפים במפעל חסד וסיוע אדיר כמו זה של ארגון 
עזר מציון, אבל כעת, נפתחת לכם הזדמנות מיוחדת 
העצומות של  בזכויות  חלק  ולקחת  זה,  את  לעשות 

הארגון, לקראת יום הדין ההולך וקרב.
מיוחד  קמפיין  משיקים  בארגון  לראשונה 
פעולות  בשלל  ישיר  חלק  לקחת  לציבור  שמאפשר 
גדולים  סכומים  שייתרמו  ככל  הארגון.  של  החסד 
יותר, כך עזר מציון תוכל לעזור ליותר אנשים, לייצר 
יותר פעילות חסד, ולהרבות בזכויות שיזקפו לזכותם 

של התורמים שיחי'.
השבוע  כל  לאורך  שימשך  ההתרמה  בשבוע 
הבא מיום ראשון עד חמישי, הציבור מוזמן להיות 
זה  אם  מציון,  עזר  של  האדיר  במערך  שותפים 
אם  ובחגים,  בשבתות  חול,  ביום  חמות  בארוחות 
באמצעות  משפחותיהם  ובני  חולים  בהסעות  זה 
לתמיכה  המחלקה  בפעילות  זה  אם  אמבולנסים, 
אם  לקשישים,  הסיוע  במערך  זה  אם  סרטן,  בחולי 
זה ביעוץ רפואי, סיוע למשוקמי נפש, סיוע לילדים 
'מחוברים  ושינוע חולים באמצעות מערך  מיוחדים 

לחיים' המונה אלפי מתנדבים.

עזר  של  הפעילות  הקורונה,  שלמרות  לציין  יש 
בתנופת  נמצאת  האחרונה  השנה  בחצי  מציון 
התפתחות חסרת תקדים מאז הקמת הארגון, כאשר 
גם מאגר מח העצם של 'עזר מציון' המשיך לפעול 
כ-200  נערכו  הקורונה  בתקופת  חיים.  ולהציל 
שנשלחו  מנות   100 מהן  חיים,  מצילות  השתלות 
להציל יהודים ברחבי העולם. כל משלוח בימים אלו 
היה משימה בלתי אפשרית כמעט, אבל צוות המאגר 
מושבתים  תעופה  נמלי  של  בימים  וגם  ויתר,  לא 
בארץ ובעולם הצליחו להעביר את מנות מח העצם 
להציל  ולהמשיך  נוספות  ובדרכים  תובלה  במטוסי 

חיים.
נדהמים  הם  כי  אומרים  מציון  עזר  בארגון 
"למרות  מהשטח.  שעולה  וההתלהבות  מהפידבק 
מהשטח.  אדירה  התלהבות  רואים  אנחנו  הקורונה 
עזר  של  בפעילות  שותפים  להיות  רוצים  אנשים 
מציון ורואים בכך הזדמנות נדירה. אין חיזוק גדול 
אנו  ולמערך המתנדבים כאשר  לראשי הארגון  מזה 
רואים עד כמה הציבור תומך בפעילות ורוצה להיות 
חיים,  להצלת  שפועלת  מציון,  עזר  ממשפחת  חלק 
ובני  החולים  עבור  ולאספקת מעטפת  רפואי  לסיוע 
משפחותיהם, ועושה הכל עם חיוך ואהבת הזולת".
לשותפות של חיים חייגו עכשיו: 1800-236-236.

הזדמנות נדירה לשותפות בפעילות החסד 
האדירה של 'עזר מציון'

לקראת יום הדין, קמפיין חסר תקדים של עזר מציון מאפשר לראשונה לכל אחד להיות שותף בפעילות המיוחדת של עזר מציון ⋅ ככל שייתרמו סכומים גדולים יותר, 
כך הארגון יוכל לעזור ליותר אנשים, לייצר יותר פעילות חסד, ולהרבות בזכויות שיזקפו לזכותם של התורמים שיחי'

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה

  לקראת ימי הרחמים והסליחות - ארגון עזר מציון יוצא בקמפיין מיוחד



ריצפז
 נוזל לניקוי רצפה 
 דוחה תיקנים/
פרש הום מלון
2 ליטר

סנו
 +JET 
 מטליות לחות לניקוי כללי/
מטליות לחיטוי וניקוי יסודי
אריזת שלישיה

 מחיר 
לאריזת שלישיה

 מחיר 
למארז שלישיה

 מחיר 
למארז חמישיה

סנו אוקסיג'ן
מסיר כתמים 
ללא אקונומיקה
750 מ"ל

*מידות 2-6*הזול מביניהם המחיר הקודם היה בתוקף 7 ימים

המחיר הקודם היה בתוקף 7 ימים

המחיר הקודם היה בתוקף 7 ימים

המחיר הקודם היה בתוקף 7 ימים

המחיר הקודם היה בתוקף 7 ימים

המחיר הקודם היה בתוקף 7 ימים

המחיר הקודם היה בתוקף 7 ימים

המחיר הקודם היה בתוקף 7 ימים

המחיר הקודם היה בתוקף 7 ימים

השני* ב-

2 יחידות ב-

 

 

2490 100

1690 1290

990

2200

690

990

12901000

 חיתולים 
דריי פרוטקט*

סנו ז'אוול
 מגבוני אקונומיקה

סנובון
סבון אסלה כחול
מארז שלישיה

אורביטול
מברשות שיניים
אריזת רביעייה

סנו ספארק
נוזל כלים
700 מ"ל

סנו סופט
ממחטות אף
מארז חמישייה

קרמה
תחליבי רחצה
750 מ"ל

קרליין
דאודורנט נושם 
ספריי/רול און

מגוון ספוגי רחצה

9IK
KAKA

*gaj
dbg+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
תקף בין התאריכים 23.9.20-3.9.20 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בין 
חנויות הרשת ולפיכך, מחיר לפני הנחה יוצג 

על המוצר/בסמוך לו.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
Life BABY'S
מגבונים לחים
מארז שמיניה

2390

 מחיר למארז שמיניה 
לאחר הנחת קופון

2 יחידות

9IK
KAKA

*gaj
age+

 מינימום 25 יחידות במלאי בסניף 
לתשומת הלב-חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוקות

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
תקף בין התאריכים 23.9.20-3.9.20 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בין 
חנויות הרשת ולפיכך, מחיר לפני הנחה יוצג 

על המוצר/בסמוך לו.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
מטרנה

 אקסטרה קר 
תחליף חלב
700 גרם

8500

 מחיר ל-2 יחידות 
לאחר הנחת קופון

9
8

0
0

0
0

0
6

0
8

2
6

5

מוגבל למימוש יחידה 1 ללקוח
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

למשלמים בכרטיס לייף סטייל. תקף 
בין התאריכים 23.9.20-3.9.20 או עד 

גמר המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל 
הטבות. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 

הנחה בין חנויות הרשת ולפיכך, מחיר 
לפני הנחה יוצג על המוצר/בסמוך לו.

מחיר  
במסירת קופון
זה בקניית
טסטר צ'ויס
קפה נמס מיובש 
בהקפאה
200 גרם

1990

 מחיר לאחר 
הנחת קופון

בלעדי ללקוחות

9IK
KAKA

*gaj
ebf+

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
תקף בין התאריכים 23.9.20-3.9.20 או עד גמר 

המלאי, המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 
תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בין 
חנויות הרשת ולפיכך, מחיר לפני הנחה יוצג 

על המוצר/בסמוך לו.

מחיר מיוחד! 
במסירת קופון
זה בקניית
Life
ממחטות נייר רכות
מארז שביעיה

1190

 מחיר למארז שביעיה 
לאחר הנחת קופון

53260_716347167/ מור בני ברק / 33*26 /עמוד קול העיר  / מורל/ יהושע/ 

ז'בוטינסקי 7, בני ברק. טל': 077-8882550
שעות הפתיחה: א'-ה' 8:00-23:00, יום ו׳ 8:00-15:30, מוצ״ש - שבת שעה לאחר צאת השבת-23:00

חגיגת מבצעים בסופר-פארם מור בני ברק

מבצעים בתוקף בין התאריכים 3-9.9.2020 וקופונים בתוקף בין התאריכים 23.9.20-3.9.20 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. ההטבות המופיעות ללקוחות לייף סטייל מותנות בתשלום 
בכרטיס לייף סטייל בלבד.  בסופר-פארם מור בני ברק. הרכישה מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. אין כפל הטבות. 

להצטרפות למועדון  : חייגו 8100*   בסניפי סופר-פארם

להורדת האפליקציה shop.super-pharm.co.il

אריזת רביעייה

 

מחיר ליחידה

1290

1690
199017902290

1990 1590

1190

1390

990

1590

2 יחידות
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מאת: חיים רייך

הכנסת  במליאת  שהוגשה  שאילתא  בעקבות 
סגן שר התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב 
הורה להאיץ את העברת התקציב לפעילות בשטח 

כבר בימים הקרובים עם תחילת שנת הלימודים
משרד  יקצה  הלימודים  שנת  פתיחת  עם 
שקלים  מיליוני  ושמונה  עשרים  מאה  התחבורה 
לטובת הגברת הבטיחות בדרכים בקרבת מוסדות 
התורה.  ותלמודי  הגנים  הספר,  בתי  הלימוד, 
והבטיחות  התחבורה  שר  סגן  הבוקר  הודיע  כך 
שהגיש  לשאילתה  במענה  מקלב  אורי  בדרכים 
ח"כ טופורובסקי במליאת הכנסת, - בזמן הקרוב 
נוספים  שקלים  מיליוני  ושתים  שבעים  יוקצו 

למטרה זו.
סגן השר מקלב הסביר כי ישנו דגש מיוחד על 

שלוש  התרחשו  בהם  )מקומות  הסיכון,  מוקדי 
המקומיות  והרשויות  שנים(  בארבע  תאונות 
ציין  הזה  הנושא  עבור  מיוחד  תקציב  מקבלות 
הרשויות  מתקינות  זה  תקציב  במסגרת  מקלב, 
מעקות  הלימוד  מוסדות  בסביבת  המקומיות 
בטיחות, פסי האטה, סימון מעברי חצייה וביצוע 
הבטיחות  הגברת  לטובת  מדרכות  ושיקום 

בדרכים. 
קיים  התחבורה  משרד  כשנה  לפני  בנוסף 
הרשויות  עם  יחד  מקיפות  מטה  ישיבות 
לבחון  במטרה  השלישי  והמגזר  המקומיות 
מוסדות  בסביבות  בדרכים  הבטיחות  נוהל  את 
הבטיחות  הנחיות  את  לחדד  בכדי  הלימוד, 

בדרכים בסביבות מוסדות הלימוד.

שומרים על התלמידים
128 מיליוני שקלים יוקצו להגברת הבטיחות בדרכים בקרבת מוסדות חינוך ⋅ בעקבות שאילתא 

שהוגשה במליאת הכנסת סגן שר התחבורה והבטיחות בדרכים אורי מקלב הורה להאיץ את העברת 
התקציב לפעילות בשטח כבר בימים הקרובים עם תחילת שנת הלימודים

מאת: יחיאל חן

במשך למעלה מחמישים שנה מוסר הגר"ש 
בשיכון  גדקה  בביהכנ"ס  קבוע  שיעור  מחפוד 
הוותיקים  מהשיעורים  אחד  זהו  ברק.  בבני  ו' 
בקביעות  מוסר  שליט"א  מחפוד  שהגר"ש 
ומשתתפיו זכו לסיים מסכתות רבות ואף לסיים 

את הש"ס כולו כמה פעמים.
נגיף  התפרצות  מאז  האחרונים,  בחודשים 
השיעור  את  לקיים  היה  ניתן  לא  הקורונה, 
לשגרה  החזרה  עם  כעת,  הרגילה.  במתכונתו 
הרה"ג  נכדו  את  מחפוד  הגר"ש  מינה  חלקית 
השיעור  במסירת  שיחליפו  מחפוד  יהודה 
שנה   50 שלי  שיעור  לי,  אמר  "סבא  הקבוע. 
צריך  אדרבה,  המצב.  בגלל  שייפסק  אסור 
ממני  שנבצר  אע"פ  התורה.  בלימוד  להתחזק 
כמותו  אדם  של  שלוחו  השיעור,  את  למסור 
''בני  נאמר  שעליו  נכדי  על  שמדובר  ובמיוחד 

אם חכם לבך ישמח לבי גם אני".
הפעם  כאשר  נמשך,  הקבוע  השיעור  ואכן, 
מחפוד  יהודה  הרה"ג  הוא  השיעור  מגיד 
שבשנים  לנו,  מספר  יהודה  הרב  סבו.  במצוות 
האחרונות סבו הגר"ש מחפוד מעביר אליו גם 
אותו  סמך  שנים  שבמשך  לאחר  רבות  בריתות 
בדיוק  אופן  באותו  הבריתות  את  לקיים  הסבא 
מ-60  למעלה  מזה  מוהל  עצמו  שהגר"ש  כפי 

שסבא  גדולה  ואחריות  גדולה  זכות  "זו  שנה. 
את  שגם  להקב"ה  מתפלל  ואני  עליי  מטיל 
הבריתות וגם את השיעורים אעשה בדיוק כפי 

שסבא שיחי' עושה".

"שיעור של 50 שנה 
אסור שייפסק"

במשך למעלה מיובל שנים מוסר הגר"ש מחפוד שיעור קבוע בשיכון ו' בבני 
ברק. בשל הקורונה, ביקש הגר"ש מנכדו הרה"ג יהודה מחפוד למלא את 

מקומו במסירת השיעור הקבוע

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

זה כן משנה
באיזו מכללה!

פגישה
טלפונית

01

פגישה 
פגישהטלפונית

מקוונת
פגישה 
פגישהטלפונית

פרונטלית

0203
מגוון אפשרויות לפגישה עם יועצי הלימודים שלנו:

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

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

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

פגישה 
צרו קשר:

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

אם כבר תואר...

רון בקבלה לעבודה!
ית

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

השער להצלחה נפתח עכשיו...

רוצו להירשם
לאחת מהמכינות האקדמיות הנפתחות בעז"ה בקרוב

ויפתח לכם שער לעתיד כלכלי בטוח
עם מקצוע מבוקש ומרוויח!

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

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

רוצה?

הרה"ג יהודה מחפוד במסירת השיעור





י"ג אלול תש"פ 28282/9/20 בני ברק

מאת: חיים רייך ⋅ צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

שעברה  טיסה  שעות  משלוש  יותר  מעט  אחרי 
הישראלית-אמריקנית  המשלחת  סעודיה,  מעל 
בצהרים  שני  ביום  נחתה  לאמירויות  שהמריאה 
בנמל התעופה באבו דאבי לקראת התנעת הסכם 
הנורמליזציה שנחתם לאחרונה בין המדינות. זמן 
יועצו  קושנר,  ג'ארד  שוחח  הנחיתה  לפני  קצר 
הבכיר של נשיא ארה"ב עם כלי התקשורת ואמר: 
"יש לנו יחסים ביטחוניים בני 30 שנים עם איחוד 
האמירויות, והעסקה נועדה לקדם את כולנו. אני 
שיכולה  ההזדמנות  את  רואה  שנתניהו  מאמין 
לפריצת  תרם  זה  ולכן  הזאת,  מהשותפות  לצאת 
גדול  אמון  יש  לטראמפ  ההיסטורית.  הדרך 

בנתניהו, ולנתניהו יש אמון גדול בטראמפ".
באשר לעסקת המטוסים עם איחוד האמירויות 
וממה  מצוינת,  פגישה  לנו  "הייתה  קושנר:  אמר 
טראמפ  בנשיא  מלא  אמון  יש  לנתניהו  ששמעתי 
ובכך שיעשה את מה שנכון כדי להגן על ישראל 

לנו  יש  בינינו.  הביטחוניים  הקשרים  את  ולחזק 
הסכם עם ישראל על שמירת העליונות הביטחונית 

שלה וזה עוזר לנו ולישראל מאוד".
לאחר הירידה מהמטוס אמר קושנר: "השלמנו 
מבין  ראשונה  תהיה  שבתקווה  היסטורית,  טיסה 
רבות. אני רוצה להודות ולברך את הנסיך מוחמד 
זייד  בן  שלו.  האומץ  ועל  ידידותו  על  זייד  בן 
באמת מוביל למזרח תיכון חדש. ביקשנו מהטייס 
לטוס מהר יותר, כי שתי המדינות מצפות לפרוץ 
חברויות.  ולייצר  זו  את  זו  להכיר  המחסום,  את 
המנהיגים דוחפים לשלום, אך גם האזרחים רוצים 

בו".
קושנר ניצל את ההזדמנות למתוח ביקורת על 
הם  "המעטים שביקרו את ההסכם  ואמר:  איראן 
אלה שמחזיקים בעבר רצוף בכישלונות ובהכנסת 
אזרחיהם למלכודת של עוני וסבל. הם ניצלו את 
הפילוג בשביל לצבור כוח, אבל הרטוריקה שלהם 
המזרח  מאחיזתם.  משתחרר  והאזור  נמאסה 
 - וחדשנות  יוזמה  מלאי  באנשים  מלא  התיכון 

והעתיד שייך להם".
של  החוץ  במשרד  מדיני  לתכנון  האגף  ראש 

הצהיר  מושארח  אל  ג'מאל  האמירויות,  איחוד 
עם  "השלום  כי  הישראלים  העיתונאים  באוזני 
ישראל לא יתמוטט אם יהיה סיפוח". יחד עם זאת 
בישראל  מהמנהיגים  ביטחונות  "קיבלנו  אמר: 

ובארצות הברית שהסיפוח לא יקרה", הוא אמר.
האחרונים  הימים  את  לסכם  צריך  הייתי  "אם 
עולות לי שתי מילים בראש: היסטוריה ותקווה", 
המשלחת  המראת  לפני  מושארח,  אל  אמר 
שערכנו  "השיחות  ארצה.  בחזרה  הישראלית 
לשלום  הדרך  הם  פעולה  ששיתופי  מוכיחות 
היציבות.  לעבר  להתקדם  צריך  האזור  ולשגשוג. 
זה לא מועיל רק לשתי המדינות שלנו אלא לאזור 
האמריקני  התפקיד  את  מעריכים  אנחנו  כולו. 
לשלוח  ומעוניינים  והיציבות  השלום  להבטחת 

מסר של דו-קיום וסובלנות באזור".
של  והמומחיות  "הטכנולוגיה  הוסיף:  עוד 
נושאים  עם  להתמודד  יאפשרו  המדינות  שתי 
כמו ביטחון תזונתי, משבר אקלים, קורונה ועוד. 
המבוי  של  לניצול  מעבר  להתקדם  רוצים  אנחנו 

הסתום", אמר. 
אל מושארח התייחס לקולות האיראנים שגינו 
המנהיג  של  לאמירותיו  זאת  ובכלל  ההסכם  את 
העליון של איראן עלי חמינאי: "הדרך לשלום לא 
עוברת דרך דברי שנאה. אנו נשארים עם הקונצנזוס 
מה  והבינלאומיות.  הערביות  וההחלטות  הערבי 
שעשינו זה לעצור את הסיפוח, אך הפתרון הסופי 

עדיין תלוי בישראל ובפלסטינים".

הטיסה ההיסטורית מישראל לאבו דאבי
קושנר לעיתונאים בטיסה ההיסטורית: "יש לנו יחסים ביטחוניים בני 30 שנים עם איחוד האמירויות, והעסקה נועדה לקדם את כולנו. אני מאמין שנתניהו רואה את 

ההזדמנות שיכולה לצאת מהשותפות הזאת, ולכן זה תרם לפריצת הדרך ההיסטורית"

גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

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

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים



האגף
לשירותים
חברתיים

אגף
החינוך

מחלקת
הבריאות

תכנית
מצליחים

הרשמה לטיפול ייחודי בהפרעת קשב

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

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

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

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

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

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

התארגנות, חשיבה חיובית וביטחון עצמי.  

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

השתתפות בקבוצה מותנית בראיון קבלה,
מילוי שאלונים ובדיקת התאמה.

ניתן להגיש מועמדות
באמצעות השארת הודעה

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

 מספר המקומות מוגבל!

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

"זרעו לכם צדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר" (הושע י')

האם ידעתם שיש
עוד ילדים

הזקוקים לאהבה שלכם
?

אנו מאתרים משפחות חמות בקהילה
המסוגלות להעניק חום ואהבה לילדים הזקוקים לכך,

לתקופה קצרה או ארוכה.

צרו עמנו קשר בכדי לשמוע על מגוון האפשרויות השונות.
תינתן הדרכה ותמיכה לכל משפחה 

טלפון לברורים: 03-7707391
margalitf@bbm.org.il :מייל

המחלקה לילד ונוער
המחלקה לשירותים חברתיים

האגף
לשירותים
חברתיים

הספרייה העירונית 
מאחלת  שנה טובה 

לא רק על הדף...

הנכם מוזמנים 
לסדנאות עיצוב 

 ואמנות בנייר 
 עם האמנית 

רוחמה שטרן

הסדנאות לעיצוב כרטיס ברכה אמנותי:

יום שני י"ח באלול
 בין השעות: 19:30-18:30 

לבנות כיתות ז' ח' )קוד 301(  
בין השעות: 20:00-21:00 
לבנות סמינר )קוד 302( 

יום רביעי כ' באלול
 בין השעות: 19:00-20:00

)קוד 303( 
בין השעות: 20:30-21:30 

לנשים )קוד 304(

יום חמישי כא' באלול 
 בין השעות: 18:30-19:30

לבנות כתות ו' ומעלה )קוד 305(  
 בין השעות:  20:00-21:00 

לבנות סמינר )קוד 306(

בין השעות: 19:30-20:30 לבנים בגילי 7-9 )קוד 307(יום שני כ"ה באלול 

רישום החל מיום ראשון יז' באלול בטל' 073-3476-120
הרישום יתאפשר עפ"י מ.ז.  עלות השתתפות בסדנה: 10 ש"ח בלבד! 

מספר המקומות מוגבל! ההשתתפות בסדנאות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

אגף
התרבות



רעבים
רשת בטחון תזונתית לילדים 

20 שנה לקופת העיר

נותרו עוד 
ימים ספורים 
לתאריך היעד!

והוא עושה עבורם מעשה 
שלא עשה מעולם
וכנראה גם לא יעשה שוב -

שצעקתם הגיעה לרשכבה"ג מרן 
שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א 

חתימת 
"שטר שותפות 

 רשמי" 
של עם התורמים לתורתו  וסיוע  זכות   .1

רשכבה"ג מרן שליט"א.

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

בעת ברכת החודש*.

מרן  רשכבה"ג  ברכת   .3
 - קדשו  יד  בכתב  שליט"א 

לפרנסה ברווח.

בתפילה
שותפות

ברכה 
לפרנסה

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

יקבל לביתו 

שטר שותפות 
רשמי 

עם רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א הכולל:

* בחודש תשרי שאין בו ברכת החודש, יכלול רשכבה"ג מרן שליט"א את 
כל השותפים בתפילת אבינו מלכנו אחרי שחרית של יום ב' דר"ה

ללא תקדים

1-800-39-47-47 

שטר שותפות

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

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

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

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

ג. שמות התורם ובני משפחתו יונחו בעת ברכת החודש בפני רשכבה"ג מרן שליט"א, שיכלול אותם לחם, לחיי נפשב. קופת העיר מקבלת על עצמה ליתן מיד את כל הסכום שנתרם בתשלומים למשפחת עוללים ששאלו 

בתפלתו הזכה שנזכה "לחיים ארוכים, חיים של טובה של ברכה של פרנסה ויראת חטא"
ועל זה באנו על החתום לכבוד הצדקה ותורמיה

בעזה"י סיוון תש"פ 
כל התורמים לקרן עוללים שע"י קופת העיר עבור משפחות וילדים 

והכל שריר וקייםתהיה להם פרנסה ברווחרעבים סכום שיש בו ממש, יזכו במידה כנגד מידה 

באה  בסיסיים,  ומחיה  ולמזון  ללחם  הרעבים  ישראל  ילדי  רבבות  וזעקת 
אל רבן של כל בני הגולה מרן רבינו שה"ת רבי חיים קנייבסקי שליט"א, 

ומבקשים ממנו כרבינו הקדוש בשעתו לדאוג להם שיהיה להם הנצרך להם לחיי נפש.
ורשכבה"ג מרן רבינו שר התורה מינה את קופת העיר להיות שלוחיו למעשי 
עליהם לפתוח קרן מיוחדת "עוללים" עבור ילדי עם ישראל.הצדקה והחסד בכל רחבי ארץ הקודש, לדאוג לכל דל ולכל אביון, והטיל 

והתורם הנכבד להיות לעזר ולסייע לרשכבה"ג מרן שליט"א לבל יופרע 
ויוטרד ע"י עול הצדקה מלימוד תורתו וסדריו הקדושים ולכן מקבל על 

לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמןעצמו סכום שיש בו ממש למימון חודש אחד של מזון עבור ילדים המשוועים למחיתם. 

אישור מרן רשכבה"ג שליט"א

חיים קנייבסקי

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

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

דוגמא

קופת העיר על כל אגפיה התגייסה להקמת הקרן ההיסטורית 
"עוללים".

במלאת 20 שנה לקופת העיר, כאילו היא קמה מחדש, בהוראתו 
הישירה של רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א- מתחילים 

מהתחלה- 

קרן עוללים!!!

בחישוב מהיר, על אגף ארה"ב הוטלה המשימה להביא 10,000 
900 דולר, על אגפי הגיוס בשאר המדינות  משפחות שיתרמו 
ארץ  על  האחראי  האגף  ועל  נוספות,  משפחות   4000 הוטלו 
ישראל הוטל  לגייס 10,000 משפחות שייענו לרצון קדשו של 

רשכבה"ג מרן רבינו שליט"א.

מרן  אלול  בי"ז  מאד,  קרוב  היעד  תאריך 
רשכבה"ג שליט"א רוצה לפתוח את הקרן 

למעשה, ולשם כך הוא זקוק ל-24,000 
משפחות שיתחייבו על ₪3000.

שטר  את  נותן  הוא  כך  לשם 
השותפות- שלא היה, וכנראה 

גם לא יהיה.

בנפשנו  הדבר,  בידינו 
הדבר!

בתורה
שותפות

רעבים
רשת בטחון תזונתית לילדים 



רעבים
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ארץ  על  האחראי  האגף  ועל  נוספות,  משפחות   4000 הוטלו 
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הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

מתיקות התורה
אור החיים הקדוש כותב בפרשה זו את 
העם,  המון  בפי  והידוע  המוכר  הפתגם 
וזה לשונו, גם ירמוז במאמר בכל הטוב 
אל התורה כאומרם ז"ל )ברכות ה, ע"א( ואין טוב 
אלא תורה, שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות 
ומתלהטים  משתגעים  היו  התורה  טוב  ועריבות 
אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב 
למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.

עריבות  את  להרגיש  האדם  שזוכה  לאחר 
ומתיקות טוב התורה הקדושה, שְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם 
ְוָכל ְנִתיבוֶֹתיָה ָׁשלוֹם )משלי ג, יז(, גם אם יתנו לו 
מלא עולם כסף וזהב, הוא לא יהיה מוכן להחליף 

זאת בעד התורה הקדושה. 
רבי משה חיים אפרים, נכדו של הבעל שם טוב, 
מפולנאה  יוסף  יעקב  רבי  של  הגדול  ותלמידם 
)בעל ה'תולדות יעקב יוסף'( ורבי דב בר 'המגיד 
ממזריטש', תלמידי הבעל שם טוב. כותב בספרו 
על  נפלא  משל  התורה  על  אפרים"  מחנה  "דגל 
וכשבני אדם  בנגינה,  גדול  לו כשרון  אדם שהיה 
ומרוב  מתלהבים  היו  ניגונו  את  שומעים  היו 
התרגשות ושמחה היו מתחילים לפתוח בריקוד.   
והנה, יום אחד ניגן לפני חבורת נערים ששמחו 
והתלהבו מאוד ופצחו בריקוד, לפתע נכנס למקום 
רוקדים  הנערים  חבורת  את  וכשראה  חירש  אדם 
כך סתם ביום בהיר חשב בליבו שכנראה נטרפה 
נחסמה  ששמיעתו  מפני  וזאת  דעתם,  עליהם 
מחמת חוליו ולכן אינו שומע את הניגונים ואינו 

מבין את פשר הריקודים. 
זהו המשל, והנמשל, אם היו בני אדם מרגישים 
להרגיש  צריך  טוב התורה,  ומתיקות  עריבות  את 
להסיר  תחילה  צריך  זאת  להרגיש  וכדי  זה,  את 
אטימות  את  להסיר  והמניעים,  החסימות  את 
את  שמונעות  והתאוות  העבירות  את  האוזניים, 
האדם מלעסוק ולהבין בתורה, ואו אז יזכה האדם 
להרגיש עד כמה טובה ומתוקה תורתנו הקדושה. 

בוז יבוזו לו 
באחד הכנסים שערכה ישיבת אור החיים לפני 
שמים  ירא  שיהודי  בדרשה  אמרתי  שנים,  מספר 
מיליארד  לו  יתנו  אם  גם  ומצוות,  תורה  ששומר 
או  בהרמת  שבת  חילול  איזה  לעשות  כדי  דולר 
מוכן  יהיה  לא  הוא  אחר,  או  כזה  כפתור  הדלקת 
שהציע  אדם  לאותו  ויאמר  ואופן,  פנים  בשום 
לחלל  חפץ  איני  הכסף,  לכל  "בּוז  הכסף  את  לו 
כל  במשך  שמצינו  וכפי  הקדושה!".  השבת  את 
הדורות שיהודים רבים הוצאו להורג מפני ששמרו 
את השבת הקדושה, ולא היו מוכנים בשום פנים 

ואופן לחללה. 
זוהר לאחר חזרתו  וידוע מה שאמר הרב אורי 
בתשובה שלימה, שגם אם יתנו לי את כל ניו יורק 
על כספה וזהב בשביל לעשות איזה עבירה קטנה 

בשבת, אני אגיד להם בוז, בוז יבוזו לו".
השבת  ערך  זו  מה  שיודע  באדם  זה  כל  אך 
הקדושה ומהו עוון חילול שבת, אולם אדם שלא 
יודע את ערך השבת, יהיה מוכן לחללה גם בעבור 
בחור  אלי  ניגש  כנס  אותו  בגמר  פרוטות.  כמה 
כבוד  לי,  ואמר  ומצוות  תורה  צעיר שאינו שומר 
עשר-עשרים  ארים  אני  כל שבת  מוכן,  אני  הרב, 
כפתורים בשבת, ותן לי חמישים ש"ח עבור הרמת 

כל כפתור... רח"ל. 
משל  לי  מזכיר  שהוא  בחור  לאותו  והשבתי 
אם  מדינתו,  לבני  גדול  מבצע  שערך  אחד  למלך 
אשר  מסוים  למקום  להיכנס  שיצליח  אדם  יהיה 
הכין אותו המלך מראש ולא יפתח את עיניו במשך 
חצי שעה, הוא יקבל סכום עתק מאת אוצר המלך. 
כל אנשי המדינה שנכנסו לשם לא הצליחו לעמוד 
עיניהם  את  פתחו  דקות  מספר  ולאחר  בפיתוי 
כדי לראות מה נמצא באותו מקום, ולהבין מהם 
הקולות המוזרים והריחות הנפלאים אשר נמצאים 

באותו מקום..
המבצע  על  נהור"  "סגי  אדם  שמע  אחד,  יום 
הגדול שעורך המלך, והחליט לנסות גם את מזלו, 
גם במשך  להיות שם  יכול  בליבו שהוא  באומרו 

חמש שעות ולא לראות כלום.. אולם הממונים 
מטעם המלך עצרו בעדו ולא נתנו לו להיכנס 
לאותו מקום, באומרם שכל התחרות והמבצע 

שעורך המלך הוא דווקא לבני אדם שיש ביכולתם 
לראות ולא לבני אדם שלא יכולים לראות.

השבת  מהי  לראות  זכה  לא  צעיר  בחור  אותו 
השבת  של  ערכה  את  יודע  לא  הוא  הקדושה, 
ולכן  והמצוות,  לימוד התורה  ואת ערך  הקדושה 
לאחר  אך  בקלות,  אותה  "למכור"  מוכן  הוא 
עם  ביחד  וזאת  הקדושה,  השבת  מהי  שירגיש 
לימוד התורה הקדושה ופרטי ההלכות של שמירת 
לא  הוא  ושלוש,  פעמיים  אותה  וישמור  השבת, 
יהיה מוכן לאבד אותה תמורת שום הון שבעולם! 
ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הוֹן ֵּביתוֹ ָּבַאֲהָבה ּבוֹז ָיבּוזּו לוֹ 

)שיר השירים ח, ז(.
הזאת  בעת  עלינו  שמוטל  ראשון  הדבר  לכן 
הוא להיכנס ביתר שאת וביתר עוז ללימוד התורה 
עם  על  להאהיב  כוחנו  בכל  ולנסות  הקדושה, 
ישראל את טוב התורה ומצוותיה,  ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי 
טוֹב ה' )תהלים לד, ט(, ְלַהְראוֹת ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים 

ֶאת ָיְפָיּה ִּכי טוַֹבת ַמְרֶאה ִהיא )אסתר א, יא(. 

ובריות בו יפקדו 
שנה  שכל  ע"ב(  טז  )ר"ה  אומרים  רבותינו 
שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. וביאור העניין 
תעבור  לטובה  עלינו  הבאה  שהשנה  שכדי  הוא, 
ונעימה צריך הוא להכין  על האדם בצורה טובה 
שהוא  בתחושה  השנה  בראש  שיבוא  עצמו  את 
ריבונו  כלום,  לי  "אין  כלום,  לו  שאין  רש  כאדם 
ואומר  השנה  בראש  מגיע  אדם  אם  עולם".  של 
להקב"ה: "ריבונו של עולם אין לי כלום, רק אתה 
עושה את הכל, אין לי עושר, אין לי כח, אין לי 
בריאות, אין לי כלום וכעת אני עומד לפניך כדי 
שתיתן לי, אם לא תיתן לי, לא יהיה לי ריבונו של 
לתפילותיו  ישמע  יתברך  שה'  ודאי  אז  עולם", 
בחסד  והצלחה,  בריאות  פרנסה,  לו  ויעניק 

וברחמים ממנו יתברך. 
בראש השנה הקב"ה מחלק לבריות מחדש את 
גבורה,  הצלחה,  פרנסה,  בריאות,  הדברים,  כל 
הקב"ה  אם  בעולם,  הגיבור  האדם  יהיה  אפילו 
יהפוך  הוא  אחד  ברגע  גבורתו,  את  לקחת  ירצה 
מן  ימחק  אפילו  ואולי  להיות החלש שבחלשים, 
העולם לגמרי, בר מינן. אפילו יהיה האדם העשיר 
ביותר בעולם, אם הקב"ה ירצה, ברגע אחד לוקח 
ממנו את כל עושרו. ואע"ג שיש לו בתים מלונות 
אותו  שיקח  או  הקב"ה,  אותם  לו  יקח  וספינות, 

מהם.. 
לפני  שבא  אחד  באדם  המעשה  שידוע  וכפי 
יכול  מה  הרב,  "כבוד  לו:  ואמר  מלובלין  החוזה 
הכסף  את  לי  יקח  אם  גם  הקב"ה?  לי  לקחת 
שבבנקים על ידי מפולות בבורסה וכדומה, עדיין 
שטחים  לו  יש  שלמים,  ורחובות  בניינים  לו  יש 
וספינות מלאות סחורות מכל העולם, אם ייקח את 
זה ישאר לי את זה", אמר לו הרב: אתה יודע מה 
יכול לעשות הקב"ה? הוא יקח אותך מהם ותישאר 
מה  כוחנו,  מה  חיינו,  ומה  אנחנו  מה  כלום,  בלי 
גבורתנו ומה חכמתנו לפני בורא עולם? זהו ראש 

השנה, הכל נקבע ביום הזה! 
וכדי להיות מוכנים לראש השנה קיבלנו במתנה 
באמירת  זה  אם  להתכונן,  כדי  אלול,  חודש  את 
ובמניין,  בכוונה  בתפילה  הלב,  מעומק  סליחות 
תהילים,  באמירת  תורה,  בשיעורי  בהשתתפות 
צדקה,  בנתינת  הקדוש,  מזוהר  קטע  בקריאת 
כדי  שינה  בנדוד  הבריות,  עם  חסד  ובעשיית 
בזמנה,  שמע  קריאת  ולקרוא  ולהתפלל  להשכים 
יכולים  הזה,  בחודש  שלנו  וההתאמצות  בהכנה 
השנה  בראש  הדין  כל  את  ולהפוך  לשנות  אנו 

לטובה ולברכה. 
לנו  שנותרו  הימים  את  לנצל  שנזכה  רצון  יהי 
לקראת יום הדין, נרבה בתורה במצוות ובמעשים 
כתיבה  טובה,  לשנה  נזכה  כך  ובזכות  טובים, 
וחתימה טובה, וגאולת עם ישראל השלימה, אמן. 



ישראל הם בני מלכים, ועל כן הקפידה התורה כל כך על הכרת טובה 
לכל אדם ושבעתיים לקב"ה הזן ומפרנס. ברור שאין הקב"ה צריך את 

התודה שלנו, אולם כבניו של מקום נדרש מאתנו לדבר בשפה של 
מלכים והיא תודה והוקרה

"

 הכרת הטוב
הכרת  היא  עניינה  הביכורים  מצוות 
טובה לקב"ה שנתן לנו את פירות הארץ 
הגדתי  אליו  "ואמרת  שנאמר:  כפי 
נשבע  הארץ אשר  אל  באתי  כי  אלקיך  לה'  היום 
רש"י:  ומפרש  ג'(  )כו',  לנו".  לתת  לאבותינו  ה' 
ואמרת אליו  - שאינך כפוי טובה. ויש להבין מה 
החשיבות בהכרת הטוב לקב"ה, וכי הוא צריך את 

התודה שלנו?
יחיד  בן  לו  שהיה  רוסיה  של  בצאר  מעשה 
שמעולם לא יצא מחוץ לעיר המלוכה פטרבורג. 
חשש הקיסר כי לאחר מותו כשיצטרך בנו המפונק 
אדירה  ממלכה  על  ולחלוש  מקומו  את  למלא 
כרוסיה, הוא לא ידע איך להתנהג עם אזרחיה ועם 
ממלכות אחרות. על כן החליט שבנו יסייר ברחבי 
וסוגי  מלכים  יפגוש  כשנתיים,  במשך  העולם 
אנשים שונים, עד שילמד ויחכים בענייני העולם.

יצא בן הצאר לדרכו, בליווי פמליה גדולה של 
רבים  כלים  אישי,  רופא  צמוד,  טבח  משרתים, 
הגיע –לקחוהו  אליו  ואכן, בכל מקום  רב.  וכסף 
המקום  ולגנזי  ביותר  המפוארים  לארמונות 
מעורבות  ויראה  שאהבה  גדול  כבוד  לו  והעניקו 

בהם.
בסופן  כאשר  לקיצם,  באו  כמעט  אלו  שנתיים 
לעיר  הצאר  בן  הגיע  לרוסיה  הביתה  בדרכו   –
והמפורסם.  הגדול  היריד  מתקיים  שם  לייפציג, 
יביא  אותן  מתנות  אחר  לתור  כדי  הצאר  בן  הלך 
לאביו ואמו. באחד הדוכנים הבחין באדם המוכר 
מחיר  ושאלו מה  אליו  ניגש  תיכף  יקרות.  אבנים 
כל המרגליות שבידו? צחק עליו מיד המוכר ואמר 
: כל מרגלית בפני עצמה מחירה רב, האיך תשאל 
הצאר:  בן  מיד  לו  השיב  כולן?  המרגליות  על 
שכסף  השוק  מן  רגיל  אדם  שאני  אתה  החושב 
מהווה מעצור בידו? אני הוא בן הצאר הכל יכול, 
בידי כסף רב כפי רצוני. נקב אז המוכר בסכום של 
חמישים אלף רובל לסחורה כולה. בן הצאר הביע 
מבני  אחד  אליו  ניגש  כשלפתע  לשלם  הסכמתו 
כספך  ילך  שלא  לך  אתן  עצה  לו:  ואמר  המקום 
לריק; לפני שהנך קונה דבר בדמים כה מרובים, 
כדאי שתתייעץ עם מומחה למרגליות, כדי לדעת 

האם אכן מחיר האבנים כה רב.
ענה לו בן הצאר: צודק הנך, אבל איפה אמצא 
לו המקומי שבבית  אמר  עמו?  להתייעץ  מומחה 
וכיון  בדבר,  המומחה  יהודי  נמצא  האסורים 
שהוא במעמדו יכול להגיע לכל מקום, נכון הדבר 

שייכנס ויתייעץ עמו.
ושאלו  היהודי  אל  פנה  האסורים  לבית  בבואו 
המרגליות  כי  היהודי  השיב  המרגליות,  לשווי 
רובל.  כעשרה  אולי  יחד  כולם  ומחיר  מזויפות 
כדי להוכיח זאת לקח היהודי מרגלית אחת וזרקה 
ארצה עד שנשברה, ואמר: הנה ההוכחה . מרגלית 
אמיתית לא נשברת. בעקבות כך אסרו את מוכר 

המרגליות בבית האסורים. 
בן הצאר הודה ליהודי, ושב לשוק כדי למצוא 
בסוס  הבחין  הביתה...תיכף  להביא  אחרת  מתנה 
וחזק שלא ראה כמותו מעולם העומד  גבוה  לבן 
חזרה  להופיע  כדי  לקנותו  חפץ  הוא  למכירה. 
לשלם  כשביקש  הסוס.  על  רכוב  כשהוא  בביתו 
על הסוס – שוב פנה אליו אותו חכם בן המקום 
והציע לו להתייעץ עם מומחה בטרם הקניה. היכן 
אמצא מומחה? שאל שוב בן הצאר, והחכם הפנו 

בסוסים  שגם  האסורים  בבית  יהודי  לאותו  שוב 
מומחה הוא.

כי  הצאר  לבן  אמר  הסוס  את  היהודי  בראות 
תאוות  לו  יש  כי  הסוס,  את  מלקנות  לו  חלילה 
הסוס  מוכר  מעליו.  הרוכב  את  ויהרוג  רציחה 
את  להושיב  הציע  היהודי  בתוקף.  זאת  הכחיש 
המוכר על הסוס, ואכן הסוס זרק מעליו את המוכר 
ורמסו בפרסותיו. אז הבחינו כולם כי צודק היהודי 

וחכמתו רבה. 
והיהודי  מסתבר  כי  הצאר  בן  חשב  זמן  לאחר 
חכם גדול וכדאי לבקש ממנו דבר חכמה מופלאה. 
הוא שב לבית האסורים וביקש מן היהודי לגלות 
היהודי:  לו  אמר  יודע.  שאינו  עצמו  על  דבר  לו 
חושש אני שאם לא ימצא בעיניך הדבר שאומר  – 
אזי איענש ואולי יהרגוני. הבטיח לו בן הצאר כי 

מילתו נתונה לו ולא יעשה עמו דבר. 
ביקש היהודי להוציא את כל האנשים מהחדר 
ובהיותם לבדם אמר לו: תדע לך שהנך אסופי מן 
השוק. הצאר ואשתו אינם הוריך האמיתיים אלא 
האמין  בחכמתו  שהכיר  הצאר  בן  אותך.  אימצו 
לו. תיכף יצא נסער מאד, עלה על מרכבתו וציווה 
לנסוע מיד לביתו לרוסיה לתהות אצל 'הוריו' על 

דבריו של היהודי.
כשפגש את אמו שאלה מיד, מדוע לא סיפרה 
לו שהוא אסופי ולא בנה. מיד התעלפה האישה. 
וכי  הבן:  את  שאל  השאלה,  את  הצאר  כששמע 

השתגעת? אנו הוריך מולידיך ואיך תדבר ככה? 
ועל  בלייפציג  אתו  הקורות  על  בנו  לו  סיפר 
האמין  כן  ועל  בהכל  שהבין  היהודי  עם  מפגשו 
לו. ביקש הצאר לדעת את פרטיו של היהודי אך 
הבן סירב כי הבטיח ליהודי שלא יקרה לו רע בגין 
זו. לאחר שהאב הבטיח כי לא יעשה רע  אמירה 
ליהודי וכי רצונו רק לשוחח עמו, נתן לו בן הצאר 

את הפרטים ומיקומו של האיש.
האסורים.  לבית  והגיע  ללייפציג  הצאר  יצא 
היהודי שמצא אותו בפתח חדרו נבהל מאד ואמר 
אל לבו: למה לא התאפקתי, ומדוע האמנתי לבן 
לו  אמר  דבר?  לי  יארע  שלא  ולהבטחתו  הצאר 
הצאר: אני מבטיח לך כהבטחת בני שלא אעשה 
ביער,  הוריו  את  הרגתי  אני  הלא  אבל  דבר.  לך 
בן  כשהיה  אלי  אותו  לקחתי  ראה  לא  וכשאיש 
ממני  שחוץ  דבר  ידעת  מהיכן  בלבד,  ימים  כמה 

ומאשתי איש לא יודע?
ממונו  את  הצלתי  אני  הלא  היהודי:  לו  השיב 
המרגליות,  את  לקנות  לא  לו  כשיעצתי  בנך  של 
לקנות  לא  לו  כשיעצתי  חייו  את  הצלתי  ואפילו 
ביכולתו  היה  לזאת  תודה  כאות  והרי  הסוס,  את 
חשב  אם  אפילו  לחופשי.  אותי  להוציא  בנך  של 
היה  להישאר במאסר, לפחות  עלי  שבגלל פשעי 
בית  בתוך  במעט  עלי  להקל  איך  לשאול  יכול 
הסוהר. אך בראותי שלא הבין שצריך להודות לי 
ולהכיר לי טובה , ראיתי שאין בו מידה של הכרת 
של  אצילי  דם  בעורקיו  זורם  שלא  דהיינו  הטוב, 
איכר  של  ובנו  אסופי  שהוא  והבנתי  מלכים,  בני 

פשוט.
ישראל הם בני מלכים, ועל כן הקפידה התורה 
כל כך על הכרת טובה לכל אדם ושבעתיים לקב"ה 
הזן ומפרנס. ברור שאין הקב"ה צריך את התודה 
נדרש מאתנו לדבר  כבניו של מקום  שלנו, אולם 

בשפה של מלכים והיא תודה והוקרה.
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ב'בין הזמנים'?

מחפשים מקום 
לאירוח מושלם 

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

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

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

אוטומטית ובולדר לכל הגילאים ולכל הרמות  

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

נותרו 
מקומות 
אחרונים!
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דירות 
למכירה

י”ג באלול -ט”ו באלול תש”פ
2/09-4/09/2020  

 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

 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(_____________________________________________

 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
 במנחם/בן גוריון 4 _____________________________________________)01-01(03-5797756

חד', ק"ד ואחרונה+ 
מעלית  )שכנים דתיים(, 

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

אלעד

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

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________  קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

 בבלעדיות בזכרון מאיר 
באזור דסלר, 3.5 חד', 

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

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

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

+5 חדרים 

+5 חדרים

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

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

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

 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

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

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

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

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

העיר, מהסלון יש נוף 
לגינה גדולה ומטופחת, 

אין בניינים צמודים 
לדירה. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)33-33(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה, ברבי-טרפון 
ק"ג, 70 מ"ר + היתרים 

]רעפים, הסכמה 
ליח"ד[ + מדרגות לגג, 

1,600,000. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)36-36(_____________________________________________

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

מעלית, 125 מ"ר, 
2,800,000, גמיש. 

תיווך-הנדלן, 
050-4177419)36-36(_____________________________________________

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

1,550,000 גמיש. 
תיווך-הנדלן, 

050-4177419)36-36(_____________________________________________

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

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

2,560,000 ש"ח. אלבה-נדלן, 
050-4141926 ,054-8446671)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג, 
4 חד', 100 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 דירות 50 ו- 50, מושכרות 
ב- 6,600 ש"ח, משופצות, 

ק"א, חזית, 3 כ"א, ניתן 
גם לקנות כדירה אחת, 
1,850,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

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

2,590,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי ברש"י 100 
מ"ר מחולקת ל- 2 

דירות 50 מ"ר בכל דירה 
קומת קרקע מוגבהת, 
משופצות ומושכרות, 

2,200,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות". 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 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 נדל"ן בועז' 

050-4156080
)36-36(_____________________________________________

 בנורוק מחולקת כ- 90 
מ"ר ל- 2 דירות, ק"ב, 

חזית בכל דירה 2 חד' של 
45 מ' מושכרות מיידי! 

רק ב- 1,700,000 בלעדי! 
בלעדי 'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! באזור אלישע, 
פנטהאוז 210 מ"ר + מרפסת 
גג 200 מ"ר, מחולק ל- 5 חד' 
+ מ.ענקית + 2 יחידות, אחת 
3 חד' ואחת 2 חד', מושכרות 

ב- 7,000 ש"ח, חדשה 
מושקעת, ק"ד + מעלית + 
_____________________________________________)36-36(חניה. א.פנחסי, 03-5799308

 באנילביץ, בית פרטי, 400 
מ"ר בנוי 3 קומות + 2 יחידות 
גדולות להשכרה, חדשות + א. 

בגג + חצר גדולה. א.פנחסי, 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בבן זכאי שדרות 
גרשטנקורן בית פרטי+ 

חדש+ מפואר+ גינה+ גג+ 
מעלית+ א. חלוקה 600 מ"ר, 
7,500,000 ש"ח. המפתחות 

_____________________________________________)36-36(ב"שפיצר נכסים" 03-6188685

 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

 בלעדי, דופלקס, מפואר 
בקרית הרצוג, כ- 200 מטר 

+ מעלית, 2,250,000. תיווך 
_____________________________________________)36-36(אלטרנטיב, 054-5500263

 מציאה במכבים דופלקס 
150 מטר מחולק 3.5 חד'+ 

יחידה+ מרפסת שמש, 
1,850,000 ש"ח. "פנחס 

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

 פנטהאוז 6 חדרים, 175 
מ"ר עם גג בטאבו, בנין חדש 

לכניסה מיידית. תיווך דורון, 
0544-980159)36-36(_____________________________________________

 דירת-נכה בחינקין, 5 
חד' + חצר, 2,000,00 

גמיש. בהלוחמים, 
כ- 100 מ"ר, 1,730,000. 

תיווך-הנדלן, 
050-4177419)36-36(_____________________________________________

 באנילביץ פנטהאוז 180 
מ"ר, ק"ד + דירת 3 חד' בק"ג 

+ מעלית + חניה, חזית, 3 
כ"א, נוף מרהיב. א.פנחסי, 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 מציאה!! המכבים 
דירת גן 4 חד' כ- 80 מ"ר, 
מרפסת 15 מ"ר, שמורה, 

1,360,000 ש"ח. 
"בלעדי- משגב- לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 א. פתיה דירת גן 
3 חד', כ- 72 מ"ר, 

3 כ"א+ היתר ל- 50 
מ"ר, משופצת+ צר 40 
מ"ר, 1,390,000 ש"ח. 
"תיווך- משגב- לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 בלעדי למבינים 
מציאה!! בפדרמן מול 
גינת הזית בבנין חדש 

פנטהאוז 5 חדרים+ 
יחידת הורים+ 2 מרפסות 

שמש, חזית, נוף פתוח, 
קומה 7 + מעלית+ חניה 
מקורה, 2,120,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות". 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 לחטוף בסלנט! דירת 
גן 3 חד', חדשה, 70 
מ"ר+ 28 מ"ר חצר, 

1,520,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)36-36(נכסים 052-7684074

 5 חדרים, חדשה לכניסה 
מיידית, מרכז העיר. תיווך דורון, 

054-4980159)36-36(_____________________________________________

 ברש"י, 5 חד', ק"ב, 
מעלית, מטופחת ויפה, 

חזית, 2,380,000 גמיש. 
תיווך-הנדלן, 

050-4177419)36-36(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים-עקיבא, 
קומה 6, דירת 5 חדרים, 120 
מ"ר עם נוף מהמם ואוויר אין 
סופי, מושקעת מאד, המחיר 
2,560,000 ש"ח. אלבה-נדלן, 
050-4141926 ,054-8446671)36-36(_____________________________________________

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

לעוד 25 מ"ר, מושקעת, חניה, 
2,520,000 ש"ח. 

אלבה נדל"ן, 054-8446671, 
050-4141926)36-36(_____________________________________________

 למכירה פנטהאוז 
בפרוייקט גן העיר, 6 

חד', כ- 170 מ"ר, ק"6, 
מוארת, מרווחת, הכנה 
ליח"ד + מחסן וחניה. 

תיווך אשכנזי, 
 .03-5791770

_____________________________________________)36-37(חזקי, 052-3882621

 באזור בעלי מלאכה, 5 
חד', 130 מ"ר, ק"ב + מעלית 
+ חניה, משופצת, חדשה + 

סוכה גדולה, 2,500,000 ש"ח. 
_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי באזור זכרון מאיר, 
דופלקס 5 חד' + מרפסת 

160 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"ג, חזית, ניתנת לחלוקה, 

2,590,000 ש"ח, גמיש. 
_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 בלעדי! ברימון 6 חד', 115 
מ"ר + 2 מרפסות גדולות, 
ק"ק, כ. פרטית, חדשה יח' 
הורים, ממ"ד, חזית, 3 כ"א. 

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 מציאה במינץ קרוב 
להראשונים 5 חדרים 120 
מ"ר- ק"ב, חזית, 3 כ"א, 
מושקעת ברמה גבוהה 

יחידת הורים+ סוכה 
גדולה+ חניה מקורה+ 
מחסן 2,250,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות". 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בבנין מס' 5 הכי 
טוב ברחוב עורפי פתוח 
לצבי+ קלינניקה בק"ק 
10 מ' מושקעת ברח' 

מצליח מס' 5 הדירה 5 
חד'+ יחידת הורים ענקית 

כ- 130 מ"ר עורפית 
לצבי+ סוכה חדשה 

נוספת מושקעת מאד, 
רק 2,000,000 ש"ח. 

בלעדי 'אפיקי נדל"ן בועז' 
050-4156080)36-36(_____________________________________________

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

3 שנים, 2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)36-36(תיווך 054-3050561

 בלעדיות ברוזובסקי! 
5 חד', ק"ק, משופצת, 

140 מ"ר, סוכה+ משרד 
ואופציה 2,850,000 
ש"ח. מ. כהן נכסים 

052-7684074)36-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר 
בבניין עם מעלית, ק"ג, 

4 חדרים, מסודרת, 
2,000,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, 

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

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

סלון-מטבח גדולים 
+ הרחבה ממשית, 

1,800,000. תיווך-הנדלן, 
050-4177419)36-36(_____________________________________________

 באבני-נזר, 4 חד', 
גדולה ומטופחת, חזית, 

ק"ב, מעלית וחניה, 
2,350,000. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)36-36(_____________________________________________

 בבניה, 4 חד', גדולה, 
מרפסת שמש, חזית, 

בהלוחמים, 2,100,000, 
עורף 1,800,000. 

תיווך-הנדלן, 
050-4177419)36-36(_____________________________________________

 חיי טייב מס' 4 ק"ב 
חזית 4 חד' כ- 100 מ'+ 3 
מרפסות וסוכה+ מעלית, 
חניה, אופציה כ- 55 מ"ר 

לבניה מפתחות מיידי. 
בלעדי 'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 נויפלד 23 ליד הגינה 
החדשה, 4 חד' מסודרת 

יפה כ- 90 מ"ר ק"ד, 
חזית, פתוחה לגמרי 

לכיוון החניה+ אופציה 
ענקית מיידית לבניית 

דירה נוספת על הגג )שכן 
בנה( יופי של נוף ואויר, 

מחיר מעולה 1,570,000 
גמיש. מפתחות דירה 

פנויה מיידי! בלעדי 
ל'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 הזדמנות פז! בירמיהו 
4 חדרים 110 מ"ר מרווחת 

מאד חזית 6 דיירים. 'הראשון 
_____________________________________________)36-36(בתיווך' 054-3050561

 חדשה בשוק!! 
באוסישקין 4 חד', 

משופצת ויפיפיה ק"ג 
מעלית 3 כ"א, חניה, 

1,699,000 ש"ח. מ. כהן 
_____________________________________________)36-36(נכסים 052-7684074

 מציאה בלוחמים!! 4 
חד', ק"א מעלית, חדשה, 

מרפסת שמש, סוכה, 
מפרט גבוה, 1,890,000 

ש"ח. מ. כהן נכסים 
052-7684074)36-36(_____________________________________________

 במימון מרכז, 4.5 חד', 
120 מ"ר, ק"א + מעלית + 
מ.שמש, חזית, מצב מעולה, 
1,850,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 באזור הרב שך 4 חד', 90 
מ"ר, ק"ג, משופצת כחדשה 
+ סוכה, 3 כ"א, 1,800,000 
_____________________________________________)36-36(ש"ח. א.פנחסי, 03-5799308

 בהרב קוק השקט חדשה 
מהיסוד 90 מ'+ מעלית+ 

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

_____________________________________________)36-39ל(052-7620531

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

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

ש"ח. "בלעדי- משגב- 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

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

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

ש"ח. "בלעדי- משגב- 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 מציאה!!! בבלעדיות 
פנטהאוז בדב גרונר 4 חד' 

משופץ 3 כיווני אויר+ מעלית, 
חניה וגג, סוכה 1.7 גמיש. 

"פנחס נכסים" 055-6789653
)36-36(_____________________________________________

 למכירה בפרוייקט 
גן העיר, 4.5 חד' 

ק"ג, מוארת ומרווחת, 
מושקעת מאוד, מרפסת 

שמש עם מחסן וחניה 
צמודה. 

תיווך אשכנזי, 
 .03-5791770

_____________________________________________)36-37(חזקי, 052-3882621



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

י”ג באלול - ט”ו באלול תש”פ  2/09-4/09/2020

אלעד

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

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

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

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

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

חריש

דופלקסים

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 5 חד', מול בית המדרש 3-3.5 חדרים
חברון, ק"ב + מעלית, חניה 

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ביהושע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חדרים 

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

בוטיק, קומה אחרונה )גג 
רעפים( + אופציה על 

הגג, 1.8500,000 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 

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

052-7174358)35-36(_____________________________________________

טבריה

2-2.5 חדרים

עפולה

מגדל העמק 
4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

בני ברק 

+5 חדרים
 בשמאי 5 חד', 2 יח' 

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

054-7909696)35-36(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

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

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

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

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)35-35(_____________________________________________

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

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

 ברח' טבריה, מרווחת 
ומשופצת, 4 חד' 

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

_____________________________________________)35-38ל(052-7606906

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

 בכינור דוד/ כהנמן 3 
חד', 120 מ"ר!! קומה 

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501)35-35(_____________________________________________

 באזור רחוב אלישע, 3 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ב עם 

מעלית, חזית עם חניה 
משותפת, 1,600,000 

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

 ,050-5308742 ,23
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

 בכהנמן בסיום - 
תחילת בניה, דירות 3 
חד', מ- 1,470,000, 

תשלומים נוחים, 
קבלן-אמין. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינברג, 3 חד' + מרפסות 

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

1,620,000 ש"ח. א.פנחסי, 
03-5799308)36-36(_____________________________________________

 בלעדי כ- 3 ח' 
בז'בוטינסקי קומה ב' עורפית 
לבני ברק אופציה להפוך את 

הדירה ל- 3.5 ח'+ אופציה 
לסוכה, 1,265,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-36(אלטרנטיב 054-5500263

 בטרומפלדור 3 ח' 
ק"ג+ בנין מצוין אופציה 

40 מ' על הגג, מחיר 
מעולה, רק 1,150,000 

ש"ח מיידי. בלעדי 
ל'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 באבן גבירול 3 חד' 
ק"ק+ אופציה מיידית 
לבניה נוספת במחיר 
מעולה, 1,370,000 

גמיש! בלעדי 'אפיקי 
נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 בקובלסקי 12 ק"ג, 
3.5 חד' חזית, דירה 

גדולה, סלון ענק+ 
אופציה לסוכה גדולה, 

משופצת ברמה. בלעדי 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חדרים 
משופצת ומאווררת קומה 3 

ללא. מיידי תיווך
058-7663012)36-36(_____________________________________________

 באזור העיריה, 3 חד', 
73 מ"ר + היתרים בגג, ק"ג, 
1,500,000 ש"ח. א.פנחסי, 

03-5799308)36-36(_____________________________________________

 באזור רמחל, 3.5 חד', 
83 מ"ר, ק"ב, אחרונה, א.בגג, 

חזית, 3 כ"א, משופצת 
חלקית, 1,850,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36(א.פנחסי, 03-5799308

 לסגור!! א. השניים 
3.5 חד' ק"א, כ- 78 

מ"ר+ ממ"ד+ סוכה+ 
מעלית+ ח. בטאבו, 

1,510,000 ש"ח. 
"בלעדי- משגב- לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 קרית הרצוג 3 חד' 
כ- 67 מ"ר קומה ב' 

כ- 40 מ"ר א. להרחבה, 
1,310,000 ש"ח. 

"תיווך- משגב- לדיור" 
052-5222690)36-36(_____________________________________________

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

משופצת+ א. ברעפים, 
1,360,000 ש"ח גמיש. 
"בלעדי- משגב- לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

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

א. להרחבה כ- 30 מ"ר, 
)לא משופץ( 1,660,000 

ש"ח. "תיווך- משגב- 
_____________________________________________)36-36(לדיור" 052-5222690

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לרחוב טרפון 3.5 
חדרים 75 מ"ר חזית, 

משופצת, ק"ב מיידית, 
1,570,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות". 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי, 3 ח' בחיד"א, 
קומה א', 70 מטר + סוכה, 

משופצת, 1,350,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)36-36(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ מתחרדים, 
3 ח', מסודרת, קומה ב', 70 

מטר ברוטו, 1,350,000. תיווך 
_____________________________________________)36-36(אלטרנטיב, 054-5500263

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

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

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

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
משופצת כליי ]אופציה 

למשכנתא 100% )טאבו 
רגיל([ חזית, 1,300,000 

ש"ח גמיש. תיווך הנדל"ן 
050-4177419)36-36(_____________________________________________

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

בנפרד אמבטיה שרותים 
משופץ+ תוכניות לבניית 

עוד 30 מ' לחדרים 
נוספים מיידית עם 

השכן+ אופצית סוכה 
על רלסים גדולה בחזית, 
רק ב- 1,150,000 ש"ח 

מיידי. בלעדי 'אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)36-36(בועז' 050-4156080

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

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

050-4133790)36-39(_____________________________________________

 למכירה בשיכון ד' נווה חן 
קוטג' 5 חדרים 126 מטר+ 
3 מרפסות גדולות אופציה 

להרחבה, 850,000 ש"ח 
גמיש. עינב 050-2442446 

RE/MAX)36-36(_____________________________________________

 בשיכון ג' קרוב לחרדים 
דו משפחתי 100 מטר מגרש 

350 מטר+ זכויות בניה 
980,000 ש"ח. עינב 

RE/MAX 050-2442446)36-36(_____________________________________________

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

1,050,000 ש"ח. עינב 
RE/MAX 050-2442446)36-36(_____________________________________________

וילות ובתים

 פנטהאוז 190 מטר על 
קומה שלמה מחולק ל- 2 

דירות משופץ+ מרפסות+ נוף 
לכינרת 1,200,000 ש"ח. עינב 

RE/MAX 050-2442446)36-36(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
4 חדרים 100 מטר+ יח' דיור 

55 מטר+ מרפסת+ נוף, 
990,000 ש"ח. עינב 

RE/MAX 050-2442446)36-36(_____________________________________________

 למכירה בקרית שמואל 
בנין חדש דירת 4 חדרים 100 

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

RE/MAX)36-36(_____________________________________________

 למכירה בשופטים דירת 4 
חדרים 110 מטר קומה 2 + 
מרפסת נוף 690,000 ש"ח. 

RE/ 050-2442446 עינב
MAX)36-36(_____________________________________________

 בשיכון ג' דו משפחתי 
130 מטר 4 חדרים משופץ 
מגרש חצי דונם 1,250,000 
ש"ח. עינב 050-2442446 

RE/MAX)36-36(_____________________________________________

 למכירה בברנר 3.5 חדרים 
קומה 2.5 מסודרת 500,000 

ש"ח. עינב 050-2442446 
RE/MAX)36-36(_____________________________________________

 למכירה בדוד אלעזר 3 
חדרים קומה 2 משופצת 
מהיסוד אופציה להרחבה 

650,000 ש"ח. עינב 
RE/MAX 050-2442446)36-36(_____________________________________________

 למכירה ברבי עקיבא דירת 
3 חדרים קומה ראשונה 80 

מטר משופצת 520,000 ש"ח. 
RE/ 050-2442446 עינב

MAX)36-36(_____________________________________________

 במגדלי המלכים 2 חד' 
מרפסת שמש נוף מדהים 

לכינרת ולגולן מרוהטת 
_____________________________________________)36-36(קומפלט. פרטי 058-7663012

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-571-3375)36-36(_____________________________________________

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

בקלות, רק 1,980,000 ש"ח! 
_____________________________________________)36-36(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!( משופצת+ מרפסות )14 

מ"ר( יחידת הורים, ק"ג, נוף! 
2,200,000 ש"ח שווה! תיווך 

_____________________________________________)36-36(הכוכבים: 02-571-3375

 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: 
02-571-3375)36-36(_____________________________________________

 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: 
02-571-3375)36-36(_____________________________________________

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

16, קרקע, למשקיע בסולם 
יעקב, 1,490,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-36(הכוכבים: 02-571-3375

 רמות א': 4 ח', פינתית, 
נוף ירושלים, מול משכן 

שרגא, ת.ב.ע. 26, מקום 
שקט! 1,830,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)36-36(הכוכבים: 02-571-3375

 רמות אונגוואר: 4 חד' 
)79 מ"ר נטו!(+ מרפסת )11 
מ"ר(+ משרד+ ת.ב.ע לבניה 
בגג, ק"ג, 1,950,000 ש"ח. 

_____________________________________________)36-36(תיווך הכוכבים: 02-571-3375

 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 

_____________________________________________)36-36(הכוכבים: 02-571-3375

 רמות ב': 4 חד' 
משופצת+ מרפסת+ מחסן+ 
רישיון ביד לבנות בגג! יחידת 
הורים, מואר, רק 2,050,000 

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-571-3375)36-36(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)36-36(הכוכבים: 02-571-3375

3-3.5 חדרים

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, חייב להימכר!!! 

מעלית, 2 מפלסים נפרדים, 
2,290,000 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

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

3,300,000 ש"ח. 
_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

 5 חדרים בכפר גנים, 
מרווחת, מסודרת, שקטה, 
מעלית שבת, חניה במחיר 

אטרקטיבי. נטלי, 
052-2948691)36-36(_____________________________________________

+5 חדרים

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

שתי חניות ושני מחסנים, 
מושקעת. חניתה ילין, 

 ,054-4723517
054-4713518)36-36(_____________________________________________

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

1,830,000 ש"ח. 
_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

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

חניה, מעלית, יחידת הורים. 
אריאל שמילוביץ 

050-3073256)36-36(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה" 
לוין 3, דירה חדשה, קומה 

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

מרפסת שמש. 
אריאל שמילוביץ 

050-3073256)36-36(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה" 
בצירלסון 29, 4 חד', 105 מ"ר, 
קומה 1, מעלית, חניה, מ"ש, 
יח' הורים, משופצת מהיסוד. 

אריאל שמילוביץ 
050-3073256)36-36(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה" 
ביהודה הנשיא 14, דירת 4 

חד', קומה 4 ואחרונה, מעלית, 
חניה טאבו, ממ"ד, ניתן 

להצמיד את הגג. אפרת דנוך 
054-3979836)36-36(_____________________________________________

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

1,170,000 ש"ח. -050
_____________________________________________)36-36(6610501 סתיו

 "אינפינטי עוצמה" 
ויסבורג 8, משופצת מהיסוד, 

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

050-3073256)36-36(_____________________________________________

 בברל כצנלסון 27, 3.5 
חד', 85 מ"ר קומה 3, חניה 

משותפת, משופצת מהיסוד. 
אריאל שמילוביץ 

050-3073256)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

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

משופצת, 35 מ"ר, ממוזגת 
910,000 ש"ח. 050-4811122 

_____________________________________________)36-36(סתיו

 "אינפינטי עוצמה" בהרב 
גולד, דירת 2.5 חד', 50 מ"ר, 

קומה 2, משופצת חלקית 
מושכרת ב- 2850 ש"ח. אלינה 

_____________________________________________)36-36(גוץ 072-3713930

2-2.5 חדרים

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

מושכרת לשותפים 7300, 
1,320,000 ש"ח. מ. כהן 

_____________________________________________)36-36(נכסים 052-7684074

 פינת ההשקעות!!
נכסים אטרקטיביים 

להשקעה/מגורים, 27 
שנות מצויינות ואמינות!! 

תיווך ליאנה. 
050-5409240, חיים. 

050-8554104)36-36(_____________________________________________

קריות

 בסוקולוב - דירת 5 חד' 
גדולה, חדשה מקבלן, 
גימור איכותי ויוקרתי, 

6,500 ש"ח. תיווך, 
03-8050080)36-36(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד' ק"ב 
דירה ענקית 120 מ"ר 

להשכרה מתפנה בעוד 
כחודש מחיר מעולה, 

רק 5200 ש"ח. בלעדי 
ל'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 בסוקולב דירת 4 חד' 
95 מ"ר, חדשה מקבלן, 

גימור איכותי ויוקרתי, 
5,500 ש"ח. תיווך, 

03-8050080)36-36(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב 4 
חדרים+ מרפסות ענקיות 
110 מ"ר, קומה א' חזית 

מוארת ומאווררת סוכה 
גדולה+ חניה, כניסה 
מיידית, 4,800 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בפרדס כץ 4 חד' בנין 
חדש+ מרפסת שמש 

_____________________________________________)36-36(זנזוריגולד. 054-2345633

 ביצחק שדה 4 חדרים 
חדשה+ חניה+ מעלית, 
5,000 ש"ח. "תיווך ישר 

_____________________________________________)36-36(נכסים" 052-7113375

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

ומושקעת, חזית. 
_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 0544-980159

 מציאה! בז'בוטינסקי הרב 
שך, 70 מ"ר, ק"א, חזית, יפה 
ושמורה, 3,100 ש"ח. לל"ת, 

052-7193105)36-36(_____________________________________________

 בראשונים 3 חד' 70 
מ"ר קומה 5 מעלית ממוזגת, 

משופצת פלוס סוכה 3800 
_____________________________________________)36-39(ש"ח. 052-7671305

 בלעדי במהרש"ל 
קרוב לר"ע כ- 90 מ"ר 

3.5 חדרים ענקית+ 
מרפסות+ סוכה ק"ב, 

חזית שמורה כניסה 
מיידית, 3,600 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לירושלים 3.5 

חדרים חזית ק"ב 
משופצת כניסה מיידית, 

3,600 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי באחיה 
השילוני 3 חדרים 

גדולה+ מרפסות ק"ב 
ואחרונה, עורפית 

משופצת כחדשה, כניסה 
מיידית+ חניה משותפת 

בבנין 4,300 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)36-36(_____________________________________________
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 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

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

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 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(_____________________________________________

 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,
ערד_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

 מתחם נופש מפואר, 
מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

נהריה 

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

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

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

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

עלמה 

 3 צימרים + יחידה גדולה 
משפחתית עד 35 איש + 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

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

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

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

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

ירושלים והסביבה

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-03/21ש(054-6388082

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-22/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

יבניאל

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

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

 בית חדש, בריכה לילדים 
+ גינה, 2 חדרי שינה + יח' 

_____________________________________________)25-36ש(הורים 053-7173048

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

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

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

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

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

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

 צימר 4 חד' + מרפסת _____________________________________________)29-20/21ש(050-9989500
ענקית + גקוזי' וטרמפולינה + 

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

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

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

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

 במרכז העיר, מרחק 
הליכה מהעתיקה, 3 יח' נופש 

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

 "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

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
 סוויטות האר"י, בעתיקה, _____________________________________________)31-10/21ש(052-8013000

מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 
מיזוג, לזוגות וקבוצות

_____________________________________________)31-30/21ל(072-3969743

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

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

 על הכינרת, 2 דירות נופש 
צמודות, 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

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

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

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

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

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

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, מיקום 
_____________________________________________)33-36ש(שקט + גקוזי' 054-5259470

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

 יחידה יפיפיה בלב העיר 
העתיקה, מיקום שקט, 

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

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג 

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

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

ביקוש 
דירות

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

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

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

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

_____________________________________________)32-33ח(053-3157478

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

_____________________________________________)32-33ח(מתיווך 054-7938941

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

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

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-43ש(054-8493120

טבריה
2-2.5 חדרים

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

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

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

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

מחסנים

משרדים

 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(_____________________________________________

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

גליל עליון

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר 

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

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

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

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

_____________________________________________)33-36ש(058-3637269

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

עסקים

 למסירה, חנות מתנות 
במרכז רבי עקיבא ב"ב

_____________________________________________)35-36ל(054-8466946

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

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

לפרטים, לרציניים בלבד, תיווך 
053-3180093/4

fh800934@gmail.com)35-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-38(לרכב 052-7140101

 חתונות ושבתות חתן, 
ונופש, וילות, מלונות, 

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

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

_____________________________________________)25-39ש(050-6901390

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

054-6287000)35-38(_____________________________________________

 צימרים בצפון ירושלים, 
עד 20 איש, בריכה גדולה 

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

_____________________________________________)35-40ש(055-6697474

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

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

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(מתיווך, 054-7938941

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

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

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

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

סוכה מתוכננת במיוחד, 
כחדשה, במשולם ראט, מיידי, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)34-35ל(לריהוט 052-6357770

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

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

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

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

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

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

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

שמורה וממוזגת
054-8452320)35-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-36ל(050-4109608

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

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

להשכרה בבני ברק
דירת 3 חדרים חדשה 

ממוזגת ויפהפיה
קומה 2 כניסה מידית

054-759-0321

 בקושניר, דירת 
3 חדרים משופצת, 

מרווחת, יפיפיה, קומה 
1, חלונות בכל הדירה, 

3,600 כולל ארנונה. 
_____________________________________________)36-36(תיווך: 054-8419714

 באברמסקי בנין 
מעולה 3 חד'+ סוכה 

מרפסת ענקית סגורה 
ק"א+ מעלית, מיידי+ 
מפתחות 3800 ש"ח 

התשלום לתיווך אפשרי 
ב- 12 תשלומים בלעדי 

'אפיקי נדל"ן בועז' 
050-4156080)36-36(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בלעדי ברבי טרפון/ 
אליעזר 2.5 חדרים+ 
מרפסת גדולה ק"ג 

משופצת חזית מוארת 
ומאווררת, כניסה 

מיידית, 3,800 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בקובלסקי 2 חד' 
יחידה משופצת חדשה 

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

מיידי הזריז נשכר. בלעדי 
ל'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 בפרל 28 בנין חדש 
מהנילונים קומה ה', כ- 40 

מ"ר 2 חדרים ללא ריהוט 
מיידי, 3,400 ש"ח. לל"ת 

054-8449114)36-36(_____________________________________________

 1.5 חד' ברח' מיכה, 
ממוזגת ומרוהטת, דוד"ש, 

סוכה ואמבטיה, מיידי. 
054-8432994/5)36-37(_____________________________________________

 2 חד' מרפסת שמש 
מרוהטת קומפלט נוף מדהים 
_____________________________________________)36-36(לכינרת ולגולן. 058-7663012

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

_____________________________________________)36-36(וחניה. 050-3528252

 דירת 5 חדרים במרכז 
העיר בנין חדש, מושכרת 

4,500 אופציה לנפוש שבועיים 
בשנה 1,300,000 ש"ח. עינב 

RE/MAX 050-2442446)36-36(_____________________________________________

 למכירה בכינרת חוף פרטי 
מגרש חקלאי מסודר ויפה 2.5 

דונם 5,000,000 ש"ח. עינב 
RE/MAX 050-2442446)36-36(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק 
בהשומר/ ז'בוטינסקי 

400-600 מ"ר ק"ק 
לחנות/ לסופר/ מרפאה/ 

ולכל מטרה, 1000 מ"ר 
למשרדים/ לימודים/ ולכל 

_____________________________________________)36-36(מטרה. 052-7113375

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? ברשותינו 
המבחר הגדול בעיר 

בהתאמה מלאה ללקוח. 
_____________________________________________)36-36(0544-980159, דורון

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

_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 0544-980159

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

_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 0544-980159

 חנות להשכרה 50 מ"ר, 
רבי עקיבא פינת הרב קוק. 
_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 0544-980159

 חנות 36 מ"ר בגן וורשא 
במפרץ בפסג', מציאה. 

_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 0544-980159

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה. תיווך 

_____________________________________________)36-36(דורון, 0544-980159

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

מציאה. תיווך דורון, 
0544-980159)36-36(_____________________________________________

 בלעדי למכירה במגדלי 
בסר 3' משרד 30 מ"ר 
מושקע ומפואר קומה 

גבוהה נוף מדהים 
מושכר ב- 2,500 ש"ח, 
מתאים מאד להשקעה 

מיידי, 450,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 התפנו מספר 
קמפוסים בבני ברק 

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

תינוקות

ריהוט

 פרסום מטורף 
למוסדות ועסקים!!! 
הודעה טלפונית לכל 

הקומה הכשרה )כמליון 
מספרים( רק 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)27-29ל(055-2772521

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח

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

 כוורת לבנה 16 תאים 
כחדשה ממש!! לכל 

מטרה, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)29-32ש(052-7133153

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

 8 כיסאות לסלון, מעץ 
מלא, ריפוד חדש, מצב 

מעולה, כל אחד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(058-3292985

 2 יחידות ספריה עם 
ויטרינה, שולחן + 6 כסאות, 

בצבע חום, חדישים
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 מיטה נפתחת מעץ מלא 
+ מגירות, ארון סנדוויץ 4 

דלתות, בצבע חום, חדישים 
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 שולחן פינת אוכל בסגנון 
עתיק, 2.72 ו- 8 כסאות, 

_____________________________________________)32-33ש(3,500 ש"ח 050-6539531

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

מיוחד מאוד, כחדש
050-6581747 )בשבוע 

שעבר נפלה טעות 
_____________________________________________)33-36(בטלפון

 חדש!! נעלים מידה 23 
לתינוק, רק 15 ש"ח

058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש!! נעלים לתינוק 
מידה 23 מוקסין כחול, 

מהממות, 35 ש"ח
058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעל ספורט 

לילדים, מידה 36, רק 95 ש"ח 
058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש!! כירים חשמליות 2 
להבות של חברת גולד ליין, רק 

_____________________________________________)33-36(220 ש"ח 058-4843223

 מיטת תינוק שילב 
צבע שמנת + מזרון 

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

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

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

חדשות בקופסא, 180 
ש"ח + בולם זעזועים + 

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

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

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

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

050-7801545)30-29/21(_____________________________________________

מחשבים
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותכנות
+ אחריות לשנה. וחצי 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

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

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

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

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

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

הסעות

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

אבידות

 חשש גזל: נלקח אחרי 
שבועות מרבי עקיבא 50 

ב"ב, בדים השייכים לאדם 
נכה שזהו כל רכושו! 

הלוקח מתבקש להחזירם 
_____________________________________________)31-34(בהקדם 055-6896326

יד שניה 
קונים

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

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

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

שידוכים
מחפשת זיווג???

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

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

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

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

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

_____________________________________________)33-34ח(והסביבה 052-5447770

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

 דרוש מעמיד לספר תוים 
וכן ספרי תוים עם שירים 

_____________________________________________)34-35ח(מוכרים 058-3276856

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

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

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

יונדאי

 נאבדה מצלמת הסרטה 
מ-SONY במרינה באשדוד 

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

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

 אבדה שקית תכלת עם 
ציציות וכיפות חדשות באזור 

_____________________________________________)35-36ח(איצקוביץ 054-8417635

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

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

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

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמלי במצב טוב

_____________________________________________)35-36ח(053-3117750

 למסירה בחינם סלון 
בצורת ר' מעור אמיתי ב"ב 

_____________________________________________)35-36ח(03-5790663

 מכשיר פופקורן ביתי 
חדש בקופסא 60 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 תנור חב' אלקטרולוקס 
חדש + אחריות 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

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

_____________________________________________)35-36ח(050-2897977

 מכשיר לסודה סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

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

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

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

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

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)35-36ח(050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

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

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

 2500W מזגן תדיראן 
עילי ללא מדחס חיצוני פורק 

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

 LG מזגן 
1 כ"ס עובד מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מלכיאל 050-7426063

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

_____________________________________________)35-36ח(054-8464909

 מחשב נייד מצוין מתאים 
לכתיבה/צפייה בהזדמנות 500 

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

 שואב צייפון VB אלחוטי 
כמו חדש שנתיים בשימוש 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(052-7154435

 נגן DOGO בלי מסך ובלי 
רדיו + אוזניות ומטען חדש 35 

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

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

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

 למכירה בוקסה JBL פליפ 
5 בשימוש שבועים + אחריות 

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

 שידת 3 מגירות רחבה 
איכותית מעץ, בצבע כחול 

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

 למכירה ארון ספרים בצבע 
שחור עם 2 דלתות למטה 

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(058-3265087

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

 שולחן פינת אוכל עץ 
מלא 1.90/90 + 3 כסאות 

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

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

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

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 למכירה 2 כיסאות עור 
רגלים ניקל למטבח 250 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(פלאפון 050-6285950

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

 כסאות לפינת אוכל צבע 
חום כהה 120 ש"ח כסא 

_____________________________________________)35-36ח(052-6140800

 שולחן 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מעץ חום כהה מצב 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(050-4146777

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

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

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8464909

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

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

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

 עגלה משולבת + 
טרמפולינה 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-9089110

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

 למכירה בוסטר גב במצב 
טוב במחיר 80 ש"ח

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

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

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

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

 מעמד חדש לאמבטיה 
אונבירסלית 40 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

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

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2,000 כניסת טעינה יציאה 

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

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

052-7645275/2/3
054-8592082)26-34/20(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

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

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

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

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

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

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

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

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

מכירת רכבים
טויוטה

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

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

 למכירה טויוטה קורולה 
2016 אוטומטית ראשונה 

ליסינג מנוע 1600. 
055-6883937)36-36(_____________________________________________

 למכירה טויוטה אגו 
2013 אוטומטית 1000 סמ"ק 

_____________________________________________)36-36(80000 ק"מ. 052-5966508

 i30 למכירה יונדאי 
ראשונה מליסינג 2014 סטיישן 

_____________________________________________)36-36(אוטומטית. 055-6775411

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)36-37ח(לקלנועית יחיד, 03-6199806

 מעוניינים לקנות את 
הספר 'ילדה קטנה של פעם' 

_____________________________________________)36-37ח(חלק ב', 054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר 'גלות באפרים ירוקים', 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 03-6199806

 מעוניין לקנות אופני 
ילדים או מבוגרים תקינים או 

_____________________________________________)36-37ח(תקולים, 050-5343924

 מעוניין לקנות קלנועית 
לנוסע בודד או זוגית תקינה או 

_____________________________________________)36-37ח(תקולה, 050-5343924

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ספה לסלון + ארון 

_____________________________________________)36-37ח(ספרים, 054-8434129

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)36-37ח(ילדים, 050-6651365

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית, שחרור 
שרירים ומאסג', לאדם העובד 

_____________________________________________)36-37ח(בתחום, 052-7396092

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה זוג מיטות יהודיות, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8434129

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סמלי/בתרומה, לאברך, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 דרוש אקווריום למסירה. 
_____________________________________________)36-37ח(ב"ב, 054-8466850

 כובע קנייטש בורסלינו 
כחדש, 420 ש"ח. 

054-8422105)36-37(_____________________________________________

 מסך מחשב מצב מצוין, 
בני-ברק, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מדפסת 90 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-5737813

 אופניים חשמליות במחיר 
500 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7183866

 מנורת לילה איכותית, 30 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8528215

 מדפסת + מכונת צילום 
הזרקת דיו, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מזוודה + שואב אבק, 
80 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מנורה לכאבים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 מכונת כביסה 9 ק"ג, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, 050-4184747

 מייבש כביסה 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 מזגן מצויין מפוצל - 
1 כ"ס, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7682482

 מקרר מצוין - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 RAM מחשב נייד זכרון 
2, ב- 500 ש"ח, 15 אינץ', 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154435

 נגן DOQO בלי מסך ובלי 
רדיו + אוזניות ומטען חדש, 35 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7154435

 שואב שיומי מנקה ושוטף 
כחדש, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 מאוורר "מגדל" טורבו, 
חדש באריזה, 280 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)36-37ח(מצוין, 054-2819921

 מצלמת פילים קנון, 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-7463631

 תנור חימום חדש, 120 
ש"ח בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי, 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 80 ש"ח,054-7216671

 מאוורר עמוד חדש, 
100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
בלומברג, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן, חדש באריזה, 320 ש"ח 

בלבד, בבני-ברק, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצוין, 100 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)36-37ח(054-4443635

 מחשב נייח מהיר מצוין + 
תוכנות, בהזדמנות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 מסך דק מצוין, בהזדמנות, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 053-3346080

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 )חדש באריזה(, 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3463482

 ממיר דיגיטלי 5 תחנות, 
שמור כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2437292

 כרטיס קול 
 M-AUDIO FAST

TRACK, שמור, 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מחבת חשמלי מולטישף, 
חדש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-8441788

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 
חברת לוגיטק, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2437292

 שואב אבק באריזה, דגם 
הום - 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-8441788

 מצלמת וידיאו + מטען 
+ נרתיק, סוני, חדש באריזה - 

_____________________________________________)36-37ח(600 ש"ח, 050-8441788

 מכשיר ג'קוזי לרגליים - 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, 050-8441788

 מגהץ אדים, חדש 
באריזה, דגם אלקטרו קל, 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-8441788

 קוטל חרקים כחדש - 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-8441788

 ,AEG מכונת כביסה 
פתח עליון, 5 ק"ג, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת, 
100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שואב אבק פיליפס 
1600w, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצוין, 100 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול 
תוצרת המילטון, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 מאוורר נייח, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש, 
50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול, 
60 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

DVD  במצב מצוין, 
100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183, תוצרת זק"ש, 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)ראוטר(, שחורות תקינות, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, 052-3463482

 מזגן אלקטרה עלי 
קומפקטי, 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ', מפורק מהקיר 
ע"י טכנאי, רק 400 ש"ח 

במקום 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8412976

 מכונת כביסה "ווירפול", 
מצויינת, 280 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-5737813

 פקס HP ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

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

 שולחן פינת אוכל עץ 
מלא, 1.90/90 + שלש 

כסאות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(053-3121020

 שולחן אוכל קטן נפתח 
1.60 מטר, מצב מצוי, 160 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 למסירה מיטת יחיד + 
ספה 2 מושבים + ארון דלת 

_____________________________________________)36-37ח(אחת, בני-ברק, 052-5737813

 עמודון ספרים + ארונית 
למטבח, 210 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, 050-6245339

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 ספסל אחורי לרכב 
סטיישן, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 מיטה נפתחת בצבע ורוד 
+ שולחן תואם וכוורת, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4184747

 מיטה לחדר ילדים, לא 
נפתחת, בצבע לבן, כ- 1.66 

מ' אורך, מתאימה גם כמיטת 
מעבר, ב- 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 050-4158480

 כסא מחשב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-7463631

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מיטה ספפה במצב 
מעולה, צבע בורדו, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד!!, 054-8430684

 כיסא לנגן גיטרה עם 
כוונים, חדש, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 שולחן כתבה, 175 ש"ח 
בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שולחן סלוני )לספות( 
 ,140X70 ,מעץ טבעי

ב- 200 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון, 280 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, בבני-ברק,054-7216671

 שולחן אוכל, 175 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור, 200 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 5 כסאות כתר בצבע לבן 
ושחור, 100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ארון ספרים יפה במיוחד, 
160X90X32, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 עגלת אמבטיה, 500 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עגלת תאומים, 300 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 בגדי תינוקות לגיל 0-3, 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח, 052-4747667

 לול עץ + מזרון, 250 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, טל': 054-8401217

 לול עץ + מזרון כחדש, רק 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 03-6169291

 מיטת מטר לתינוק, צבע 
שמנת, כחדשה + מזרון, 

_____________________________________________)36-37ח(ב- 150 ש"ח, 03-6169291

 טיולון 110 ש"ח בלבד, 
מצב מצוין + גגון, חזקה 
_____________________________________________)36-37ח(ומצויינת, 052-5737813

 לול פלסטיק בגלגלים + 
סלקל + כסא רכב, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 עגלת טיולון ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד, 052-5737813

 בסיס לעגלה במצב מצוין, 
ב- 100 ש"ח בלבד בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4158480

 אמבטיה לעגלת ממס 
אנד פפס במצב מצוין, ב- 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בב"ב, 050-4158480

 כסא לרכב במצב מצוין, 
ב- 70 ש"ח בלבד בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4158480

 עגלת טיולון, 200 ש"ח 
בלבד )בבני-ברק(, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש, 
150 ש"ח בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מיטה יהודית במצב 
מצוין, צבע חום כהה, 370 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, טל': 053-4113430

 שולחן כדורגל כחדש, 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4110991

 ספר של הרב שלום הרוש, 
25 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4174525

 ספת עור חום כהה 3 
מושבים, 420 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813 בבני-ברק

 4 פריטי לבוש חדשים 
לתינוק, 80 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עריסת נדנדה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 סלקל + כסא רכב ב- 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-5737813

 תמונה יוקרתית כחדשה, 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 50 ש"ח, 03-6169291

 גיטרה אקוסטית, 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8528215



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”ג באלול - ט”ו באלול תש”פ  2/09-4/09/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

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

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

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

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

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

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

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

 דרושות מטפלות למעון 
בב"ב לגיל הרך, שכר הולם! 

הפסקה שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)29-36ש(054-8471166 058-4012013

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. 

הרצוג, מטפלות / סייעות 
/ טבחית למשרה חלקית 

/ מלאה 054-8426675 
_____________________________________________)33-36ש(054-4499177

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

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

_____________________________________________)34-37ש(052-3838484

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הגשת שנת 2016 מסתיימת מחר!!! 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

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

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

הטבות מס עד 1400 $ לילד 

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)31-34(_____________________________________________

 בבני ברק - לימוד 
כתיבת סת"ם ללא תשלום 

_____________________________________________)31-38ש(כספי 052-7623142

 דרושים/ות משווקים/ות 
לשיווק מוצרי בריאות מהבית, 

משרה חלקית/מלאה
_____________________________________________)32-35ל(058-3211802

 הכנסה מהבית, כ- 2,000 
בחודש שנותנת מליונים! 

מכירות מזווית שונה.
_____________________________________________)32-35ש(02-6642841 שלוחה 7

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________

 חל"ת? פיטורין? קורונה? 
בואו לבסס הכנסה גבוהה. 
ליווי ותמיכה עד להצלחה 

_____________________________________________)33-36ל(054-8477787 

 לישיבה בת"א דרוש עוזר 
טבח בין השעות 7:00-11:00, 

תנאים מצוינים!
_____________________________________________)33-36ש(052-5676038

 למעון בשיכון ה' ב"ב 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

*גננת לכיתת בוגרים, 
משרה מלאה

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

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת מסורה ואחראית עם 

_____________________________________________)34-37ש(נסיון 050-2736409

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

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

 מנה"ח מנוסה ומקצועית 
עם יכולת למידה מהירה בעת 

הצורך מעוניינת להשתלב 
בתחום הנה"ח לפרטים:

_____________________________________________)35-36ח(058-3202944

 סיוע בעניינים משרדיים 
ואדמיניסטריביים הליכים 

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

 אברך מפ"ת מחפש עבודה 
באזור המרכז עדיפות למשרה 

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

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

054-7708715)34-37(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת לחנות 
מתנות ושוקולדים בקרית 

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

 מעוניינים בהכנסה 
נוספת? מחפשים אנשים 

חרוצים לעבודה גמישה מהבית 
או כהשלמת הכנסה לעבודה 

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

 דרושה בחורה/אישה 
לעבודות בית קלות/בישול קל 

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

 לצהרונית בפ"ת 
דרושות מדריכות 

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

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

 עובד חרוץ להתקנות, 
מיזוג אויר, עם נסיון בלבד, 

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

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

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

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

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

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית, להתקשר 

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

 דרושה מנקה לפעמיים 
בשבוע בגבעת שמואל, נסיון, 

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

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

050-5500567)35-36(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת ניקיון 
ותחזוקה לחנות ומשרד 

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

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

_____________________________________________)35-36ח(052-7154435

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

_____________________________________________)35-36ח(בשבוע 052-7396092

 מנה"ח מיומנת במספר 
תוכנות נסיון 9 ש' פנויה 

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

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי מישרה/

_____________________________________________)35-36ח(שעות 054-7938941

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

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

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

_____________________________________________)36-37ח(052-7154435

 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

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין, 
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 אברך מנקה נקיון יסודי 
בניינים, בתי כנסת ועוד, 

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

 לת"ת במרכז מורה 
ללימודי-בוקר/אחה"צ לעבודה 

לא קבועה, קו"ח:
gmail.com@6307420)36-37(_____________________________________________

 למזנון חלבי בב"ב, דרוש 
עובד רציני ואחראי, לפרטים: 

054-8473820)36-39(_____________________________________________

 למאפיה בירושלים 
דרוש קונדיטור/ שותף ללא 

השקעה כספית. קו"ח למייל 
estgeula@gmail.com)36-37(_____________________________________________

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

03-9163163)36-39(_____________________________________________

 בקריית אריה, מתאם/ת 
פגישות ליועץ פנסיוני, עדיפות 

לבעלי/ות נסיון, בונוסים 
_____________________________________________)36-37(גבוהים. 054-7098049

 למשרד רו"ח בב"ב, דרושה 
מנהח"ש מתחילה. קו"ח 

_____________________________________________)36-37(לפקס: 03-6763760

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

 אופני BMX לילדים 16 
חדשות נקנו לפני חודשיים 

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

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

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע 120 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)35-36ח(050-4135223

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

_____________________________________________)35-36ח(050-4135223

 למכירה חצובה חדשה 
למצלמה חדשה באריזה 150 

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

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

 שטיח עגול סגול של 
'עצמלה', ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(03-6169291

 ,BMX ,16 אופני ילדים 
חדשות, נקנו לפני חודשיים, 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, 053-3121020

 סיגריות מלברו ֵרד אדום 
דיוטי פרי ארץ, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3121020

 שמלה חדשה יפה קרם, 
מידה 1, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8497425

 כיור מטבח איכותי, מידות 
קטנות, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-8557339

 אביזרי אופנים בבני-ברק 
ממחיר 5 ש"ח ועד 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7183866

 אופני ילדים ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-7183866

 בימבה ג'וק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-7183866

 אופני רולי 20 אינץ ב- 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7183866

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה, ב- 15 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מזוודה + שואב אבק, 
80 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 צעצועים + פאזל, 5 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-5737813

 אופני ילדים בב"ב, 55 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-5343924

 שטיח גדול - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 תמונות גובלן, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 נעלי גברים סירה בצבע 
שחור במידה 41 כחדשות, 

Luna Barros, ב- 140 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 050-4158480

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש, של חברת 

"לרט", 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-24372982

 חוברת אנגלית 
story land לכיתה ה', ב- 17 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4135223

 ספר ברוכה הבעה 
מהדורה חדשה לכתה ה' 

_____________________________________________)36-37ח(ב- 28 ש"ח, 050-4135223

 גיטרה אקוסטית כחדשה, 
_____________________________________________)36-37ח(רק 500 ש"ח, 050-4184747

 סל כביסה 3 תאים, 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-7463631

 בושם YOU ב- 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-7463631

 אטלס גאורגרפיה 
ללימודים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-7463631

 ספרי לימוד פוטושופ, 
דרים וויר, פלאש, 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א, 050-7463631

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני-ברק(, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + מעצורים 
)בני-ברק(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אופני BMX )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(175 ש"ח, 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(80 ש"ח, 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה 
)בני-ברק(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

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

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קורקינט לילדים 
)בני-ברק(, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח, 054-7216671

 תרמיל גב )בני-ברק(, 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7216671

 עגלת קניות )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(25 ש"ח, 054-7216671

 1 קילו תערובת לתוכונים 
+ סידן, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4157763

 מגוון דיסקים, קלטות 
ושירים חדשים וארוזים, 6 ש"ח 

ליחידה, בבני-ברק, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7600336

 מקל הליכה לקשיש/ה, 40 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם בסיס תומך - 70 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ז'קט כחול חדש לילדים, 
תוצרת ANGELS )בני-ברק(, 

100 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אוהל חוף משפחתי, 
 160X210X230 חדש באריזה

)בני-ברק(, 150 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ילקוט לבית הספר, חדש 
של גל-גב הכולל ידית טרולי + 
גלגלים )בני-ברק(, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות(, 100/200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-3463482

 הספר 'נצר אחרון' 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 40 ש"ח, 054-8454536

 מכונת כתיבה מכנית, 
מקשים בתוך מזוודה, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע, 120 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4157763

 סט צלחות נעמן חדש, 
_____________________________________________)36-37ח(100 ש"ח, 050-4131038

 מחזורים לשלוש רגלים, 
50 ש"ח כל אחד, נוסח ספרד, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס, 37.5, 
ספורט נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 אופני הרים במצב מצוין, 
_____________________________________________)36-37ח(280 ש"ח, 054-2819921

 עגלת תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-7463631

 סיר בישול ארוך "חדש" 
24 ס"מ, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-7463631
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חמישישי בנתיב החסד זה
סופר משתלם!

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

חמישי-שישי
3-4.9.20 י"ד-ט"ו באלול

גלידה לה קרמריה
1.4 ליטר

נסטלה

1490

8 יח'
מיה

מארזי תן צ'אפ

3 ב-
20

בלדי
דג פילה סלומון

לק"ג
5990

1.5 ליטר

פפסי/פפסי מקס/
סבן אפ/מרינדה

5 ב-
20

קפה טסטר צ'ויס
200 גר'

2790

ופל אגו
כרמית

20
5 ב-

מן

ופלית 10*25 גר'/
ופל מצופה 250 גר'

10
2 ב-

50 יח'
מסכות כירוגיות

אלכוהול ג'ל 1 ליטר/

1990

רוגעלך 500 גר'/
עוגות קראנץ' 400 גר'

ברמן

890
ליח'

יין וינו/קונקורד
כולל פיקדון

750 מ"ל
יקבי כרמל

2 ב-
30

שני-שישי
 31.8-4.9.20
י"א-ט"ו באלול

שישיחמישירביעישני שלישיראשון

ככה מתחילים יום
יום מעולה מתחיל בסנדוויץ מעולה
מעולה
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