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צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

ינון פלח

ערך  מכל  יותר  נעלה  ההפגנה  ערך  שבה  דמוקרטיה 
להתפלל  אפשר  אם  כוכבית.  עם  דמוקרטיה  היא  אחר, 
לשיר  המרפסת,  דרך  שופר  תקיעת  לשמוע  במרפסות, 
מה נשתנה במרפסת ואפילו למנוע עליית הורים שכולים 
גם  יכולה  כזו  דמוקרטיה  הזיכרון,  ביום  יקיריהם  לקברי 

להפגין דרך המרפסות. 
את  מציינת  מסוכן  נגיף  מפני  הסכנה  שבשם  מדינה 
את  גם  לקיים  יכולה  קהל,  ללא  באירועים  עצמאותה 
סוערות ככל שיהיו, ללא התקהלות המונית.  הפגנותיה, 
גם  אפשר  הזום,  דרך  ממשלה  ישיבות  לקיים  אפשר  אם 
ילדי  את  ולחנך  ללמד  אפשר  אם  הזום.  דרך  להפגין 

ישראל מרחוק, אפשר גם להפגין מרחוק. 

)הטור המלא בעמ' 10(

אבי גרינצייג

תהא שנת פוליטיקה אחרת
האם שנת תש"פ תיזכר כשנת הקורונה? או אולי דווקא 
כשנת הבחירות? האם זו תהיה השנה שתיזכר בעקבות 
וגנץ  ייאמן  הבלתי  קרה  שבה  הפריטטית  הממשלה 
ונתניהו יושבים בממשלה מקרטעת אחת? האם השנה 
והממשלה  בין הכנסת  תיזכר כשנה שבה העימות  הזו 
לבין מוסדות החוק – הפרקליטות, בית המשפט והיועץ 
המשפטי לממשלה – הגיע לשיאים חדשים? האם בכלל 
תיזכרו ששנת תש"פ הייתה שנה ללא תקציב מאושר? 
זו שנת הפיצולים  יזכור שהייתה  האם מישהו מאיתנו 
בדברי  תיזכר  תש"פ  האם  ביותר?  הגדולה  הפוליטיים 
הימים כשנה שבה נחתם הסכם שלום עם מדינה ערבית 

שלישית?

)הטור המלא בעמ' 12-15(

יהודה הלוי 24, ב"ב
052-7627297 | 050-7927417

פאר האתרוג

פתוחים למיון במגוון רמות, וכן קופסאות סגורות ב- 120 &

אתרוגים ממרוקו 
 מיוחסים 

נדירים ביופיים
אתרוגים 

תימניים יהלומים

לולבי דרי
המרוקאי

אתרוגי ארץ אבות
זן חזון איש

 ישר מהמגדל
מפרדסים שבפיקוח

בד"ץ העדה החרדית ירושלים

אולם אוהל ווסק מושב מתתיהו
 052-7613609 | 054-2927241

המכירה בסיטונאות 
בעיצומה

הזדרזו!!!

טראמפ: "אנחנו מדברים על לפחות 5-6 
מדינות שיחתמו שלום עם ישראל"

בטקס חגיגי על מדשאות הבית הלבן נחתמו הסכמי השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין

החל מיום שישי: סגר כללי

ויפה שנה אחת קודם

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה

רק 8 שנים לאחר פטירת מרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל, מוכן 
הגר"צ וייספיש, ראש ישיבות הר"ן 
ומקורבו במשך עשרות שנים, 
לספר לראשונה על גילוי אליהו 
הפלאי לו היה עד, בחדר הגרי"ש 
זצ"ל | עמ' 16-19

של צדיקיםבספרם



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

זה בידיים שלנו!

מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטרים

נמנעים
מהתקהלויות

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

שומרים על הכללים ומצילים חיים



פרווה

מגוון משקאות שיבולת שועל של תנובה אלטרנטיב בטעמים מעולים
מפתיע כמה שזה טעים

חדש! שוקו
שיבולת שועל

חדש! אייס קפה
שיבולת שועל

בטעם קרמל
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המ
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

"לאפשר משלוחים לכל סוגי המשלוחים"
מאת: אלי כהן

ביום  שהתקיימה  הממשלה  ישיבת  לקראת 
ראשון בה הוחלט להטיל סגר על ישראל בתקופת 
החגים כדי למנוע את התפשטות הקורונה, פנה 
ראש עיריית בת-ים, צביקה ברוט, לשר האוצר, 
אוחנה  אמיר  פנים,  לבטחון  השר  כ"ץ,  ישראל 
ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, רונן פרץ, על מנת 

שמאפשרת  הצעה  הממשלה  בישיבת  שיקדמו 
ולרשתות  במזון  רק  לא  משלוחים  שירותי 
השיווק, כמו בתקופת הסגר הקודמת, אלא לכל 
סוגי השירותים כמו: מכבסות, חניות חשמל, כלי 

בית וכו'.
ההצעה נועדה להקל על בעלי העסקים בבת-

בארץ.  העסק  בתי  לכל  נוגעת  כמובן  אך  ים, 
באמצעות המשלוחים בתי העסק יוכלו להמשיך 
משרד  בהוראות  לעמוד  ובמקביל  לפעול 

הבריאות גם בתקופת הסגר.
ממתינים  "אנו  ברוט:  צביקה  העיר,  ראש 
להחלטת הממשלה לגבי הסגר הארצי המתוכנן, 
כי  תקווה  כולי  בבת-ים.  אותו  ליישם  ונערכים 
שבתקופה  שלי  ההצעה  את  תאמץ  הממשלה 
שכזו תעזור לעסקים להמשיך להחזיק את עצמם. 
חיים בכך שנערכנו מראש בצורה טובה,  הצלנו 
הכנסת  בתי  סגירת  כמו  קשות  החלטות  קיבלנו 
לרשויות  סייענו  ואף  המדינה,  כל  לפני  הרבה 

אחרות שהתקשו באירוע. בסופו של דבר הבאנו 
הבטוחים  המקומות  אחד  להיות  בת-ים  את 
בארץ אך האירוע הוא גם אירוע כלכלי ולא רק 
בריאותי וימשיך ללוות אותנו בתקופה הקרובה, 
את  מחזק  אני  לקופסא.  מחוץ  פתרונות  וצריך 
ולשמור  להמשיך  לציבור  וקורא  העיר  תושבי 
ערבות  עם  ביחיד  החיים.  מצילות  ההנחיות  על 

הדדית נעבור את התקופה הזו".

ראש עיריית בת-ים פנה לממשלה בבקשה לאפשר משלוחים לכל סוגי השירותים ולא רק למזון ורשתות השיווק

בית הספר החדש יהווה חלק ממרכז חינוך תורני לילדי החינוך המיוחד שיכלול 
4 כיתות לימוד ושתי כיתות גן, ויפעל בשיטה המובילה בתחום החינוך המיוחד, 

פתוח לכלל האוכלוסייה

בשורה להורים: ראש העיר צביקה ברוט הנחה 
ההזנה  אופציית  את  להחזיר  החינוך  אגף  את 
בגני הילדים, אשר בוטלה בחודש מאי האחרון 

בשל החשש מנגיף הקורונה

לראשונה בעיר: בי"ס עבור ילדי החינוך המיוחד במסגרת תורני
תוחזר ההזנה 

בגני הילדים

עירית בת ים פותחת מתחם דרייב אין לבדיקות קורונה

מאת: אלי כהן

עיריית  חנכה  תשפ"א  הלימודים  שנת  תחילת  עם  שעבר,  בשבוע 
בת-ים, לראשונה בעיר, בית ספר חדש בי"ס אופק עבור ילדי החינוך 
א'  כיתות   3 כיתות:  כ-4  מכיל  הספר  בית  תורנית.  במסגרת  המיוחד 
תלמידים   6-7 כ-  תמנה  מהם  אחת  שכל  ב',   - א'  של  בנות  וכיתת 
עמותת  ע"י  מופעל  בית הספר  ילדים.  כ-8  עם  גן  כיתת  עוד  ובנוסף, 
"מרכז חינוכי הזית" המפעילה את בית ספר "השחר" במתכונת דומה 

בעיר פתח-תקווה. 
בעלי  לילדים  למשפחות  רבות  מסייעת  החדש  הספר  בית  פתיחת 
צרכים מיוחדים מבת-ים אשר לא ידרשו עוד למצוא מסגרת מתאימה 
לילדיהם מחוץ לעיר או לשלבם במסגרת מתאימה במערכת החינוך 

הממלכתית. הקמת הגן היא פרי יוזמת הורי ילדי החינוך המיוחד שפנו 
לראש העיר, צביקה ברוט, והאוזן הקשבת של הנהגת העיר.

מדובר בצעד נוסף, פתיחת בית הספר החדש מצטרפת לחניכת גן 
"שתילים" הגן הדתי  לילדי החינוך המיוחד שנפתח השנה לראשונה 

- אליו היה ביקוש רב. 
ראש העיר, צביקה ברוט: "אני שמח שתוך זמן קצר לאחר שנציגי 
להביא  לנושא, הצלחנו  העיר  הנהלת  בפני  את המצב  ההורים חשפו 
להורים בשורה ולהקים בצורה מהירה ויעלה את בית הספר הייחודי 
- "אופק" אשר יתן מענה לצרכי ילדי החינוך המיוחד ואורח חייהם 
הצוותים  שבשיתוף  העיר,  להנהלת  לחברי  להודות  רוצה  אני  הדתי. 
מעמותת  והחברים  ורווחה  חינוך  סמנכ"לית  בהובלת  המקצועיים 

"מרכז חינוכי הזית"  שדחפו וסייעו לקידום הנושא".

מאת: אלי כהן

בשל העלייה המדאיגה במספר החולים בארץ בתקופה באחרונה, 
שרשרת  לקטיעת  הרשות  ממאמצי  וכחלק  בפרט,  בת-ים  ובעיר 
היבדק  מתחם  הקמת  על  ברוט,  צביקה  העיר,  ראש  הנחה  ההדבקה, 
וסע – דרייב אין לבדיקות קורונה לקהל הרחב באיצטדיון חולון מול 

בית העלמין )צמוד לקרית מיכה(.

מתחם הבדיקות יתופעל ע"י מד"א ופיקוד העורף, בשיתוף עיריות 
בת-ים וחולון.

השעות  בין   15-17/9 בימים  הרחב  לקהל  פתוח  יהיה  המתחם 
ולכל  החולים  קופות  כל  למבוטחי  הפניה,  ללא   ,14:00-22:00
יציאה מהרכב  רק ברכבים ללא  הגילאים. הכניסה למתחם תתאפשר 

עם עד 4 נוסעים בכל רכב.
על  יוצבו פקחים לשמירה  צורך בהצגת תעודה מזהה. במקום  יש 

הנחיות משרד הבריאות.

מאת: אלי כהן

בשורה להורים בבת ים: ראש העיר צביקה ברוט הנחה 
את אגף החינוך להחזיר את אופציית ההזנה בגני הילדים, 
מנגיף  החשש  בשל  האחרון  מאי  בחודש  בוטלה  אשר 

הקורונה.
והחינוך  הבריאות  שבמשרדי  לאחר  באה  ההחלטה 
הזנה  לקיים  ללימודים  החזרה  מתווה  במסגרת  אפשרו 

ברשויות מקומיות שירצו בכך.
התשלום  לגביית  להיערך  העיריה  את  הנחה  ברוט 
העיריה  ובינתיים  בהזנה,  להשתתף  שיבקשו  מההורים 

תממן את תקופת הביניים.
הזנה  לקיים  האם  ההחלטה  כי  להדגיש  חשוב  זאת  עם 
ההנחיות  פי  על  הגננת, אשר  בהחלטת  תלויה  וגן  גן  בכל 
הארציות שמורה לה הזכות להחליט האם תהיה הזנה בגן 

או לא.
ישלמו  וההורים  במידה  רק  תתקיים  ההזנה  וכן  במידה 
עבור השירות, כפי שהיה בעבר. ההחלטה התקבלה לאחר 
דיונים שקיים ברוט עם מ״מ ראש העיר אלי יריב, מנכ״לית 

העיריה יודפת אפק-ארזי והנהלת אגף החינוך.
של  יציבה  לא  בתקופה  נמצאים  "אנו  ברוט:  לדברי 
קורונה, ועלינו לעשות כל מה שאפשר על מנת להקל על 
שקשור  מה  בכל  אפשרויות  מגוון  להם  ולהעניק  ההורים 
מצב  את  לנהל  כדי  ונפעל  נמשיך  אנו  החינוך.  למערכת 
במקביל  אך  ביותר,  הגבוהה  ברמה  הקורונה  של  החירום 

לאפשר שגרת חיים עד כמה שניתן".

מאת: אלי כהן

למ ים  בת  עיריית  נערכת  תשרי,  חגי  ־לקראת 
העיר,  חזות  ושיפור  ניקיון  של  היקף  רחב  בצע  
על מנת שתושבי העיר ומבקריה, יקבלו את פני 
השנה החדשה בעיר נקייה, מטופחת ומתוחזקת, 
תוך קבלת המענים המיוחדים לחג. את המבצע 
מוביל סגן ראש העיר, יהודה הרוש, מחזיק תיק 
ותברואה  שפ"ע  אגפי  את  הנחה  אשר  שפ"ע, 
־לעבור לעבודה בצורה מתוגברת, להרחיב משמ

עותית שעות הפעילות וכמות המנופים הפועלים 
לפני  נקי  יהיה  הציבורי  מנת שהמרחב  על  בעיר 
יופעלו עו ־החג. במהלך ראש השנה וחג סוכות 

לאורך  הניקיון  ויתוגבר  ציבוריות  בגינות  בדים 
הטיילת התחתונה ובציר בן גוריון.

שמובילים  המיוחדת  ההיערכות  במסגרת 
האגף לשיפור פני העיר ואגף התברואה, מתבצע 
הציבו הגינות  ניקיון  וחורשות,  מגרשים  ־ניקוי 
שבו למשך  העיר  בכלל  חרמשים  מבצע  ־ריות, 

עיים לפחות, פינוי גזם וגרוטאות וניקוי מדרכות 
־וכבישים בצוותים מתוגברים. זאת בצוותים והמ

פני העיר,  שמרות מתוגברות של האגף לשיפור 
בנוסף  הקבלניות.   והחברות  התברואה   אגף 
להערכות בתגבור הניקיון במרחב הציבורי, יערך 
השנה הפיקוח העירוני והשיטור לאכיפה בנושא 

קורונה במרחב הציבורי  ובבתי הכנסת.
צוותי מחלקת התברואה תוגברו לצורך מבצע 
הנ מכני  בציוד  המשק  מחלקת  ידי  על  ־הניקיון  

וריסוס  הדברה  פעולות  תבוצענה  כן  כבד.  דסי 
־של מכרסמים  וזוחלים בכל רחבי העיר. התוש

ולפנות  העיר  ניקיון  על  להקפיד  בים מתבקשים 
את האשפה לפחי אשפה בלבד. כל האשפתונים 
והשבי המעברים  החגים,  לקראת  ירוקנו  ־בעיר 

לים ינוקו. קבלני המיחזור הפועלים בעיר ידאגו 
עד ערב החג לרוקן את מיכלי הבקבוקים, הנייר 

והקרטון.
לקראת  האכיפה  את  מגביר  העירוני  הפיקוח 
הסגול  התו  הוראות  על  דגש  שימת  תוך  החג 
הר ברשות  ולכלוך  הבריאות,  משרד  ־והנחיות 

הפינוי,  בימי  שלא  וגרוטאות  גזם  הוצאת  בים, 
וכן אכיפה כנגד בעלי כלבים המלכלכים ברשות 
הרבים. כל החברות הפועלות בעיר בנושאי בנייה 
ופיתוח, נתבקשו שלא להשאיר ציוד כבד בצידי 

הדרכים.

פותחים את השנה נקייה ומטופחת
וגרוטאות בזמן חגי  גזם  ⋅ כחלק מהיערכות תיאסר הוצאת  ושיפור פני העיר לקראת חגי תשרי  לניקיון  נרחב  ים עורכת מבצע  עיריית בת 

תשרי בין התאריכים 16.09.2020 ועד 20.09.2020 כולל ומתאריך 24.09.2020 ועד 11.10.2020 

המשאיות לניקיון העיר בפעולה

ביה"ס אופק לילדי החינוך המיוחד



טעם שמעלה בי חיוך

חדש!
מאגדת שמינייה קרלו מיני

בטעם שוקו בננה 



כ"ח אלול תש"פ 617/9/20 בחולון בת ים

החל מיום שישי: 
סגר כללי

מאת: חיים רייך

הסגר,  לימי  הנחיות  פרסמו  הבריאות  במשרד 
שיחל ביום שישי הקרוב ויימשך עד אחרי שמחת 

תורה.
של  סופי  לאישור  שכפופות  ההנחיות,  פי  על 
כלל  ייסגרו  הסגר  בימי  הכנסת,  ושל  הממשלה 
עהעסקים בתחומי המסחר, התרבות, הבילוי, הפ

נאי ותיירות הפנים – כולל בריכות שחייה, חדרי 
עכושר ומסעדות – וכן תחול הגבלה ביציאה מה

500 מטרים, למעט במקרים  בית עד לטווח של 
הצטיידות  העבודה,  ממקום  וחזרה  הגעה  כמו 
בה השתתפות  רפואי,  טיפול  וקבלת  עבתרופות 

וטיפול חיוני בבעלי  פגנה, סיוע לאדם במצוקה 
חיים.

על פי הודעת המשרד, התקהלויות יתאפשרו עד 
עשרה בני אדם בחלל סגור ועד 20 איש במרחב 

הפתוח.
מזון  מכירת  הסגר:  בימי  שיתאפשרו  השירותים 
בתי  הבית,  ותחזוקת  אופטיקה  היגיינה,  ומוצרי 
מרקחת וחנויות למכירת מוצרי תקשורת ורשתות 

המספקות שירותי תקשורת ואביזרים רפואיים.
לתקופת  תיסגר  החינוך  מערכת  לכך,  בנוסף 
פני המיוחד,  החינוך  מסגרות  רק  יפעלו  עהסגר. 

מיות ומוסדות חריגים נוספים.
בראש  התפילות  כי  גם  עדכנו  הבריאות  במשרד 
השנה וביום כיפור במרחבים הפתוחים יתאפשרו 
בקפסולות קבועות של עד 20 איש, תוך שמירה 
בין מתחמי התפילות  על מרחק של שני מטרים 
בין מתפללים שלא מת ריק,  כיסא  עוהפרדה של 

גוררים יחד.
התפילות שיתקיימו בתוך מבנים ייערכו בהפרדה 
של שני כיסאות ריקים בין מתפללים שלא גרים 

יחד.
מתחמי התפילה יסומנו על ידי מחיצות קשיחות 

או באמצעות ניילון, ובכניסה לכל אחד מהם יוצב 
שלט עם שם ממונה הקורונה והתפוסה המותרת.
עמבני התפילה באזור שהוגדר אדום יפעלו בקפ
עסולות של עד עשרה אנשים. באזור כתום הקפ

סולות יורחבו ל-25 איש. כל זאת, בתנאי שנשמר 
בשטח  לאדם  אדם  בין  מ”ר  ארבעה  של  מרחק 

המבנה.

הערכות התחבורה הציבורית

ראש  ערב  שישי,  ביום  הסגר  תחילת  לקראת 
תצומצם  הציבורית  התחבורה  פעילות  השנה, 

ותותאם לפעילות הנדרשת במשק:
מספר הנוסעים המירבי בתחבורה הציבורית ירד 

ל-50%.
א’-ה’  בימים  יפעלו  בינעירוניים  אוטובוסים 
5:00-22:00. הקווים לא יפעע  בלבד, בין השעות
לו בימי שישי ומוצאי שבת וערבי ומוצאי החגים.

בין  א’-ה’  בימים  יפעלו  עירוניים  אוטובוסים 
שבת  ומוצאי  שישי  ובימי   5:00-22:00 השעות 

על פי לוח הפעילות השגרתי.
ההג את  שיבטיחו  אלו  יהיו  שיפעלו  עהקווים 

ולצרכים  במשק  התעסוקה  למוקדי  והחזרה  עה 
חיוניים בלבד.

תלמידים,  קווי  לילה,  קווי  בהם  אחרים,  קווים 
שאינם  קווים  יבוטלו.   – ונוספים  אקדמיה  קווי 
עמזוהים כקווים המגיעים למוקדי התעסוקה ידו

ללו באופן משמעותי.
הפעילים  הקווים  אודות  לציבור  המלא  המידע 
אחר  רביעי  מיום  החל  זמין  יהיה  והמדוללים 

הצהריים בכל ערוצי השירות והאפליקציות.
ערכבת ישראל תפעל בהתאם למודל הוואוצ’ר בי

מים א׳-ה׳ בשעות 5:00-22:00 ולא תפעל בימי 
שישי ומוצאי שבת, בערבי חג ומוצאי חג

ישיבה  תתאפשר  לא  לדעת:  חשוב  זה  וגם 
אוטובוסים  למעט  הנהג,  מאחורי  באוטובוסים 

שכבר הותקנו בהם מחיצות מגן לנהגים.
עשירות הנסיעה הבינעירוני נועד לצורך הגעה למ

קומות העבודה שאושרו על פי החלטת הממשלה 
ולצרכים חיוניים בלבד, תתבצע אכיפה למניעת 
לצרכים  הציבורית  התחבורה  מערך  של  ניצול 

שאינם חיוניים ותוך הפרת הסגר.
מתווה  פי  על  פועלות  עירוניות  שירות  מוניות 
בינעי שירות  ומוניות  העירוניים  עהאוטובוסים 
רוניות על פי מתווה האוטובוסים הבינעירוניים.
יופעל באופן מצומ עשירות האוטובוסים לאילת 
עצם בהזמנת מקום מראש על מנת לשרת את תוש

בי אילת לנסיעה חיונית.

אדלשטיין מול השרים

בתוך כך, ממונה הקורונה פרופ’ רוני גמזו מתנגד 
למגבלת 500 המטרים והיא נכפתה עליו מהדרג 
הפוליטי שמאמין שבלעדיה לא יהיה ניתן לאכוף 
פסיכולו בהגבלה  כנראה  מדובר  ההגבלות.  עאת 

גית-תודעתית שנועדה לוודא את ציות האזרחים 
יותר מאשר נחיצות בריאותית.

על  ""ההצעה שהונחה  צוטטו:  שרים בממשלה 
שלא  וקיצונית  מטורללת  הצעה  היא  שולחננו 
אנושה  פגיעה  היא  ההצעה  הזה.  בנוסח  תעבור 

בכלכלה, ברווחה ובבריאות".
התראיין  אדלשטיין  יולי  הבריאות  שר  זאת,  עם 
לחדשות סוף השבוע בחדשות 12 והבהיר כי הוא 
עומד מאחורי הנוסח הנוכחי והמתווה לסגר החל 

מראש השנה.
לממשלה,  מחר  שתובא  ההצעה  על  חתום  "אני 
ואני אומר חד משמעית – לא יהיה מו"מ. ברגע 
אחר,  או  זה  תחום  של  תנאים  להעמיד  שנתחיל 

עאנחנו נקריס את כל ההצעה, וכתוצאה מכך נק
ריס את מערכת הבריאות".

של  ביותר  הכבד  המחיר  לי  "ידוע  הדגיש:  הוא 
חודשים   3 במשך  כך,  משום  דווקא  ואני  הסגר, 
למ כדי  הכל  את  לעשות  ניסיתי  במשרד,  עשאני 

אילו  גמזו.  גם  נקט  מדיניות  אותה  את  סגר.  נוע 
שנסגרו,  ישובים  ב-40  ומשמעת  אכיפה  הייתה 
הייתי אומר לתת לעוצר הלילי עוד צ’אנס", אמר 
בהתייחס לשינוי המדיניות המהיר מאז ההחלטה 
האחרונה לסגור את הערים האדומות. "אי אפשר 
לבקש מהשוטרים לרוץ אחרי כל אחד, אי אפשר 
לטעון שאזרחים לא עומדים בהנחיות שזו חוסר 
הבנה של הנהלים כשיש חתונה עם אלף אורחים. 
רפואיים  צוותים  שאותם  להבין  צריכים  אנשים 
בלבן',  'מלאכים  לכנות  אוהבים  כך  כל  שאנחנו 
לרסן את המ איכשהו  אומרים שחייבים  עעכשיו 

גפה".
הוא הוסיף: "לצערי הרב, לאחר פתיחת המשק. 
אני זוכר באמת שאמרתי את הדברים האלה לפני 
3 חודשים, אם לא נהיה בסדר נהיה בסגר, ולצע
אכי על  בטענות  לבוא  אפשר  מתממש.  זה  עערי 

פה, הנחיות אבל אני חוזר ואומר, אילו הדברים 
הפשוטים ביותר היו מתבצעים, לא היינו מגיעים 
לנקודה הזו. כולי תקווה שיפסיקו לחשוב על סגר 

כענישה, אלא כפעולה רפואית".
יחד עם זאת בסופו של דבר הוחלט להחריג כמה 
בינתיים  יישאר  התעופה  שדה  כאשר  מהדברים 
הוחלט  כן,  כמו  הוזמנו.  שכבר  לטיסות  פתוח 
ששוק מחנה יהודה בירושלים יישארו פתוח אף 

הוא.
בשעה  שישי  ביום  להתחיל  אמור  שהיה  הסגר 
דרעי  יו"ר ש"ס השר אריה  הוזז לבקשת   05:00
מדינת  לתושבי  לאפשר  מנת  על   14:00 לשעה 

ישראל עוד מספר שעות של הערכות לחג.

יומיים לתחילת הסגר משרד הבריאות עושה סדר בהנחיות • אפשר 
להגיע לעבודה, לצאת לקבלת טיפול רפואי, להצטייד בתרופות 

ולסייע לאדם במצוקה • ומה עם התפילות בבתי הכנסת?

מה ממתין לאזרחי ישראל במשך שלושה שבועות בהם מדינת ישראל תהיה תחת סגר מלא

 הסגר חוזר. מראת מהסגר על ב"ב 

בתי חולים סוגרים את שעריהם
מנכ"ל 'שערי צדק' הודיע למד"א שלא לפנות חולי קורונה נוספים: עשרות חולים שהיו אמורים להתאשפז הופנו לבתי חולים אחרים • גם מנהל 'המרכז הרפואי 

לגליל' הורה להפסיק קליטת חולים חדשים

מאת: מנדי קליין

מקום,  אפס  עד  התמלאו  בהם  הקורונה  שמחלקות  חולים  בתי 
הורו שלא להפנות אליהם חולים נוספים.

על פי הדיווח, מנכ"ל בית החולים 'שערי צדק' פרופ' עופר מרין 
הודיע למגן דוד אדום שלא להעביר למוסד עוד חולים בנגיף. 
חולים  לבתי  הופנו  בו  להתאשפז  אמורים  שהיו  חולים  עשרות 

אחרים.
עב'שערי צדק' נמצא המספר הגדול ביותר של חולי קורונה שמצ

בם קשה, בהם גם מונשמים שמצבם אנוש.
לגליל',  הרפואי  'המרכז  מנהל  גם  הורה  השבוע  יותר  מוקדם 
עפרופ' מסעד ברהום, להפסיק את קליטתם של חולי קורונה נוס
עפים, בעקבות העומס הגדול במחלקות הקורונה וביחידות לטי

פול נמרץ.
לדבריו, מספר הצוותים המיומנים שעומד לרשותו ויכול לטפל 
עבחולי קורונה שמצבם קשה – קטן ביותר. בשלוש מחלקות קו

רונה בבית החולים מאושפזים 85 חולים: 30 מהם במצב קשה, 
27 בינוני ומצב של היתר קל.

גם התפוסה ביתר בתי החולים מעוררת דאגה: במרכז הרפואי 
עלגליל, בשערי צדק, בהדסה הר הצופים, באסותא אשדוד ובה

לל יפה מחלקות הקורונה מלאות. באשר לכלל המחלקות, בתי 
החולים שערי צדק, הדסה עין כרם, איכילוב, והסקוטי מלאים 

לחלוטין.
ציון,  בני  בילינסון,  השומר,  תל  נמצאים  מלאה  תפוסה  סף  על 

קפלן, לניאדו ומעייני הישועה.
עע"פ הנתונים מספר החולים קשה, אחד המדדים המרכזיים לק

ריסה אפשרית של מערכת הבריאות, מוסיף לטפס והגיע השבוע 
ל-533 בני אדם, מהם 140 בני אדם מונשמים, כאשר מאז פרוץ 

המגיפה מתו בישראל 1,141 בני אדם שנדבקו בקורונה.

 חזית ביה"ח שערי צדק 
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למסירת שמות ולתרומות חייגו עכשיו למוקד יד לאחים:

ִמי ִיפדה?
 לפעמים נדמה שגורל ילד יהודי אבוד. אביו המוסלמי יגדל אותו

 על פי הקוראן ואת עובדת היותו בן לעם היהודי הוא כלל לא ידע.
ולפעמים, במצוות צדקה אחת, אתה מציל נשמה יהודית!

 
 היו שותפים למצווה נדירה,

הצילו נפשות רבות מישראל שמשוועות לעזרה!
הסנגור שלך לשנה טובה

בערב ראש השנה ובערב יום כיפור, יתפללו עבורכם אצל סנגורם 
של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב לשנה טובה ומתוקה
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טראמפ: "אנחנו מדברים על לפחות 5-6 
מדינות שיחתמו שלום עם ישראל"

מאת: אלי כהן

ההצהרה  מאז  ומרשים.  חגיגי  טקס  היה  זה 
לאיחוד  ישראל  בין  רשמיים  יחסים  כינון  על 
הטקס  להפקת  הלבן  בבית  נערכו  האמירויות, 

המיוחד והרשמי.
במעמד  חלק  נטלו  ממשלות  ראשי  שני  רק 
הסכם  על  בחתימה  בגין  מנחם  דומה:  היסטורי 
השלום עם מצרים ויצחק רבין בחתימה על הסכם 

השלום עם ירדן ובחתימה על הסכמי אוסלו.
שזוכה  השלישי  הממשלה  ראש  הוא  נתניהו 
למעמד שייכנס לספרי ההיסטוריה. במוצאי שבת 
התבשרו אזרחי ישראל שמלבד איחוד האמירויות 
גם בחריין תיטול חלק בחגיגה, כאשר שר החוץ 
של בחריין יחתום על הצהרת שלום מאחר ונוסח 

ההסכם אינו סופי.
בארה"ב  שהותו  במהלך  הצהיר  נתניהו 
האחרונות  אינן  ובחריין  האמירויות  שאיחוד 
למהלך,  להצטרף  עשויות  נוספות  מדינות  וכי 
כאשר שמותיהן של עומאן ותימן הוזכרו יחד עם 
סעודיה ומרוקו. באשר לשתיים האחרונות בימים 
האחרונים נרשמה התקדמות של ממש כאשר מלך 
מרוקו הכריז באופן על פתיחת קו ישיר ממרוקו 
לכל  יאפשר  כי  הצהיר  סעודיה  ושליט  לישראל, 
המרחב  מעל  לטוס  הישראליות  התעופה  חברות 
מכל  יותר  שמסמל  דבר  מדינתו,  של  האווירי 

התקדמות של ממש ביחסים בין המדינות.
מפגשם  טראמפ  הנשיא  קיים  הטקס  לפני  עוד 
של  החוץ  שרי  ועם  נתניהו  רה"מ  עם  ביחידות 

איחוד האמירויות ובחריין
כשהוא מארח את רה"מ נתניהו בחדר הסגלגל 
מה  מבודדת.  לא  כבר  "ישראל  טראמפ:  אמר 
שישראל מקבלת, יותר מכל דבר אחר, זה שלום. 
ועוצמתית  אדירה  אומה  היא  האמירויות  איחוד 
רבות  אומות  זה.  את  לעשות  רצו  מאוד  והם 
לפחות  על  מדברים  אנחנו  להצטרף.  מחכות 
מדינות  הן  רבה.  במהירות  שיבואו  מדינות   6-5
שעייפות מלחימה, אפילו ביבי התעייף ממלחמה. 
עוד תראו הצהרות נוספות, תראו פעילות נפלאה. 

יהיה שלום במזרח התיכון".

נשיא  אמר  הפלסטינית  לסוגיה  בהתייחסו 
אנחנו  גם.  יבואו  שהם  חושב  "אני  ארה"ב: 
מדברים איתם. הם התקדמו. פעם היינו משלמים 
להם, ושאלתי אנשים למה שילמתם להם כשהם 
מדברים על אמריקה בחוסר כבוד, כשהם אומרים 
מוות לאמריקה? עכשיו המדינות האלה חותמות 

איתנו, הם כולם יחתמו איתנו".
מטוסי  מכירת  לסוגיית  גם  התייחס  טראמפ 
ה-F-35 לאיחוד האמירויות ואמר: "אנחנו נארגן 
את זה, זה יהיה פשוט. הם לחמו לצידנו בארבע 

מלחמות, יש לנו יחסים טובים".  
גם רה"מ נתניהו סיפק הצהרה בחדר הסגלגל: 
הנשיא  במזה"ת.  חזקה  יחסים  מערכות  לנו  "יש 
למעגל  להצטרף  מחכות  מדינות  כמה  הדגיש 
נהנית  היא  בכלל,  מבודדת  לא  ישראל  השלום. 
מי  בהיסטוריה.  הגדול  הדיפלומטי  מהניצחון 
הלחץ  בגלל  האיראנים  זה  מבודד  שמרגיש 
שמופעל עליהם. פורצים דרך לעולם כולו. כולם 

יצטרפו למעגל השלום".
לאחמ"כ התקיים הטקס המיוחל. על המדשאה 
טראמפ,  דונלד  ארה"ב  נשיא  עמדו  הלבן  בבית 
של  החוץ  ושרי  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
של  ויועצו  חתנו  גם  ובחריין.  האמירויות  איחוד 
הנשיא טראפ, ג'ראד קושנר, חתן השמחה שעמל 
רבות מאחורי הקלעים על קידום הסכמי השלום, 
עמד שם. גם חברי המשלחות מישראל, מאיחוד 

האמירויות ומבחריין נטלו חלק בטקס ההיסטורי.

"הסכם השלום בידי"

כבר ביום שני, יממה לפני הטקס הרשמי פירסם 
נתניהו סרטון ממעון האירוח הרשמי של הממשל 

האמריקני ה'בלייר האוס'.
השלום  חוזה  טיוטת  את  בידי  מחזיק  "אני 
ההיסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות, וגם את 
הצהרת השלום ההיסטורית בין ישראל לבחריין", 
שנים.  מאוד  הרבה  זה  על  "עבדנו  נתניהו.  אמר 
הרגע הזה מגיע מחר. זו תפנית עצומה בתולדות 

ישראל, גם בתולדות המזרח התיכון".
אדירה  השפעה  לזה  "תהיה  הוסיף:  נתניהו 
וחיובית על כל אזרחי ישראל. אני גם מבטיח לכם, 
לפי מה שאני רואה כאן, שעוד מדינות בדרך. גם 
הזו,  החשובה  המדינית  בעבודה  עסוק  כשאני 
לכולנו.  קשים  ימים  שאלה  לרגע  שוכח  לא  אני 
עם  וגם  האוצר  שר  עם  גם  היום  לדבר  הספקתי 
לישראל  חוזר  ומחר בערב כשאני  שר הבריאות, 
אנחנו נמשיך לעבוד למענכם אזרחי ישראל, כדי 

שנתגבר על הקורונה וגם נביא שלום".

בטקס חגיגי על מדשאות הבית הלבן נחתמו הסכמי השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות ובחריין

מאת: יוסף טולידנו

שלב חדש במערכת היחסים עם העולם 
מדינה  מורה  הראשונה  בפעם  הערבי: 
ערבית להקצות בכל בתי המלון שבתחומי 

עיר בירתה פינה ייעודית לאוכל כשר.
האמירויות  לאיחוד  ישראל  בין  ההסכם 
אומנם נחתם אמש בבית הלבן בוושינגטון, 
אך כבר בשבוע שעבר ניתנה הוראה מטעם 
דאבי  אבו  של  והתיירות  התרבות  אגף 
המלון  בבתי  כשר  אוכל  לספק  להיערך 

במדינה.
בתי  להנהלות  הועברה  אשר  ההוראה, 
סיור  בזמן  בדיוק  יצאה  בעיר,  המלון 
בינלאומיות  חברות  בכירי  הוזמנו  אליו 
המתמחות בתיירות לשומרי כשרות, כחלק 
מהמאמצים והנכונות ליצירת דרך משותפת 
ומתוך האמונה שלהם בתיירות הישראלית 

והיהודית הבינלאומית.
התיירות  חברת  מבעלי  כהן,  מנחם 
 ,Kosher Luxury Travel הבינלאומית
לאחר  באמירויות  אלו  בימים  נמצא  אשר 
מלון  בתי  רשתות  מספר  ידי  על  שהוזמן 
ועתיד  במדינה,  הפעילות  בינלאומיות 
כשר  מערך  בהקמת  מהן  לחלק  לחבור 
ובהתאם  החגים  לאחר  "מיד  כי:  מספר 
להסדרת הטיסות בין המדינות יוצעו לתייר 
תיירות  חוויות  של  רחב  מגוון  הישראלי 
את  לקבוע  מוקדם  עדיין  לדבריו  ונופש". 
מחירן הסופי בשל מיסי נמל ומחירי טיסות 
 3 חופשה  להערכתו  אך  נקבעו,  שטרם 
בהתאם  ומעלה,  דולר  מ-700  תחל  לילות 

לדירוג המלון.
האירוח  לאפשרויות  בנוסף  לדבריו, 
הישראלי  לתייר  מצפות  הדופן  יוצאות 
האומגה  בניהן:  ייחודיות  אטרקציות  שלל 
ספורט  ברכבי  נהיגה  בעולם,  הארוכה 
באמצע  כשרות  שף  וארוחות  יוקרתיים, 
ולחוויית  עצמם  למלונות  "מעבר  המדבר: 
לתייר  נציע  מציגים,  שהם  השירות 
השכרת  בהן  דופן  יוצאות  אטרקציות 
גלישת  יוקרה.  ורכבי  פאר  אניות  יאכטות, 
ליליים  וסיורים  האקסטרים,  לחובבי  חול 
לנבכי  להיחשף  למעוניינים  העתיקה  בעיר 
התרבות האותנטית. כל זה בסוויטות פאר, 
מסעדות כשרות, ומלונות שעתידים להגיש 

אוכל ויין כשר", מספר כהן.

הוראת חוק 
באבו דאבי: 

כשרות ליהודים – 
במלונות

מזכר רשמי שהוציא אגף התיירות 
והתרבות של אבו דאבי מורה למלונות 
העיר להתחיל בהכנות לבישול והגשת 
מנות כשרות בחדרי האוכל של המלון

נתניהו נואם



שנה טובה
וחג שמח!

אלוף בהסרת שומנים, 
לשטיפה קלה ומהירה

לאחר ההשריה.
אלוף בניקיון,
אלוף בחיסכון

ובכשרות בד״צ!

פיירי עוזר לכם לעבור את 
תקופת החגים בקלות

לפיירי יש את הפתרונות המושלמים עבורך: 
נוזל הכלים של פיירי המצוייד בטכנולגיית ניקיון 
ייחודית ויעילה, המאפשרת לנקות כיור מלא 
כלים מלוכלכים במהירות וביעילות באמצעות 

טיפות בודדות בלבד של נוזל כלים.
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אם היו מספרים לכם לפני שנה, בערב ר"ה תש"פ, 
שבמהלך השנה הקרובה לא תוכלו להתפלל בבתי 
פסיקה  על  יחתמו  הפוסקים  שגדולי  הכנסת, 
ביחיד,  להתפלל  שחייבים  שקובעת  הלכתית 
במקווה,  לטבול  לא  מכם  תדרוש  שההלכה 

שבמשך שבתות ארוכות לא תשמעו קריאת התורה, 
בישיבות,  לימודים  כמעט  יתקיימו  לא  קיץ  שבזמן 

שיחייבו אתכם להסתובב כל היום עם מסכות, שיתנו לכם 
קנס אם בחתונה שלכם יהיו יותר מ-20 איש, שלא יאפשרו לכם 

להתרחק מהבית יותר מ-500 מטרים, שיעשו סגר על העיר שלכם, 
לכם  שיתערבו  ולאן,  מהבית  לצאת  לכם  מותר  מתי  לכם  שיגידו 

מתי יתקיימו הלימודים, שיסגרו את נתב"ג ויכלאו אתכם בארץ למשך 
לחשבון  כסף  לכם  יעבירו  לאומי  וביטוח  הכנסה  שמס  ארוכים,  שבועות 

להתארח  או  שלכם  ההורים  את  לארח  לכם  אסור  יהיה  הסדר  שבליל  הבנק, 
אצלם, שאסור לכם לפגוש את סבא וסבתא, שבליל ל"ג בעומר הר מירון יהיה שומם, 

באותה  יישבו  נתניהו  ובנימין  גנץ  שבני  יבוטלו,  בכותל  ההמוניות  הסליחות  שמעמדות 
ממשלה, שדודי אמסלם ואבי ניסנקורן יהיו חברים בקואליציה אחת, שלא תוכלו להזמין חדר 
במלון, ששבועות ארוכים לא תוכלו לאכול במסעדות, לא תוכלו להתחתן באולם שמחות, 
שאם יש לכם חום לא יתנו לכם להיכנס לקופת חולים, שמותר לכם יהיה לנסוע לאבו דאבי 
דברים שלא  ועוד כמה  נגיף,  בגלל  יהיה לצאת מהארץ  לכם  ישראלי אבל אסור  דרכון  עם 
ויום  ראש השנה  בתפילות  יותר  טוב  מכוונים  להניח שהייתם  סביר   – דעתכם  על  העליתם 

הכיפורים.
יש לנו הזדמנות בר"ה תשפ"א לעשות את מה שהיינו אמורים לעשות בר"ה אשתקד.

ויפה שנה אחת קודם.

לשנה הבאה

עד לפני שנה קורונה הייתה סוג של בירה.
עד לפני שנה קפסולות נועדו בעיקר למכונות קפה.

עד לפני שנה חשבנו ששרשראות הדבקה זה הקישוט שהילד מביא מהגן כדי לתלות בסוכה.
עד לפני שנה בר סימן טוב היה בר המשמחים שמיועד לאלו שמגיעים באיחור לחתונה.

עד לפני שנה מסכה על הפנים נועדה לשימוש יום אחד בשנה.
עד לפני שנה איסור התקהלות היה מונח היסטורי מהתקופה הסובייטית.

עד לפני שנה שמירת מרחק של שני מטרים הייתה שאלה במבחן תיאוריה לשמירת מרחק של 
רכב אחד מהשני בזמן נסיעה.

עד לפני שנה אלכוג'ל היה למכורים לאלכוהול בלבד.
עד לפני שנה שטיפת ידיים הייתה מונח הלכתי.

עד לפני שנה משפחה גרעינית נשמע כמו שם קוד להפצצת הכור באיראן.
עד לפני שנה חקירה אפידמיולוגית הייתה מושג שרק קוראי לטינית הבינו את משמעותה.

עד לפני שנה המומחים טענו שלמידה מרחוק רחוקה מלהיות למידה.
עד לפני שנה חזרה לשגרה הייתה מוכרת רק לתושבי עוטף עזה מוכת הקסאמים. 

עד לפני שנה לא ידענו שחיובי היא מילה שלילית ושלילי היא מילה חיובית.
עד לפני שנה עוצר לילי היה דיווח בעיתון על כפרים ערביים בעזה או ביהודה ושומרון.

עד לפני שנה לחיצת יד הייתה הדרך הטבעית של בני אדם לתחילת כל פגישה.

עד לפני שנה בידוד היה הדרך של קבלני בניין לשכנע 
תימנע  האקוסטיקה  שלכם  העתידי  שבבית  אתכם 

כניסת רעשים מבחוץ.
פעוטות  שבה  הדרך  הייתה  'מטוש'  שנה  לפני  עד 

ניסו להגות את המילה 'מטוס'.
של  כניסה  הצריכה  חום  בדיקת  שנה  לפני  עד 
יש  רוצים,  שאם  מסתבר  הלוע.  לתוך  המדחום 

דרכים יותר מעודנות.
עד לפני שנה כשמישהו היה משתעל היו אומרים 
טובה תתרחק  "אחי, תעשה  ולא  "לבריאות"  לו 

ממני".
ולא  ברחוב  אנשים  מזהה  הייתי  שנה  לפני  עד 
מנסה לדמיין מי העומד מולי לפי רוחב האישונים, 
לא  האוזן  תנוך  גם  במצח.  הקמטים  או  הגבות  אורך 

אומר לי כלום.
עד לפני שנה, חשבנו שזו תהיה עוד שנה במניין השנים ולא 

שיערנו שזו תהיה שנה בלתי נשכחת שאף אחד לא ירצה לזכור.
דיונים  הרבה  כ"כ  לעורר  יכול  שרמזור  חשבנו  לא  שנה  לפני  עד 

אינטנסיביים ומחלוקות אינסופיות.
לגל השני  וגם  לגל הראשון עם תחילת הקיץ.  חיכינו  עוד  לפני שנה  עד 

ואלו שיבואו אחריו.
לפני שנה איחלנו זה לזה שנה של בריאות, שפע, ברכה, הצלחה וכתיבה וחתימה טובה. נאחל 

זאת גם השנה. אולי הפעם נכוון יותר בברכה השגורה כ"כ על לשוננו? 

מפגינים בורות
דמוקרטיה שבה ערך ההפגנה נעלה יותר מכל ערך אחר, היא דמוקרטיה עם כוכבית. אם 
אפשר להתפלל במרפסות, לשמוע תקיעת שופר דרך המרפסת, לשיר מה נשתנה במרפסת 
ואפילו למנוע עליית הורים שכולים לקברי יקיריהם ביום הזיכרון, דמוקרטיה כזו יכולה גם 

להפגין דרך המרפסות. 
מדינה שבשם הסכנה מפני נגיף מסוכן מציינת את עצמאותה באירועים ללא קהל, יכולה 
לקיים גם את הפגנותיה, סוערות ככל שיהיו, ללא התקהלות המונית. אם אפשר לקיים ישיבות 
ישראל  ילדי  את  ולחנך  ללמד  אם אפשר  הזום.  דרך  להפגין  גם  הזום, אפשר  דרך  ממשלה 

מרחוק, אפשר גם להפגין מרחוק. 
בלתי  ישראל,  מדינת  על  ר"ה  בערב  שיחל  המוחלט  הסגר  שלמרות  הקובעת  ההחלטה 
אפשרי למנוע את קיום ההפגנות מול מעון רה"מ בבלפור, היא איוולת אחת גדולה ועיוות 

הדמוקרטיה. רצון העם בא לידי ביטוי בשלוש מערכות בחירות רצופות.
אם בשם בריאות הציבור נשללות זכויות היסוד של אזרחי המדינה עד כדי יציאה מהבית 
סגירת  החינוך,  מערכות  סגירת  עם,  ברוב  להתפלל  יכולת  אי  מטרים,   500 עד  של  למרחק 
גם  אדם,  לחיי  חיוני  שלא  מה  כל  סגירת  ובעצם  האירועים  התרבות,  ענפי  סגירת  המשק, 
הפגנות אמורות להיכלל בהגדרה הזו. אם כל אחד יחליט מהו הערך הנעלה עבורו, זו לא 

דמוקרטיה. זהו מבוא לאנרכיה. 
נשמת אפה של הדמוקרטיה לא תלויה בהפגנות שניתן לדחותן למועד אחר. ממילא נתניהו 
לא מתכוון לעזוב את בלפור בקרוב. השמועות אומרות שהוא מתכוון להיות שם גם הרבה 

אחרי הקורונה. יהיו להם עוד הרבה מוצאי שבתות להפגין.

 שאילתא 
לא מפתיע אתכם, שדווקא פרופ' גמזו, מי שאחראי על קטיעת שרשרת ההדבקה, הצטרף 

בעצמו לשרשרת ונחשף לחולה מאומת?

 שורת סיום 
קצת אבסורד שדווקא ביום שבו התגלו הכי הרבה חיוביים נרשם שיא שלילי.

ינון פלח

ויפה שנה אחת קודם

מדינה שבשם הסכנה מפני נגיף מסוכן מציינת את עצמאותה באירועים ללא קהל, יכולה לקיים גם את הפגנותיה, 
סוערות ככל שיהיו, ללא התקהלות המונית. אם אפשר לקיים ישיבות ממשלה דרך הזום, אפשר גם להפגין דרך 

הזום. אם אפשר ללמד ולחנך את ילדי ישראל מרחוק, אפשר גם להפגין מרחוק

שנה של הסתר פנים. 
הפריט הנפוץ ביותר 

בשנת תש"פ



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית

אנו שמחים להביא לידיעת הציבור הרחב 
על הקמת וועדה לחלוקת סיוע מיוחד לחגים, 

ניתן לשלוח בקשה לסיוע לחגים 
בצירוף צילום ת"ז עם ספח.

הסיוע יחולק ע"פ שיקול דעת הוועדה 
ועל בסיס יכולת הקרן

סיוע לאברכים ונזקקים 
לקראת החגים

פקס למשלוח בקשות: 03-5005081

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:

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
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שנת  כי  לקבוע  ניתן  עתה  כבר 
תיזכר  לה  המסתיימת  ה'תש"ף 
לטובה.  בהכרח  ולא  לדורות, 
השנה החולפת הטביעה את חותמה השלילי 
הבריאותי  במישור  הפוליטי,  במישור 
ייזכר  שעוד  באופן  הכלכלי,  ובמישור 
המדיני  במישור  דווקא  מנגד,  רבות.  לשנים 

והביטחוני נרשמה שנה היסטורית חיובית.
בשנה  היו  והבחירות,  מהקורונה  לבד 
עליהם  לתת  שראוי  דברים  כמה  החולפת 
הפוליטיות  ההשלכות  על  בדגש  הדעת,  את 
בשנה  הקרוב.  בעתיד  יהדהדו  שעוד  שלהם 
הזו גם חדרו לחיינו כמה מושגים ומטבעות 
נושם  סגר  ואקספוננציאלי,  פריטטי  לשון, 

והשולמנים, ועוד כהנה וכהנה.
בשורות הבאות ננסה לעמוד בתמצית ולפי 
סדר חשיבות על האירועים, על השפעותיהם 
בשנה החולפת ועל ההשלכות שעוד צפויות 
בשדה  בעיקר  הקרובה,  בשנה  להופיע 
אפשריות,  תחזיות  לשרטט  ננסה  הפוליטי. 
 – לקוות  ובעיקר  ופחות,  יותר  מקובלות 
תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. 

שנת קורונה

האירוע המרכזי של השנה, בארץ ובעולם, 
לפני  לחיינו  שפרצה  הקורונה  מגפת  הוא 
כשמונה חודשים עם שמועות על נגיף בשם 
קוביד 19 שהתגלה אי שם, בוואהן הרחוקה. 
את  הכניסו  עטלפים  מרק  וקערת  בודד  סיני 

שסופו  פוסק,  בלתי  לסחרור  כולו  העולם 
טרם נראה באופק.

הגל  לישראל,  הנגיף  הגיע  פורים  לקראת 
הראשון פגע אנושות בעיקר במגזר החרדי, 
מודעות  חוסר  קהילתיות,  של  שילוב  בגלל 
כבר  השני  בגל  והסברה.  השקעה  וחוסר 
חלחלה ההבנה עד לרמת הפרט, וכעת נדמה 
כי תורו של המגזר הערבי ללמוד על בשרו 

את השפעת הקורונה ונזקיה.
בישראל,  היום  סדר  את  שינתה  הקורונה 
בני  של  בידיו  מוצלח  כנימוק  שימשה  היא 
לפיד  עם  השותפות  את  לפרק  בבואו  גנץ 
היותר  לכל  כך,  או  כך  קורה  שהיה  )פירוק 
קרע  יצרה  היא  נוסף(,  בחירות  סיבוב  אחרי 
לא פשוט בין הנציגות החרדית ובין רוה"מ 
באופק,  תחליף  שום  אין  שכרגע  )למרות 
ימליצו  החרדים  הבאות,  בבחירות  וגם 
יום  סדר  הכתיבה  היא  נתניהו(,  על  לנשיא 
כלכלי-בריאותי ודחקה לשולי השוליים את 
ההישגים  את  ואפילו  הביטחוניים  הנושאים 

המדיניים.
בשדה  שימושי  לנשק  הפכה  גם  הקורונה 
נאחזים  נתניהו  של  אויביו  הפוליטי,  הקרב 
בכישלונו לבלימת הגל השני, אוהביו נתלים 
פוטנציאלית,  ענק  כמדגרת  בלפור  בהפגנות 
בנט רוכב על תוכנית הפלאים שהוא משווק 
באובססיביות מתחילת המשבר, ליצמן יכול 
לנפנף בהיותו הראשון שזיהה וסגר את קווי 
התעופה, ליברמן קורא להתעלמות מהוראות 
עסוק  עדיין  יעלון  ורק  ואנרכיה  הממשלה 

בצוללות...
כאן  שהקורונה  היא  הצרורה  הצרה 
התחזיות  מיטב  לפי  גם  להישאר.  כדי 
מוכן  חיסון  יימצא  לא   - האופטימיות 
לשימוש לפני סוף החורף הקרוב, ויתכן שגם 
מאוחר יותר. כך שגם השנה הקרובה צפויה 

להתנהל בצל הקורונה.
בחיי  ניכרו  הקורונה  של  ההשפעות 
היבטים,  של  מאוד  ארוכה  בשורה  היומיום 
תפילה  של  הרוחניים  מההיבטים  החל 
וכלה  ובכוללים,  בישיבות  ולימוד  בציבור 
אזרח  כל  כמעט  כאשר  הכלכלי,  במישור 
כתוצאה  בכיסיו  נפגע  ישראל  במדינת 
עוד  הללו  מהתוצאות  חלק  על  מהמגיפה. 

נעמוד בנפרד בהמשך.
שאלת השאלות בהקשר הפולטי היא האם 
ניתן בכלל, ברמה הטכנית, להוציא אל הפועל 
מערכת בחירות תחת כללי הריחוק החברתי 
עם  להתמודד  הוא  אחד  דבר  המחמירים. 
ספירת כמה אלפי קולות מ'קלפיות קורונה' 
השלישי  הבחירות  בסיבוב  שנעשה  כפי 
לחלוטין  שונה  ודבר  האחרון,  אדר  בחודש 
תוך  לקלפי  מצביעים  מיליוני  להביא  הוא 
של  במעבר  וריחוק,  הפרדה  על  שמירה 
קלפיות נודדות בין בתיהם של עשרות אלפי 
מבודדים כדי לאפשר להם לממש את זכותם 
בבתי  קורונה  קלפיות  ובהצבת  הדמוקרטית 

החולים ובמלוניות.
לוגיסטיקה  של  הכבדות  העלויות  מלבד 
ערוכה  אינה  הבחירות  שועדת  יתכן  כזו, 

מעבר  )גם  כזה.  תרחיש  עם  להתמודד  כלל 
אלו  במים  מתמודדים  בארה"ב,  לאוקיינוס, 
בחירות  של  מורכבות  טכניות  שאלות  עם 
הציע  כבר  טראמפ  והנשיא  קורונה,  בימי 

לדחות את מועד הבחירות(.
היה מי שהציע לנצל את ההזדמנות ולייצר 
עידן ההצבעה  את  טכנולוגי שיחליף  פתרון 
בפתקים ומעטפות. הצבעה באמצעות הרשת 
ביומטרי  זיהוי  ידי  על  או  נבחרים  במוקדים 
היא רעיון שכבר קיים בעולם וניתן ליישמו, 
אך התהליך עשוי לדרוש זמן הכנה משמעותי 
וספק אם ניתן לסיימו בתוך חודשים אחדים. 
לכן, גם אם וכאשר תתפזר הממשלה לקראת 
התקציב  על  הסכמות  בהעדר  דצמבר  סוף 
ישראל  מדינת  תימצא  דו(,  או  שנתי  )חד 

בבעיה מורכבת.
על האפשרות  גם משליכה  הקורונה  אבל 
בהיבטים   - או שלא  בקרוב  לבחירות  שנלך 
שהמצב  החשש  קיים  ראשית,  נוספים. 
יצמצמו  הציבורי  והפחד  הבריאותי 
זאת,  עם  ההצבעה,  אחוז  את  משמעותית 
שרבבות  בכך  להתקזז  אמור  זה  צמצום 
כתיקונם  בחירות  שבימי  ישראלים 
כעת  מרוכזים   – העולם  ברחבי  מסתובבים 

בישראל ומגדילים את מספר המצביעים.
הפוליטית,  במערכת  גדול  היותר  החשש 
ראשי  שני  על  משמעותית  ישפיע  אשר 
לפרק  בבואם  והחלופי,  המקורי  הממשלה, 

את הממשלה, נובע מהאפשרות שתקום 
שתגרוף  טרנדית  מחאה  מפלגת  כאן 

תהא שנת 

אחרת
פוליטיקה

אבי גרינצייג

צילומים: לע"מ, מד"א, דוברות הכנסת, דוברות המשטרה, דוברות משרד הבריאות, דוברות יש עתיד, דוברות עיריית ב"ב, דוברות עיריית אלעד

«
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עצמה  את  ותמצב  מנדטים  של  נאה  מספר 
כלשון מאזניים פוליטית. בלתי אפשרי מראש 
לצפות האם יקרה דבר כזה ומי יעמוד מאחוריו, 
השלטון  ממרכז  ביבס  חיים  זה  יהיה  האם 
או  והליכוד,  הימין  גוש  עם  המזוהה  המקומי 
דווקא דמות כמו גדי איזנקוט או רון חולדאי 
תביע  כזו  מפלגה  האם  מגוש השמאל-מרכז? 
מי  לכל  לחבור  ותסכים  כלכליות  דרישות  רק 
יהיו  הפוליטיות  או שעמדותיה  בהן,  שיעמוד 

אנטי חרדיות או בסגנון ›רק לא ביבי'?
גנץ ונתניהו מודעים עד כאב לסיכויים הללו 
ללכת  יבחרו  שהם  להניח  סביר  בלתי  ולכן 
קיימת  עוד  כל  החופשי,  מרצונם  לבחירות 
אופציה אחרת לשרוד את קיומה של הממשלה 
אחד  זאת  בכל  אם  והמקרטעת.  הפריטטית 
מהם ידחוף בכל כוחו לפיזור הכנסת, אזי או 
משוכנע  שהוא  או  הקיצין,  כל  כלו  שבאמת 
משמעותית,  שיפור  מגמת  בפני  ניצבים  שאנו 
עליה  לקטוף  יוכל  והוא  וכלכלית,  בריאותית 

את הקרדיט בקלפי.
קצרות  במילים  גם  לציין  הראוי  מן  לסיום, 
החרדים  הנציגים  מרבית  של  התנהלותם  את 
בעיקר  שעסקו  בודדים  אמנם  היו  במשבר. 
מניין  רוב  אבל  לי',  שתו  לי  ›אכלו  בזעקות 
ובניין של הנציגים השקיעו את עיקר מאמציהם 
שחוללה  סוגיות  לאינסוף  מעשיים  בפתרונות 
הערים  על  הסגרים  עם  התמודדות  המגיפה. 
ולתלמידי  לישיבות  פתרונות  מתן  החרדיות, 
ותלמידות חו"ל, הקמת מערך פינוי למלוניות 
קורונה בכשרות מהודרת ובפיקוח ועוד כהנה 

וכהנה.
על  לבקרים  חדשות  הפרסומים  כל  עם 
נציגיו,  על  החרדי  הציבור  של  מצטבר'  ›זעם 
רוב  נפוח.  תקשורתי  בלון  זה  זעם  עיקר  היה 
קיבלו  החרדיות  המפלגות  מצביעי  של  רובם 
הפנימו  הנציגים,  שנקטו  הצעדים  את  בהבנה 
את מורכבות המשבר והשלכותיו והם צפויים 
גם  החרדיות  למפלגות  נאמנותם  על  לשמור 

בעתיד.

שנת בחירות

הראשונה  במחצית  אבל  לשכוח,  קל 
מערכות  שתי  כאן  נערכו  התש"ף  שנת  של 
חסרת  בהסתה  מלוות  סוערות,  בחירות 
נגד הציבור החרדי, ברגעים של מתח  תקדים 

של  ונשנה  חוזר  בכישלון  ציפורניים,  וכסיסת 
המועמדים השונים להרכיב ממשלה, ובסיומו 
ולראשונה  לבן  כחול  של  בפירוקה  דבר  של 
שוויונית  ממשלה  בהרכבת  ישראל,  בתולדות 
עם עיגון הרוטציה בחוק ויצירת תפקיד חדש 

של ›ראש ממשלה חלופי'.
פגעה  הנוכחית,  הממשלה  הרכבת  אבל 
גוש  אותו  הימין',  ›גוש  ביציבות  אנושות  גם 
שבנה ועיצב נתניהו בשורה ארוכה של מכתבי 
דרעי,  של  בחתימותיהם  ונאמנות  התחייבות 
ראש  בין  המתיחות  אמנם  ושקד.  בנט  ליצמן, 
בגדר  היא  החרדית  הנציגות  ובין  הממשלה 
איומי סרק, לפחות לעת עתה, אבל הקרע מול 

אנשי ›ימינה' הוא מוחשי ואמיתי.
בהקמת  מעורב  היה  שנתניהו  לזכור  כדאי 
הרשימה הנוכחית של ›ימינה' עוד לפני סגירת 
הרשימות. רק בגלל לחץ בלתי מתון שהפעיל 
האחרון  שבר  רפי-מילה-זו-מילה-פרץ,  על 
עו"ד  עם  לו  שהיה  שביר  הבלתי  הסיכום  את 
בנט-שקד- לשלישיית  וחבר  גביר  בן  איתמר 

את  מרוויח  נתניהו  כשלמפרע  סמוטריץ', 
המפלגה  מתוך  היחיד  וכעריק  כנאמנו  פרץ 

שהצטרף לקואליציה.
מהקורונה  אפשרי  כמושיע  שנתפס  בנט, 
הציבור  בתודעת  עצמו  את  למצב  והצליח 
לזכור  צריך  ואכפתית,  שקולה  כדמות 
שהסקרים תמיד פרגנו לו יתר על המידה. כדאי 
ורצוי לו שלא להתבשם יותר מדי גם מהחיבוק 
התקשורתי שהוא מקבל, מתוך תקווה נואשת 
שידיח  זה  יהיה  שהוא  הישראלי  השמאל  של 
כזכור,  בפועל,  מבלפור.  נפשם  שנוא  את 
באופן  היום  עד  שהשיג  המעשית  התוצאה 
קבוע הייתה נמוכה מזו שהבטיחו לו הסקרים, 
ניתן  יהיו,  וכאשר  אם  הבאות,  בבחירות  וגם 

לנחש שהמגמה הזו לא תשתנה.
רבים  מצביעים  פשוט,  לכך  ההסבר 
מהספקטרום של ימין-מרכז, דתיים וחילונים, 
רואים בבנט אופציה סבירה להצבעה, אך ברגע 
האמת הם עשויים להשתכנע דווקא ממפלגה 
ביתנו,  ישראל  עתיד,  יש  לבן,  כחול   – אחרת 
עוד  אין  ויהדות התורה.  ואפילו ש"ס  הליכוד 
לתרגם  שכדי  הפוליטית  במערכת  מפלגה  אף 
את פוטנציאל המנדטים שצופים לה הסקרים 
גם בתוצאות האמת, נאלצת להתמודד בכל כך 
עמדותיה  את  ולמתוח  שונות,  חזיתות  הרבה 
גם  שיאפשרו  כאלו  מקסימלית.  לגמישות 
לחרד"לים למצוא בה בית סמוטריצ'י חם וגם 
תחליף  בה  לראות  מתונים  ימנים  לחילונים 
לפיד או ליברמן. בדרך כלל, ככל שמתקרבת 
לחדד  המפלגות  נאלצות  הבחירות,  מערכת 
זה, כל חידוד מסרים  ובמפלגה מסוג  מסרים, 

משמעותו בריחת מצביעים.
יצטרך  שבנט  ביותר  המורכב  המסר 
להתמודד אתו יהיה שאלת התמיכה בנתניהו. 
גם  הממשלה  בראש  תמיכתו  על  יצהיר  אם 
המרכז  מצביעי  את  יאבד   – הבאה  בקדנציה 
שאסף בעמל רב מקרב פליטי כחול לבן, אם 
הליכוד  מאוכזבי  את  לאבד  עשוי  הוא  יגמגם 
שקיבץ באופן זמני. המוצא היחיד מהפלונטר 
מתכוון  הוא  כי  יכריז  בנט  אם  להיות  עשוי 
הכרזה  הממשלה,  לראשות  בעצמו  לתמוך 
שתאפשר לו לרמוז כי אם לא יקבל את מספר 
המנדטים המספיק – ישמור על נאמנות לגוש 
הימין. כך, הוא עשוי לרקוד על שתי החתונות 
ואולי אולי, לחזור לימי הבראשית הפוליטיים 

שלו, עת הביא שנים עשר מנדטים תמימים.
המופלא  ההתאוששות  למסע  גמור  בניגוד 
של בנט, מי שמעמדו נשחק עד תום במערכות 
איווט  הוא  ונשנות  החוזרות  הבחירות 
ישירות  שחתום  ביתנו  ישראל  יו"ר  ליברמן. 
החרדי  המגזר  כלפי  והשנאה  ההסתה  גל  על 
והדתי, מסומן ציבורית כאשם המרכזי בחוסר 
מגוש  מעריקתו  החל  הפוליטית.  היציבות 
בתום  הבחירות  תוצאות  פרסום  עם  הימין 
בהסכמתו  וכלה  ב2019,  הראשון  הסיבוב 
יד אחת עם הרשימה המשותפת כדי  להצביע 
לסייע להקמת ממשלת ›רק לא ביבי' בסיבוב 

השני.
גרעין  על  לשמור  מצליח  ליברמן  למזלו, 
שהולכים  מנדטים  חמישה  לפחות  של  יציב 
אתו באש ובמים. סביר להניח שגם בבחירות 
אם  גם  תמיכתם,  את  יקבל  הוא  נוספות 
ותדמיתו  נסדק ללא תקנה  מעמדו התקשורתי 

הפוליטית כמי שמצליח בכל פעם להמציא את 
עצמו מחדש – נפגעה לבלי הכר.

גם המחצית השנייה של השנה עמדה בסימן 
בחירות, ובשבועות האחרונים כבר היינו כפסע 
מפיזור הכנסת, והצדדים השונים החלו להיערך 
להתמודדות. בדקה ה-90 נמצא פתרון יצירתי 
זמן',  למשיכת  הנדל-האוזר  ›חוק  בדמות 
הפעולה  לשיתוף  מלאכותית  הנשמה  שנתן 
חודש  עד  לפחות  לקמן(  )ראה  הפריטטי 
בטבת,  עשרה  צום  לקראת  הקרוב,  דצמבר 
משבר  את  הממשלה  צלחה  אכן  אם  נדע  אז 
התקציב והיא תשרוד את שנתה הראשונה, או 
שמא נלך לבחירות שיתקיימו בתחילת הקיץ. 
בהתאם  תשתנה  ההחלטה  כי  הנמנע  מן  לא 
להתמודדות עם משבר הקורונה ולפי התוצאה 

בבחירות בארה"ב, שייערכו חודש קודם לכן.

שנה פריטטית

השנה  התמודדה  הישראלית  הפוליטיקה 
גושים  של  אפשרי  בלתי  מצב  עם  לראשונה 
להסתיים,  שסירב  בתסריט  הכרעה.  נטולי 
ממשלה,  ולהרכיב  להצליח  הצדדים  מן  נמנע 
פעם  אחר  פעם  התעקש  הישראלי  והבוחר 
לייצר פלונטר בלתי אפשרי עבור נבחריו, עד 

שנדמה היה כי הוא משחק בהם במכוון.
לייצר  והצליחו  הפרדיגמה  את  ששברו  מי 
מוצא מהסבך הם נתניהו וגנץ. ראש הממשלה 
כל  את  וקבר  במותניו  כוחו  עוד  כי  הוכיח 
לבן  כחול  פיצול  של  גאוני  במהלך  מספידיו 
הממשלה  ראש  בראשותו.  ממשלה  והרכבת 
מצילם  להתנער  הצליח  לעומתו,  החלופי, 
המזיק של יאיר לפיד ועופר שלח, שהדביקו לו 
את ריח האנטי חרדיות ואת תווית השמאלניות.
כי  חז"לינו  לימדו  כבר  הצער,  למרבה 
קרירא'.  ולא  חמימא  לא  תרי  דבי  ›קדירה 
ממשלה הנשענת על פריטטיות מלאה ושוויון 
מנוגדים  אינטרסים  בעלי  שני  בין  כוחות 
דאגה  של  מאליו  המובן  האינטרס  )מלבד 
שמקדמת  ממשלת  אינה  הישראלי...(  לאזרח 
ביעילות  מתמודדת  או  אסטרטגיים  מהלכים 
הגל  עם  ההתמודדות  אפילו  משברים.  עם 
ערוך  לאין  גרועה  הייתה  הקורונה  של  השני 
מהצעדים שננקטו בגל הראשון, טרם הוקמה 

ממשלת האחדות המשותקת.
את  לנתניהו  מטרפדים  ואשכנזי  גנץ  בעוד 
החלת הריבונות ביהודה ושומרון, זה האחרון 
עם  השלום  הסכם  את  ראשם  על  מנחית 
האמירויות ומאשים אותם במרומז באפשרות 
שידליפו את המידע לגורמים עוינים. ישיבות 
ברמת  ודיונים  נערכות,  ואינן  כמעט  ממשלה 
לצעדים  באשר  רק  מתקיימים  הקודקודים 

הכרחיים בסוגיית הקורונה.
ובאיבה  יסודו של השיתוק מצוי בחשדנות 
נתניהו  שנתיים,  במשך  השניים  בין  שזרמו 
ידי  על  שנשלט  פוליטי  טירון  בגנץ  רואה 
להשפעה  נוח  וניסנקורן,  אשכנזי  שותפיו 
הקשור  בכל  שדרה  חוט  וחסר  תקשורתית 
המשפט  במערכת  בעיקר  רפורמות,  לביצוע 
ואכיפת החוק. גנץ מצדו הפנים כבר שרוה"מ 
לפנות את בלפור במחצית  לא באמת מתכוון 
הקדנציה כמסוכם, ומשכך, הוא יעשה את הכל 
כדי לוודא את מגוריו הוא במעון הממשלתי, 
הבחירות,  לפני  חודשים  לשלושה  לפחות 
תדמיתו  למיצוב  היחיד  הסיכוי  שזה  ביודעו 
כמי שמסוגל לכהן כראש ממשלה ולהישרדות 

פוליטית בקלפי.
למרבה הצער, גם אם תיפתר סוגיית התקציב 
בחודשים הקרובים, המתיחות צפויה להיוותר 
לא  שניסו  החרדיות  המפלגות  ראשי  כנה.  על 
דרעי  השר  כולל  הצדדים,  בין  לתווך  פעם 
שחתום על ערבות לרוטציה כאחד השושבינים 
המרכזיים בהקמת הממשלה, אמרו כבר נואש. 
בהתנהלות  אשמים  הצדדים  שני  מבחינתם, 
תחת  בחתירה  מתמיד  ובעיסוק  פרובוקטיבית 

שולחן הממשלה.
לחרדים בטן מלאה על גנץ ועל התנהלותו 
הגנתו העיקשת על  גם  וכמו  במספר הצבעות 
והמשגים,  הבעיות  רוויית  המשפט  מערכת 
אך גם טענות קשות כלפי נתניהו על הסחבת 
המשברים  ועל  התורה  עולם  בתקצוב  שנקט 
המכוונים שיצר מול גנץ, כולל הגמגום הזכור 
סמוטריץ'  של  הצעתו  על  בהצבעה  היטב 

להקמת ועדת בדיקה להתנהלות השופטים.
הקרובה  בשנה  להתפתחות  האפשרויות 
רבות ושונות. האחת, פיצוץ בדצמבר והליכה 
והקמת  בדצמבר  פיצוץ  השנייה,  לבחירות. 
עריקים  בסיוע  חלופית  ימין-חרדים  ממשלת 
ושקד.  בנט  ובהשתתפות  המרכז  מגוש 
השלישית, קיום הרוטציה וסיום המתיחות בין 
הצדדים. הרביעית, פשרה שתדחף את נתניהו 
של  מפץ  ותחולל  הנשיאות  על  להתמודדות 
ממש בפוליטיקה הישראלית. הבה נקווה כי זו 

ת'הא ש'נת פ'וליטיקה א'חרת.

שנת הפיצולים

צבי האוזר ויועז הנדל, מירב מיכאלי ואורלי 
לבן  כחול  שמולי-פרץ,  והזוג  פרץ  רפי  לוי, 
המשותף  לפיד,  ויאיר  שלח  עופר  עתיד,  ויש 
לכל הרשימה המכובדת הזו, הוא היותם חלק 
בשנה  ממש  של  תאוצה  שצברה  מתופעה 

האחרונה – עריקות ופיצולים פוליטיים.
נכון, מעברים ודילוגים בין מפלגות בשיטת 
הישראלית.  בפוליטיקה  היו  תמיד  לבני  ציפי 
לבן  מכחול  הקווים  את  חצה  יברקן  כשגדי 
בסך  הוא  ג',  מועד  בחירות  לפני  לליכוד 
אבל  לו.  שקדמו  רבים  של  בדרכם  צעד  הכל 
חסר  הוא  הבחירות  אחרי  כאן  שהתרחש  מה 
בלגיטימציה  והן  המקרים  בכמות  הן  תקדים, 

הציבורית לביצוע הצעד.
למעשה, מחצית המפלגות לא היו מעורבות 
בחגיגה הזו – יהדות התורה וש"ס כמובן, אך 
כל  ביתנו.  וישראל  המשותפת  הרשימה  גם 
וקומבינות  ממעברים  נהנו  או  סבלו  השאר, 
וממשרדים  הקלעים  מאחורי  שנרקמו 
הצורך  לפי  במיוחד  שנתפרו  ממשלתיים 

והעניין.
אורלי  הייתה  על המגמה  לאותת  הראשונה 
כמנדט  נספרה  הבחירות  במוצאי  שכבר  לוי, 
גוש הימין-חרדים, במה  החמישים ותשע של 
שאפשר לבאים אחריה - הצמד האוזר והנדל, 
להפגין קשיחות ראויה לציון בסירוב להקמת 
ממשלה על בסיס הרשימה המשותפת ולטרפד 

את האפשרות הזו באופן סופי.
הפיצול  את  בעקבותיו  גרר  הזה  הצעד 
הקרע  ואת  עתיד  ויש  לבן  כחול  של  ההכרחי 
נרשמו  הדרך  כשעל  תל"ם,  במפלגת  הפנימי 
גם כמה עריקות פנימיות בין שלוש הרשימות 
התפרקה  לוואי,  כצעד  יחד.  שרצו  המקוריות 
כששני  המאוחדת,  השמאל  רשימת  גם 
לאגף  חוברים  שליש משברי מפלגת העבודה 

החשש היותר גדול במערכת 
הפוליטית, אשר ישפיע משמעותית 

על שני ראשי הממשלה, המקורי 
והחלופי, בבואם לפרק את 

הממשלה, נובע מהאפשרות 
שתקום כאן מפלגת מחאה טרנדית 

שתגרוף מספר נאה של מנדטים 
ותמצב את עצמה כלשון מאזניים 

פוליטית. בלתי אפשרי מראש 
לצפות האם יקרה דבר כזה ומי 

יעמוד מאחוריו, האם יהיה זה חיים 
ביבס ממרכז השלטון המקומי 

המזוהה עם גוש הימין והליכוד, 
או דווקא דמות כמו גדי איזנקוט 

או רון חולדאי מגוש השמאל-
מרכז? האם מפלגה כזו תביע רק 

דרישות כלכליות ותסכים לחבור 
לכל מי שיעמוד בהן, או שעמדותיה 

הפוליטיות יהיו אנטי חרדיות או 
בסגנון 'רק לא ביבי'?

המסר המורכב ביותר שבנט 
יצטרך להתמודד אתו יהיה שאלת 
התמיכה בנתניהו. אם יצהיר 
על תמיכתו בראש הממשלה 
גם בקדנציה הבאה – יאבד את 
מצביעי המרכז שאסף בעמל רב 
מקרב פליטי כחול לבן, אם יגמגם 
הוא עשוי לאבד את מאוכזבי 
הליכוד שקיבץ באופן זמני. המוצא 
היחיד מהפלונטר עשוי להיות אם 
בנט יכריז כי הוא מתכוון לתמוך 
בעצמו לראשות הממשלה, הכרזה 
שתאפשר לו לרמוז כי אם לא יקבל 
את מספר המנדטים המספיק – 
ישמור על נאמנות לגוש הימין. כך, 
הוא עשוי לרקוד על שתי החתונות 
ואולי אולי, לחזור לימי הבראשית 
הפוליטיים שלו, עת הביא שנים 
עשר מנדטים תמימים
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הממשלתי-פריטטי של כחול לבן ואילו מירב 
מיכאלי נותרת בת בלי בית, כשריד אחרון של 

מפלגת העבודה האופוזיציונרית.
פרץ  רפי  את  לקטוף  השכיל  גם  נתניהו 
באמצעות  ימינה  של  ההנהגה  רביעיית  מתוך 
אוסף  עם  אבל  דבר  ושום  כלום  לענייני  תיק 
הדתית,  לציונות  הקשור  בכל  מפנק  סמכויות 
כדי לאפשר לו לפנות בבחירות הבאות למגזר 
והישגים.  תעודות  ולהציג  הסרוגות  הכיפות 
הוכיחה  טרם  האסטרטגיה  זו,  לשעה  נכון 
אחוזי תמיכה  ל-0.0  זוכה  והפורש  את עצמה 

בסקרים.
התוצאה היותר משמעותית של ההתנהלות 
בפוליטיקאים  הציבור  אמון  אבדן  היא  הזו 
קודם  ממנו  הרבה  שהיה  ולא  הישראלים, 
מקדמת  כבר  ידע  הישראלי  המצביע  לכן. 
ב',  ומקיימת  א'  לו  מבטיחה  שהמפלגה  דנא 
שהיא  הרעיון  עם  להתמודד  יצטרך  הוא  כעת 
כך  ג'.  לבסוף  ועושה  ב'  רוצה  א',  מבטיחה 
שאפילו היכולת לנחש מה יעשו נציגיו אחרי 
הבחירות הופכת כמעט לבלתי אפשרית. האם 
באחוזי  בצניחה  הישירה  התוצאה  את  נראה 

ההצבעה בבחירות הבאות? ימים יגידו.

שנת היועמ"ש

כבד  ›בלב  שנפתחה  ששנה  הוא  סמלי  אך 
היועמ"ש  של  הדרמטית  הודעתו  עם  ושלם' 
כתב  להגיש  ההחלטה  על  מנדלבליט  אביחי 
ובניסיון  רוה"מ  נגד  פרשיות  בשלוש  אישום 
שקוף להטות את הסיבוב השני של הבחירות 
חקירות,  פרשות,  באינספור  מסתיימת   –
במערכת  וסכסוכים  הדלפות  פנימיים,  כשלים 

המשפט.
לפני  האחת  השנה  את  מסיים  מנדלבליט 
האחרונה לכהונתו כשהוא חבול ומרוט נוצות, 
מינוי  על  בקרב  לאוחנה  להפסיד  הספיק  הוא 
אלדד,  דן  המדינה  לפרקליט  הזמני  המ"מ 
לספוג  הרפז שצפה מהאוב,  להתגונן בפרשת 
ניצן  ושי  ארי  בן  ליאת  מפרשיות  ריקושטים 
שנחשפו בזו אחר זו, להתערב באופן גס וחסר 
תקדים להגנת מפגיני בלפור ולצפות ברוה"מ 

תוקף אותו ישירות פעם אחר פעם.
אבל מנדלבליט הוא רק הסמל היותר בולט 
כל  שאיבדה  ורקובה  מושחתת  מערכת  של 
עשרות  האחרונה.  בשנה  ציבורית  לגיטימציה 
שבוע  מדי  כמעט  קראו  ושרים  כנסת  חברי 
לפרק, לשפץ, להדיח או להחליש את מערכת 
הפנימי  הסיאוב  ממנה.  חלקים  או  המשפט 
שנחשף ערב אחרי ערב במהדורות החדשות, 
הסטנדרט הכפול שנהגו הפרקליטים בעצמם, 
ובעיקר הזיהוי הבוטה והמוחלט של כנופיית 
החוק עם כל מה שריח שמאל ואנטי דת נודף 
ממנו – הובילו לשחיקה חסרת תקדים באמון 
כי  שנדמה  עד  המשפט,  במערכת  הציבור 

המהפך קרוב מתמיד.
אחורנית  צעד  לקח  יכול  הכל  בג"ץ  דווקא 
בשנה האחרונה. זה לא מנע ממנו כמובן לקבל 
מחלוקת,  מעוררות  פסיקות  ארוכה של  שורה 
אדלשטיין  יולי  את  לחייב  מההחלטה  החל 
להציב את תפקידו כיו"ר הכנסת לבחירה, עבור 
שמצוי  הקואליציוני  ההסכם  על  הסרק  בדיון 
שלא  בהכרעה  וכלה  השיפוט  לתחום  מחוץ 
להרוס את ביתו של מחבל שרצח חייל. עדיין, 
מבחינת  יחסי  באופן  ›עדינה'  שנה  הייתה  זו 
בג"ץ, אולי בהשפעת הנשיאה הנוכחית, אסתר 
חיות, שנוטה במעט לשמרנות, ואולי בעקבות 
סדרת תחקירים מבית קלמן ליבסקינד שחשפו 
את ניגודי העניינים של ›כבודם'. במקומה, מי 
מובהקות  פוליטיות  בפסיקות  לרעה  שבלטו 

היו השופטים חנן מלצר ומני מזוז.
הקשור  בכל  מכרעת  תהיה  הקרובה  השנה 
ניצבים  הפרק  על  החוק,  אכיפת  למערכת 
שלושה מינויים מהותיים: היועמ"ש )שיסיים 
הבחירות  הליך  אך  כשנה,  בעוד  תפקידו  את 
המדינה  פרקליט  השנה(,  כבר  להתחיל  צפוי 
להיות  תמשיך  לבן  וכחול  בהינתן  והמפכ"ל. 
הממשלה,  בשולחן  זכויות  שוות  שותפה 
ניסנקורן  בין  תרנגולים  קרב  כאן  יירשם 
השר  ובין  בתקשורת  החוק'  ›שלטון  ותומכי 
אוחנה ויו"ר הכנסת יריב לוין, שני משפטנים 
כמי  שמסתמנים  הליכוד  משורות  מוכשרים 
על  המערכת.  לטיהור  המאבק  את  שיובילו 
אלה יש להוסיף את סמוטריץ' ושות' שיתמכו 
מהאופוזיציה בכל החלטה או הצעה שתחליש 
המפלגות  ואת  ה'עליונים'  של  מעמדם  את 
בידי  נעשית  מלאכתן  את  שרואות  החרדיות 

אחרים.
ולהתייצב  להתחיל  ייאלץ  נתניהו  מאידך, 
בירושלים,  המחוזי  המשפט  בבית  שבוע  מדי 
להימשך  שצפוי  במשפטו,  ולעדויות  לדיונים 
אנשיו  יצליחו  אם  גם  שנים.  שלוש  לפחות 
בפרקליטות  ממש  של  מהפך  להוביל 
יסייע  הדבר  כמה  עד  גדול  ספק  ובמשטרה, 
רוה"מ  יקווה  הפחות,  לכל  בכלל.  אם  לו, 
»לחקור  השנה  מתחילת  שאיפתו  את  לממש 
את החוקרים", בדגש על הפרקליטים שבתוך 

הפרקליטות...
נוטים  אנחנו  נתניהו,  תיקי  רקע  על  ככלל, 
ציבור  אישי  של  ארוכה  שורה  לשכוח 
דין  מעינוי  וסובלים  להכרעתם  הממתינים 
מתמשך, החל מהשר דרעי שעל פי הפרסומים 
או  בעניינו  התיק  את  לסגור  נטייה  קיימת 
להסתפק באישומים במשקל נוצה, עבור דרך 
השר ליצמן שעשוי להתמודד עם כתב אישום 
מורכב וכלה בחיים כץ, דוד ביטון ואפילו בני 
היה  בה  החמישי  המימד  פרשת  שהדי  גנץ, 

מעורב טרם שככו לחלוטין.

שנת השלום

בפשטות  לסכם  ניתן  הבינלאומית  בזירה 
מדינת  בתולדות  הטובה  השנה  הייתה  זו  כי 
ביותר  הטוב  המדינאי  של  בהובלתו  ישראל. 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  כאן,  שהיה 
המעצמות,  בקרב  קשריה  את  ישראל  חיזקה 
המאה  והצעת  האמריקני  החיבוק  מלבד 
נשיא  את  כאן  קיבלנו  טראמפ,  של  הקוסמת 
במיוחד,  חמים  לביקור  פוטין  ולדימיר  רוסיה 
עם בונוס בדמות שחרור אסירה ישראלית. גם 
וברזיל,  הודו  המתעוררות,  המעצמות  נשיאי 

הצהירו בכל עת על יחסם האוהד לישראל.
בזירה  מוחלט  ייבוש  של  עשור  אחרי 
הפלסטינית, הצליח נתניהו לקדם את תוכניתו 
לשלום תמורת שלום, בלי שטחים ובלי רובים, 
נורמליזציה  הסכם   – במיוחד  דרמטי  בהישג 
עם איחוד האמירויות. אזרחי ישראל שפשפו 
ואבו  דובאי  נסיכי  למראה  בתימהון  עיניהם 
על  מצהירים  ישראל,  בדגלי  מנפנפים  דאבי 

רצונם בשלום של ממש )בניגוד לשלום הטכני 
ששרר כאן עם מצרים וירדן( וממהרים לבחון 

השקעות כלכליות במשק הישראלי.
עם  ההסכם  רק  אינו  הגדול  הסיפור  אבל 
החרם  בסכר  פרצה  היותו  אלא  האמירויות, 
הסעודית  ערב  הפלסטיני.  וההקשר  הערבי 
לטיסות  כשאישרה  מקדים  צעד  נקטה  כבר 
המצרי  הנשיא  בשמיה,  לחלוף  ישראליות 
ומסייע  כמתווך  העגלה  על  מיד  קפץ  א-סיסי 
המוסלמי,  והעולם  ישראל  קשרי  לחיזוק 
כבר  נוספות  ומדינות  סודאן  עומאן,  בחריין, 
המקהלה  כשעל  להצטרף,  כדי  בתור  ניצבות 
ג'ארד  היהודי  חתנו  טראמפ,  דונלד  מנצחים 
ישיבת  בוגר  התיכון,  למזרח  ושליחו  קושנר 

›קול תורה' אבי ברקוביץ'.
על הדרך הגניב מיסטר פרזידנט גם דובדבן 
המדינה  בין  נורמליזציה  הסכם  בדמות  חביב 
המוסלמית-אירופית קוסובו ובין ישראל, כולל 
הקמת שגרירות מוסלמית בירושלים, יחד עם 
ישראל  לבירת  הסרבית  השגרירות  העברת 
לעשות  באירופה  הראשונה  המדינה  והיותה 

זאת.
אם כל זה לא מספיק, קיבלנו השנה גם פסגת 
ענק של שבעים ממנהיגי תבל שהגיעו לביקור 
ושם',  ב'יד  מרשים  זיכרון  ולטקס  בישראל 
כשנשיא גרמניה פרנק ולטר שטיינמאייר פותח 
את נאומו המרגש בברכת ›שהחיינו' בעברית 
לוקה  עדיין  שאירופה  ועדה  עם  קבל  ומודה 

חמורות באנטישמיות.
אחר  במתח  לעקוב  נצטרך  הקרובה  בשנה 
לים.  מעבר  לנשיאות  בבחירות  התוצאות 
מתמיד,  יציב  טראמפ  של  מעמדו  אמנם, 
לראות  וקשה  בעקביות  מטפס  הוא  בסקרים 
נשיא  מדיח  והמנומנם  האנמי  ביידן  ג'ו  את 
מכהן. ועדיין, השפעות הקורונה ומאות אלפי 
הנפטרים בארה"ב - עשויות לטלטל את הבית 

הלבן ולהוביל לחילופי גברי בלתי רצויים.
נוספת,  בקדנציה  טראמפ  יזכה  אכן  באם 
גם  תכלול  שזו  בוודאות  לומר  ניתן  יהיה 
בשטחי  מלאה  ישראלית  ריבונות  החלת 
הבינלאומי  המסלול  המשך  ושומרון,  יהודה 
להכרה מוחלטת בישראל ובירושלים כבירתה, 
לנורמליזציה מלאה עם העולם הערבי ובעיקר 
פוסק  בלתי  וללחץ  איראן  של  יריבותיה  עם 
בסוגיות  מתביעותיהם  לסגת  הפלסטינים  על 

שונות, כמו חלוקת ירושלים והפליטים.
השפעת  אחרי  לעקוב  כדאי  במקביל, 
חתימה  האמירויות.  איחוד  עם  ההסכמים 
אם  בפרט  הלבן,  הבית  במדשאות  חגיגית 
במעמד יצטופפו לצד נתניהו ומוחמד בן זאיד 
תשנה  התיכון,  מהמזרח  נוספים  מנהיגים  גם 
לפועל  ותוציא  באזור  האינטרסים  מפת  את 
שמעון  המנוח  הנשיא  של  חלומו  את  דווקא 

פרס ז"ל ל'מזרח תיכון חדש'...

שנה בטוחה

בזירה  מההתפתחויות  כתוצאה  אולי 
המדינית, חלחלה ההבנה גם לפלסטינים. אולי 
לכוחות  מיוחדת  דשמיא  בסייעתא  זה  היה 
הביטחון שאיתרו וסיכלו כמעט כל מחבל. כך 
או כך, הייתה זו השנה הכי בטוחה בהיסטוריה 
נפגעים,  מעט  הכי  עם  ישראל,  מדינת  של 

פצועים והרוגים באירועי טרור.
עזה,  מרצועת  רקטה  ושם  פה  הייתה  נכון, 
מתיחויות  תבערה,  בלוני  מעט  לא  גם  נרשמו 
בסוריה  עלומות  הפצצות  הצפון,  בגבול 
חיסולו  אחרי  איראנית  מנקמה  חשש  ואפילו 
של  בסיכומה  עדיין,  סולימאני,  קאסם  של 
זו הייתה שנה ללא אירועים ביטחוניים  שנה, 
משמעותיים, וגם אלו שהיו התקשו לייצר סדר 
יום, ולו בגלל עומס הכותרות בתחום הפוליטי, 

הבריאותי והמדיני. ולוואי שימשיך כך.

שנה נטולת תקציב

עשויה  ישראל,  מדינת  בתולדות  לראשונה 
שנת 2020 להסתיים ללא תקציב מדינה. גם אם 
יעבור בשלוש קריאות במליאת הכנסת בדקה 
בדצמבר,   23 לתאריך  עד  כלומר  האחרונה, 
שהתקבל  ביותר  המאוחר  התקציב  זה  יהיה 

כאן אי פעם.
קורונה,  ונטולת  כתיקונה  בשנה  גם 

כמעט  היא  תקציב  ללא  ממשלתית  התנהלות 
שמצב  הפשוטה  מהסיבה  )ולו  תקדים  חסרת 
אוטומטי(.  באופן  הכנסת  לפיזור  מוביל  כזה 
שנים  חלקי  אחד  תקציב  מוגדר  כזה  במקרה 
בכל  הכללי משתמש  ובמסגרתו החשב  עשר, 
חודש בסכום יחסי לפי תקציב השנה שעברה. 
בכל  משמעותית  פגיעה  נוצרת  מכך  כתוצאה 
עולם  תקציבי  כולל  ›תמיכות',  שמוגדר  מה 

התורה ועמותות רבות ושונות.
הנציגות החרדית זעמה על רוה"מ, שלטעמה 
התמקד בויכוח קטנוני על הצורך בתקציב חד 
הקואליציוני,  להסכם  בניגוד  בדווקא,  שנתי 
המדינה,  טובת  של  נימוק  מתוך  כביכול 
כשבפועל הוא מעוניין לשמור לעצמו ›נקודת 
מוצא' לבחירות בעוד חודשים אחדים - מבלי 
הממשלה  לראש  בבלפור  המעון  את  לפנות 

החלופי.
בסופו של דבר, אחרי גרירת רגליים ואינסוף 
פתרון  נמצא  בקואליציה,  פנימיים  עימותים 
חוק   – חלקים  משני  שהורכב  ומוזר  יצירתי 
האוזר-הנדל שמנע לעת עתה את פיזור הכנסת 
והעניק ארכה להעברת תקציב עד סמוך לסיום 
שהעניקה  תקציבית  ותוספת  הלועזית,  השנה 
מיליארדי שקלים נוספים על תקציב אחד חלקי 
לתקצב  ניתן  יהיה  שבינתיים  כך  עשר,  שנים 
לצרכים  ובהתאמה  מלא  באופן  ›תמיכות'  גם 

השוטפים.
אחד  יהיה  התקציב  שנושא  לוודאי  קרוב 
הנושאים המהותיים שילוו אותנו גם בחודשים 
הוא  מדוע  להסביר  יתקשה  נתניהו  הקרובים. 
ככל  שנתי  חד  תקציב  על  להתעקש  ממשיך 
הכי  בלאו  ו2021  לסיומה  קרבה  שהשנה 
החלטה,  לקבל  ייאלץ  הוא  להתחיל.  עומדת 
)ובכך  לבחירות  וללכת  הכל  לפוצץ  האם 
תקציב  ללא  שנה  בישראל  תסתיים  לראשונה 
כלל( או להתגמש ולהסכים לתקציב דו שנתי, 
יהיה  גנץ   – אחת  משמעות  בעלת  בהסכמה 
ישראל,  מדינת  של  הממשלה  ראש  בוודאות 

לפחות לזמן מה.

שנת הצ'רדי

להניח  מקום  היה  עסקינן,  בכלכלה  ואם 
בגלל  הן  אף  נפגעו  והחסד  הצדקה  שמגביות 
חיובי  בנתון  לסיים  ברצוננו  וכאן  הקורונה, 
שעבדה  צ'רדי  חברת  באדיבות  ומופלא, 
בשנה האחרונה עם שורה ארוכה של ארגונים 
הצלה,  ארגוני  כולל  העולם,  ברחבי  יהודיים 
מרכז  השאר,  בין  ועוד.  תורניים  מוסדות 
לצורך  שגייס   )CDC( האמריקני  הבריאות 
התמודדות עם נגיף הקורונה 50 מיליון דולר, 

וכך גם מד"א, יד שרה ועוד.
לפי המנכ"ל, שי צ'רבינסקי, אמנם בחודשים 
הראשונים של הקורונה היו מרבית הפרויקטים 
כאלה שקשורים ישירות או בעקיפין למגיפה, 
שינוי  רואים  כבר  האחרונים  בחודשים  אך 

מגמה חיובי לטובה וחזרה לשגרה מבורכת.
זה:  הוא  ביותר  המרשים  הנתון  ספק,  ללא 
בצ'רדי  גייסו  החולפת  השנה  כל  במהלך 
שונים.  קמפיינים  בכ900  דולר   341,855,952
לכאורה,  ההגיונית  לחשיבה  בניגוד  אבל 
דווקא חצי השנה שהתאפיינה בקורונה, החל 
מתחילת חודש מרץ, הניבה את רוב הסכום – 
וצדקה  ותפילה  ותשובה  דולר.   250,880,319

מעבירין את רוע הגזירה. 

האפשרויות להתפתחות בשנה 
הקרובה רבות ושונות. האחת, פיצוץ 

בדצמבר והליכה לבחירות. השנייה, 
פיצוץ בדצמבר והקמת ממשלת 

ימין-חרדים חלופית בסיוע עריקים 
מגוש המרכז ובהשתתפות בנט 

ושקד. השלישית, קיום הרוטציה 
וסיום המתיחות בין הצדדים. 

הרביעית, פשרה שתדחף את 
נתניהו להתמודדות על הנשיאות 

ותחולל מפץ של ממש בפוליטיקה 
הישראלית. הבה נקווה כי זו ת'הא 

ש'נת פ'וליטיקה א'חרת

מנדלבליט מסיים את השנה האחת 
לפני האחרונה לכהונתו כשהוא 
חבול ומרוט נוצות, הוא הספיק 
להפסיד לאוחנה בקרב על מינוי 
המ"מ הזמני לפרקליט המדינה דן 
אלדד, להתגונן בפרשת הרפז שצפה 
מהאוב, לספוג ריקושטים מפרשיות 
ליאת בן ארי ושי ניצן שנחשפו בזו 
אחר זו, להתערב באופן גס וחסר 
תקדים להגנת מפגיני בלפור ולצפות 
ברוה"מ תוקף אותו ישירות פעם 
אחר פעם
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אלי שניידר <<

הקורונה,  מגפת  בצל  האחרונים,  בחודשים 
ראינו שינויים מפליגים בין הקהילות השונות 
יש  מהנגיף:  לסכנה  ליחס  באשר  שונות, 
ריחוק  על  והורו  קהילות שזיהו את הסכנה מההתחלה 
מיידי, יש מגדולי ישראל שהורו להמשיך את הלימודים 
בחיידרים ובישיבות בישראל עד כמה שניתן, מאחר וגם 
שינויים  רואים   – עכשיו  ועד  קריטי,  הוא  תורה  ביטול 

שונים בהוראות ביחס לקורונה בין הקהילות.
הרב  הגאון  יושב  בירושלים,  רמות  בשכונת  בחדרו 
ותלמידו  הר"ן"  "ישיבות  הכוללים  ראש  וייספיש,  צבי 
יוסף  רבי  הגאון  מרן  של  שנים  עשרות  מזה  המובהק 
השמיני  השנה  יום  חל  שבתמוז  זצ"ל,  אלישיב  שלום 
לפטירתו, ואומר כי אם הרב אלישיב היה חי איתנו כיום 
– לא היינו רואים שינויי הנהגה בין הקהילות. פסיקתו 

של הרב אלישיב נחשבה מוסכמת על הכל.
"כולם קיבלו את המרות שלו", אומר הרב וייספיש, 
היה  הוא  הספרדים.  וגם  החסידים  גם  הליטאים,  "גם 
ומה  'הפוסק האחרון', שאף אחד לא ערער על דבריו, 
הזה  הנושא  לכולם.  ברור  היה   - לעשות  הורה  שהוא 
של הקהילתיות, והפסיקות הציבוריות השונות, התחיל 
לאחר שהוא נפטר. פתאום נהיו יותר קהילות עם פסיקות 

שונות, וכל אחת מהן קצת התחילה להתגדר לעצמה. 
היום,  איתנו  חי  היה  אלישיב  הרב  שאם  בטוח  "אני 

בזמן הקורונה, הכל היה ברור. אני משוכנע בכך שהוא 
היה עומד על הנקודה של 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם' 
כך  לעשות  מה  בדיוק  יודע  היה  זאת,  ועם  תוקף,  בכל 
ושאין  הזו,  בתקופה  גם  לפרוח  ימשיך  התורה  שעולם 
משוכנע  אני  לחלוטין  אבל  העניינים.  בין  סתירה  שום 
שהוא היה מחמיר מאד בעניין המגפה, דבר עליו אנחנו 
ההליך  כל  גם  נובע  היה  ומזה  ב'ונשמרתם',  מצווים 
ההתנהגותי: איך צריך להתנהג ברחוב בזמן הזה, איך 
יתקיים מתווה הלימודים בישיבות וכו'. ברור לי שהוא 
היה עושה כל מה שאפשר לעשות כדי שעולם התורה 
ימשיך להתנהל, כמו שהוא תמיד אמר, ש'תורה מגנא 
ומצלא'. הוא גם היה מזכיר בודאי את הרמב"ם בהלכות 
תשובה, שאומר שאם רואים כזה דבר משונה, נראה לכל 
בחוש שזה יד ה', וצריך להתעורר ולעשות תשובה ולא 

להסתכל על זה כדבר טבעי או משהו כזה". 
איך החל הקשר האישי ביניהם?

"זה סיפור ארוך ומאד מעניין. אנשים היום כבר לא 
הכוונה  רמות,  שכונת  כשנבנתה  אבל  זוכרים,  כך  כל 
של ראש העיר דאז, טדי קולק, הייתה לחלן על ידי זה 
ראה שהציבור החרדי מתרבה מאד  הוא  ירושלים.  את 
ורצה לעצור את הריבוי, וביקש להקים שכונות חדשות 
לחילונים. כך למשל, את שכונת ההיי-טק 'הר חוצבים', 
השכונות  בין  מחיצה  תהיה  שהיא  כדי  הקים  הוא 

החרדיות, שהן לא יתפשטו, וגם רמות קמה כדי להיות 
10 שנים,  שכונה חילונית. כזכור, היתה אז תקופה של 
שאלפים היו באים מידי שבת לכביש רמות, כדי להפגין 
נגד חילולי השבת, וכנגדם היו הפגנות של חילונים. ואז 
דוד  זצ"ל,  קניבסקי  ישראל  יעקב  רבי  הסטייפלר,  מרן 
של אשתי, קרא לחמי, הגאון רבי ראובן פיין זצ"ל, ראש 
ישיבת תורת ודעת, ואמר לו: חייבים להקים מקום של 

תורה בשכונת רמות".
"בית  ישיבת  ראש  בתחילה  שהיה  פיין,  ראובן  רבי 
ודעת  תורה  ישיבת  לראש  מונה  ברק,  בבני  מאיר" 
לאחר פטירתו של הגאון רבי אליהו חזן זצ"ל, ולאחר 
בה  בחייו  האחרונה  בפעם  קמינצקי,  יעקב  רבי  שמרן 
על הרב  בכדי שישפיע  לסטייפלר  לישראל, עלה  הגיע 
תורה  ישיבת  ראשות  את  עצמו  על  לקבל  שיאות  פיין 
ודעת. בין השניים היה קשר אישי חזק. "כשחמי נפטר 
של  שנים   11 "אחרי  וייספיש,  הרב  מספר  בארה"ב", 
מחלה, המטוס הגיע לישראל ב-7 בבוקר, ושאלנו את 
הרב שך אם לקיים את ההלוויה בצהריים, כך שלא יהיה 
חייבים בכבודו',  כולם  'לא!  והוא אמר:  תורה,  ביטול 

ואכן עשו את ההלוויה ב-11 בבוקר, והגיעו 

רק 8 שנים לאחר פטירת מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל, מוכן הגר"צ וייספיש, ראש 
ישיבות הר"ן ומקורבו במשך עשרות שנים, 
לספר לראשונה על גילוי אליהו הפלאי לו 
היה עד, בחדר הגרי"ש זצ"ל • איך היה נוהג 
מרן הגרי"ש אילו מגפת הקורונה היתה 
מתרחשת בזמנו? מדוע היה הגר"צ טובל 
במקווה לפני כל פעם שנכנס אל הגרי"ש? 
ואיך סייעה לו ברכת מרן הגרי"ש זצ"ל 
להינצל מגיוס לצבא, גם לאחר שכבר קיבל 
"תעודת חוגר"? שיחת חג מיוחדת

של צדיקיםבספרם

»
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עשרות אלפים להלוויה".
ובחזרה לאותה ישיבה בין הסטייפלר לרב פיין. הרב וייספיש: 
ה'  חילול  שיש  ואמר  תשמ"ב,  בשנת  לחמי,  קרא  "הסטייפלר 
בשכונת רמות בירושלים, והוא מבקש לפתוח שם מקום תורה. 
'ישיבת הר"ן', כולל  חמי דיבר איתי, ואז פתחנו שם את כולל 
שנקרא על שם סבא רבה שלי, רבי נחום וייספיש משאדיק, צדיק 
וגאון נודע שגם מפורסם שזכה לגילוי אליהו וגילוי שכינה. גם 
גדולי עולם, מבוני מאה שערים. רחוב בהר"ן  היו  הבנים שלו 
המפורסם במאה שערים, זה על שם הסבא" )בהר"ן = בן הרב 

ר' נחום(.
כשהרב וייספיש הקים בשכונת רמות את הכולל, הוא היה אז 
בתחילת שנות העשרים שלו. "הכולל התחיל בצריף, בשכונת 
רמות א'", הוא נזכר. "לכינוס היסוד הגיע לא אחר מאשר מרן 
רבי יעקב קמינצקי, אתו ניהלתי אז את סידור העניינים על מנת 
אז  לכינוס  ודעת.  בתורה  ישיבה  כראש  לכהן  יגיע  אכן  שחמי 
הגיעו 3,000 איש, ור' יעקב נתן דפיקה על השולח ואמר: 'רמות 
לשכונה  יהיה  הר"ן,  ישיבת  בזכות  אולי  כעת,  אבל  סדום!  זה 

הזאת זכות קיום'".

הכל התחיל בצריף קטן
כדי  בשכונה,  אז  היה  "המצב  בצריף.  כאמור  החל  הכולל, 
הסמוכה,  פולין  בשכונת  גרות  שהיו  חרדיות  שנשים  שתבין, 
יורדות  היו  הציבורי,  לדבר בטלפון  כדי  א'  לרמות  לרדת  ורצו 
עם הבעלים, כי פחדו ללכת שם לבד, וחששו מהכלבים. הייתי 
גם  אורי מקלב, שירד  פוגש שם הרבה את ח"כ לעתיד  למשל 
התנכלו  בטלפון.  לדבר  תוכל  שהיא  כדי  אשתו  עם  לשם  הוא 
לנו מאד כל הזמן. העירייה שברה לנו את הצריף שבו למדנו. 
אני עצמי חטפתי מכה מהאלה של השוטרים, ובמשך שנתיים-

שלוש כמעט ולא יכולתי להזיז את היד. באחת הפעמים גם עצרו 
אותי ל-12 שעות, מאחר והצריף כביכול בלי רישיון".

היה  וייספיש  הרב  שעלתה,  שאלה  בכל  תקופה,  אותה  בכל 
בשכונה,  בעיות  הרבה  "היו  לדעתו.  הסטייפלר  את  שואל 
שאלות, איך מגשרים בינינו לחילונים? איך מקרבים אותם? כי 
היתה  קולק  טדי  של  המהות  וכל  בשכונה,  אותנו  רצו  לא  הרי 
לחסום את החרדים. ובכן, בפעם החמישית שבאתי להתייעץ עם 
הסטייפלר, הוא פתאום אמר לי: למה אתה מגיע אלי לבני ברק? 
יש במאה שערים אדם שקוראים לו ר' יוסף שלום אלישיב. הוא 
אדם גדול, גדול הדור. מהיום, כל שאלה שיש לך - תשאל אותו. 
תגיד לו שאני ביקשתי שהוא ייקח על עצמו את כל העול הרוחני 

של ישיבת הר"ן. 
"כולנו בירושלים הכרנו את הרב אלישיב, אבל כעת גם היתה 
לי הוראה מפורשת מהסטייפלר שאלך אליו, ואכן כך התחלתי 
הולך  שאני  לפני  פעם,  שכל  עצמי,  על  וקיבלתי  מאז.  לעשות 

לרב אלישיב לשאול – לטבול קודם במקווה. ובאמת, בכל פעם 
שהתעצלתי מללכת למקווה, בסוף לא הסתייע להיכנס אליו".

לרב  הולך  שהיית  פעם  בכל  שנה,  כ-30  במשך  כלומר, 
אלישיב היית טובל במקווה?

לרב  באתי  שנכנסתי,  הראשונה  ובפעם  כך.  ממש  "בהחלט, 
לי  שאמר  הסטייפלר,  בשליחות  בא  שאני  לו  ואמרתי  אלישיב 
שמהיום על פי הרב אלישיב יישק דבר בכל נושאי ישיבת הר"ן. 
העולם  הוויי  מכל  מנותק  היה  אלישיב  הרב  כי  פלאי,  היה  זה 
יום  זכיתי בקביעות להיכנס לרב באופן רשמי בכל  ומאז  הזה. 
אליו  נכנסתי  רשמי,  לא  ובאופן  שבת.  לפני  וחצי  שעה  שישי, 

כמעט כל יום".
על מה הייתה הפגישה הזו בכל יום שישי?

הפגישות  בהמשך  אבל  הכולל,  מנושא  כמובן  התחיל  "זה 
נגעו בהכל. הוא היה שואל אותי מה אני אומר על  האלו כבר 
זה ועל זה. כשהתחיל יסוד מפלגת 'דגל התורה', הוא והרב שך 
חיפשו  הם  גפני.  משה  הרב  את  לגייס  לאופקים,  אותי  שלחו 
בנאדם שייקח את העול של דגל התורה עליו. נסענו אז לביתו 
והיינו שם במשך 3 שעות, וגפני לא רצה לקחת את זה על עצמו, 
לא רצה לעזוב הכולל שבראשו עמד. אז הלכנו למרא דאתרא, 
לו  אומר  אני  איך  הוא:  גם  ששאל  זצ"ל,  פינקוס  שמשון  לרב 
'עת לעשות לה' הפרו תורתך'  שייצא מהכולל? אז אמרנו לו: 
והסברנו שזו הוראה של גדולי הדור. הבאנו איתנו אז את הרב 
פינקוס לגפני, ואז הוא הסכים לקחת את עול ההנהגה על עצמו, 
'גדול עומד על גביו' ואז הוספנו את הרב רביץ  בתנאי שיהיה 
ז"ל, וכך נוסדה דגל התורה. כשהתבקשתי על ידי הרב אלישיב 
בלבד,  איש   40 השתתפו  בו  הראשונים,  הכנסים  באחד  לדבר 
שאלתי את הרב על מה לדבר, אז הוא אמר לי: הנקודה העיקרית 
להם  שתהיה  צריכים  תורה  שבני  היא  עליה,  לדבר  שצריכים 
הנהגה נפרדת, הנהגה מיוחדת לבני תורה. זה לא בגדר מחלוקת 
או שררה וג'ובים, אלא הם צריכים להיות מוגדרים בפני עצמם.

"זכיתי לקרבה מיוחדת אצל הרב", הוא מספר, "ולא היה דבר 
שזזנו בו מהוראתו. אני ממש מתרגש כשאני מדבר עליו, הוא 
אדם,  בן  כזה  לראות  שלי.  המהות  כל  את  אצלי  ששינה  יהודי 
ספק.  ללא  משהו  אצלך  מזיז  שלו,  בגדלות  השגה  לנו  שאין 
וגם  הקודש,  רוח  לו  הסטייפלר שהיתה  על  אמר  אלישיב  הרב 

הסטייפלר אמר אותו הדבר על הרב אלישיב".
"גדולה  הספר  את  וייספיש  הרב  הוציא  שנים,  כמה  לפני 
שימושה", ספר בן כ-800 עמודים ובו עובדות וסיפורים שראה 
להצלחה  זכה  הספר  זצ"ל.  אלישיב  הרב  אצל  ראשון  מכלי 
עותקים  ובכ-100,000  מהדורות  בעשרות  נמכר  עצומה, 
בעברית, ועוד למעלה מ-25,000 מהמהדורה באנגלית. בימים 

אלה מושלמת עריכתו של הספר לבני הנוער.
ועל  גדולים  על  שמספרים  אהב  לא  פעם  אף  אלישיב  "הרב 
חלומות  'אלו  אומר:  היה  הוא  ומעשה'לך.  מופתים  רבע'ס 
מה  יודע  לא  אני  אמר:  לעתים  אחרים'.  על  אחרים  שחלמו 

כשסיפרתי  הסיפורים.  עוזרים  מה   - כן  אם  וגם  לא,  ומה  נכון 
לו על הסבא קדישא שלי, רבי נחום משאדיק, שכל המספידים 
כך  על  דיברו  ועוד,  בינה'  ה'אמרי  ביניהם  אז,  אותו  שהספידו 
בימי  אבות'  'גילוי  וגם  בכותל,  קבוע  אליהו'  'גילוי  לו  שהיה 
שישי, שאלתי אותו: האם אפשר להאמין לכאלה דברים? והוא 
אלא  כאלה  לסיפורים  להאמין  צריך  לא  כלל,  בדרך  לי:  אמר 
שאפשר  מהיחידים  היה  סביך  וכן,  שביחידים,  יחידים  על  רק 

להאמין עליו את הדברים האלה". 
היחסים בין הרב וייספיש למרן הרב אלישיב היו כה קרובים, 
 – וילדיו  לעתים,  חולה  היה  אלישיב  הרב  כך שכאשר  כדי  עד 
לשלומו,  אותו  לשאול  פחדו   – להם  שהיה  המלכות"  מ"פחד 
הם היו שולחים את הרב וייספיש לשאול אותו. "היו לו גינוני 
הנהגה.  לו  היתה  לאכול  "וגם  וייספיש.  הרב  מספר  מלכות", 
כשהייתי אצלו, הוא היה שותה כוס תה ואז אוכל תפוח, היה לו 
סדר קבוע. באחד מימי השישי, הוא ביקש שאעזור לו ללבוש 
סייעתי  שכאשר  מזה,  התרגשתי  כך  כל  )קפוטה(.  החלאט  את 

לו - כמעט ושברתי לו את היד"...
לרב וייספיש יש עדות נדירה, על "גילוי אליהו" לו זכה הרב 
אלישיב. "אחרי שדיברנו פעם על גילוי אליהו, שאלתי בחיוך: 
הרב'ה ראה גילוי אליהו? והוא הרי היה איש אמת שאין כמוהו, 
סקרן.  אני  לו:  אמרתי  מינה?  נפקא  למאי  ושאל:  ענה  הוא  אז 
שואלים  לא  לי:  אמר  ובסוף  מינה?  נפקא  למאי  שאל:  ושוב 
כאלה קושיות. הוא לא ענה בשלילה, וזה ברור וודאי שהוא זכה 
לזה. תמיד הייתי שואל אותו: איך אתה הולך לכל הסנדקאויות 
שמציעים לך? זה לא ביטול תורה? והוא אמר: מה זאת אומרת? 

אליהו הנביא הרי מגיע לשם!"
באחת הפעמים שהגיע אל הבית במאה שערים בימי שישי, 
זכה הרב וייספיש לראות בעצמו מחזה שלא ישכח כל חייו. הוא 
כך  על  כתב  לא  הוא  )בספר  בפרטים  כך  על  להרחיב  מוכן  לא 
כלל(, ומסכים לספר רק את זה: "בתו, הרבנית אויערבאך ע"ה, 
אשתו של רבי עזריאל שליט"א, היתה אשה גדולה מאד. זו פעם 
ראשונה שאני מספר את הסיפור הבא: הרבנית אויערבאך תמיד 
היתה מגיע לבית של הרב בימי שישי, אחרי שהרבנית נפטרה. 
היא ניהלה את כל הבית ובשישי עסקה בבישולים וסייעה לרב. 
באחד מימי השישי, כשבאתי בזמן הקבוע, היא אמרה לי באורח 
יוצא דופן: הרב ביקש שאני אסגור את הדלת של חדרו,  מאד 
ושתיכנס עוד חצי שעה. זה היה מוזר, כי זה כבר היה שעה לפני 
כך  נהג  הבנתי מדוע  ולא  הביתה,  לחזור  צריך  עוד  ואני  שבת, 
באותו יום שישי. ביראה ופחד, פתחתי הדלת כדי חרך צר, אולי 
30 סנטימטר, ואז עפתי אחורה ממה שראיתי שם. זה היה מחזה 

נורא". 
מה הרב ראה שם?

"אני לא יכול לומר יותר ממה שאמרתי, רק שהייתי בהלם".
מה  שאלה  "היא  מספר,  הוא  המכה,  את  שמעה  כשהרבנית 
רק  זה  מזה.  נבהלה  לא  והיא  ראיתי,  מה  לה  אמרתי  אז  קרה, 
גילוי אליהו קבוע.  היה  נחום,  ר'  גדולתה. לסבי,  לי על  הראה 
פעם אחת הוא ביקש מבתו כוס תה, וכשהיא חזרה היא הביאה 
שתי כוסות. הוא שאל: למה שתיים? והיא אמרה: ראיתי פה עוד 

בן אדם! והוא מיד קפץ ואמר: 
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זכית לראות את אליהו הנביא".

להסתכל  היה  אפשר  אי  "בשבת 
עליו"

הרב וייספיש מספר שמראה פניו של הרב אלישיב זצ"ל, בימי 
נראים  היו  שלו  הפנים  שבת  "בערב  במינו.  מיוחד  היה  שישי, 
אי  זה  ואחרי  שבת,  ערב  בכל  למקווה  הולך  היה  הוא  אחרת, 

אפשר היה להסתכל עליו".
יהדות  עם  אלישיב  הרב  של  הקשר  על  שואלים  כשאנחנו 
התפוצות, אומר הרב וייספיש: "כשהגאון רבי משה פינשטיין 
זצ"ל היה בחיים, הוא הורה לעשות מה שר' משה אומר. הוא 
משה  ועד  'ממשה  כי  עליו  התבטא  אף  ופעם  ממנו,  אחז  מאד 
מראשי  מאד  הרבה  מעניינת:  תופעה  היתה  כמשה'.  קם  לא 
ומתקשרים  אלישיב,  לרב  להגיע  רוצים  היו  הישיבות בארה"ב 
אלי שאארגן פגישה. והם היו באים ומתייעצים אתו על שאלות 

חינוכיות כבדות משקל.
היתה  עולם.  גאון  פארק,  בבורו  כולל  ראש  אלי  פנה  "פעם 
פנה  העולם,  כל  את  הפך  והוא  עירובין  בהלכות  שאלה  לו 
לרבנים רבים, ולאף אחד לא היתה תשובה עבורו. לבסוף, הוא 
בא במיוחד לארץ, כי רצה לשאול את השאלה הזאת את הרב 
שרוב  אחז  תמיד  אלישיב  שהרב  להזכיר  צריך  כאן  אלישיב. 
במפורש  נמצאות  להן  התשובות  אותו,  ששואלים  השאלות 
במשנה ברורה ובשולחן ערוך, ואנשים סתם באים לשאול. אני, 
בכל מקרה, סידרתי לאותו רב פגישה. אמרתי לרב אלישיב שכל 
עולם התורה באמריקה רועש וגועש מהשאלה הזאת. הגיע הרב, 
ישב שם 5 דקות ושאל את השאלה, ואז הרב אלישיב הראה לו 
לא  בכלל  והקושיה  בהבנה שלה,  בדבר משנה,  טעות  לו  שיש 
מתחילה. אותו רב, היה בהלם, לא הבין איך לא שם לב לכך. 
בכלל, היו מגיעים אליו דיינים רבים עם שאלות כבדות משקל, 
והוא היה מוכיח להם פעמים רבות שהשאלה בכלל לא מתחילה. 
"לרב אלישיב גם היה קשר טוב עם הגאון רבי אברהם פאם 
זצ"ל, יו"ר מועצת גדולי התורה בארה"ב. לי גם היה אתו קשר 
ישיבת  מצוין, ממש הייתי כמו בנו. הוא מסר את הנפש למען 
הר"ן, לאחר שהרב אלישיב, בצעד מאד יוצא דופן, הרים אליו 
טלפון וביקש ממנו שיעזור.. הרב אלישיב אמר לי שאומרים על 
הרב פאם שהוא 'החפץ חיים של אמריקה', והוא אכן ראוי לכינוי 
הזה. הרב פאם, למרות שעמד בראשות ישיבה משלו – ישיבת 
תורה ודעת, היה הולך איתי לנדיבים, לבית שלהם, כשהוא בן 
יותר מ-90. במשך השנים, הרב פאם הפנה דרכי הרבה שאלות 
לגרי"ש, שאל כל מיני שאלות על הנהגות של ישיבות וכוללים. 
למשל, איך צריך ללמוד בכוללים, על מה צריכים לעמוד, באיזו 
ובחורה  מישיבה  בחור  'זריקת'  לגבי  שאל  וגם  ללמוד.  צורה 
מסמינר, מה הגדר של פיקוח נפש שמאפשר זריקה שלהם. הרב 
אלו  ה-14-13,  בגילאי  ובחורות  בחורים  שלגבי  אחז  אלישיב 
לא רק שאלות חינוכיות אלא שאלות של פיקוח נפש. הוא אמר 
שהרבה מקומות זורקים בחור בשביל הכבוד שלהם, וה' ירחם. 
רק אם כלו כל הקיצים והבחור הזה מקלקל אחרים בפועל, רק 
אז הורה לזרוק אותו, וגם אז לדאוג לו למקום אחר. אבל אם רק 
לו עצמו יש ירידה רוחנית, אבל לא מקלקל אחרים – להשאיר". 
הרב וייספיש מדבר בהתפעמות גם על כח ההתמדה המפורסם 
של הרב אלישיב. "מרן הרב שטינמן זצ"ל אמר שמהחפץ חיים 
לא היה אדם שלמד בצורה הזאת. שאלו: הרב מתכוון להתמדה 
שלו? אז הוא אמר: לא, מתמידים יש הרבה. אני מתכוון לכח 
הריכוז שלו, איך שהכל מת מסביב כשהוא לומד, ובזה הוא אחד 
זה  היומית שהרב היה מקבל קהל, לפעמים  בדור. בחצי שעה 
היה מגיע ל-350 שאלות. פעם עקבתי אחרי השאלות שנשאלו, 
וזה היה לא ייאמן: שאלה אחת עירובין, אחרת בהלכות עגונות 
ועוד שאלות בהלכות תפילה, שבת ויום טוב, וכל הנושאים יחד 

- בזמן שיא, ועוד לפני שהיו גומרים לשאול – כבר היה עונה.
הייתי  כשאני  נתפסת.  בלתי  היתה  בלימוד,  שלו  "השקיעות 
בא אליו, כדי להפנות את תשומת לבו לכך שאני בחדר, הייתי 
מתחיל בלדפוק עם הנעליים על הרצפה, שיידע שהגעתי, אחרת 
הוא לא היה שומע ולא רואה. לפעמים חיכיתי זמן ארוך, ועדיין 
הייתי  עזר,  לא  זה  גם  ואם  הכסא,  מזיז  הייתי  ואז  לב,  לא שם 
אומר: 'רבש"ע, תמחל לי על הביטול תורה שאני עושה לרבנו', 
היה  הוא  תמיד  ואז  למד.  הוא  עליו  השולחן,  את  מזיז  והייתי 
לבטל  באו  פעם  עוד  אומר:  כביכול  'אוי!',  מיד:  ואומר  מגיב 

אותי מהתורה.
"בפגישות עצמן, בכל כמה דקות הוא היה מסתכל על השעות. 
גם באמצע שבוע, כשהיו באים אליו עם שאלות דחופות לפיקוח 
נפש, והוא היה רואה שבאים להפריע לו באמצע הסדרים שלו, 
היה עונה, כמובן, אבל כשהאצבע שלו עוד מונחת על המקום 
מידית  רוצה  והוא  מחייו  אותו  הוציאו  כאילו  בגמרא,  אחז  בו 

לחזור ללימוד.
זבובים  יש  גר,  היה  שהרב  היכן  שערים,  מאה  "בשכונת 
הלימוד  כשבאמצע  איך  לראות  מדהים  היה  זבובים.  סוף.  בלי 
היו זבובים עולים לו על היד ואז על המצח – וזה לא הזיז לו 
כלום. זה קרה פעם גם כאשר ישבתי לידו בעת שמסר ב'תפארת 
בחורים' את השיעור היומי שלו. הגיעו אליו זבובים, אבל הוא 
היה שקוע בספר. לציבור זה ממש הפריע להתרכז, ובאתי לסלק 
אותם ממנו, ואז כשהוא הרים את עיניו הוא נדהם לראות מולו 
יד, היד שלי כמובן, שבאה לסלק את הזבובים. הוא לא שם לב, 

היה שקוע.
"עניין אותי פעם לדעת איך הוא קם מהשינה, והוא הרי היה 
ישן 3 וחצי שעות בלילה בלבד. אז הייתי שם פעם בשעת הקימה 
שלו, וראיתי כיצד כשהיה קם, והוא כבר בן קרוב למאה, היה 
ובמהירות  הנעליים  את  נועל  מתיישב,  מעליו,  השמיכה  מעיף 
וברכת  יצר  אשר  מברך  לנוחיות,  ממהר  ידיים,  נוטל  אדירה 
התורה, ואז רץ מיד אל הגמרא, בריצה שאני לא יודע אם חיילי 
קרב וספורטאים יכלו לרוץ בכזאת מהירות. וכל מה שתיארתי, 
וחצי  מ-3  יותר  לא  ביחד  ארך  ללימוד,  הקימה  אחרי  ההכנות 
כמה  שוטף  היה  והידיים  הפנים  את  הסתערות.  בכזאת  דקות, 

פעמים, כדי להיות ערני".
סוגיית  לפתירת  בניסינות  בזמנו  מעורב  היה  וייספיש  הרב 
חילולי השבת של רשת הסופרמרקטים "שפע שוק", שהסעירה 
את הציבור החרדי לפני עשור וקצת, כאשר בעליה החליט על 
פתיחת רשת מזון אחרת שלו – am:pm – בעיצומה של שבת. 
"כשעלתה הסוגיה, באו ואמרו לנו שהבעלים מוכן לסגור חלק 
שהוא  לפשרה  אתו  שהגיעו  עסקנים  והיו  בשבת,  מהחנויות 
יסגור 10 חנויות מתוך ה-30 שחיללו שבת, וכבר ואנשים חשבו 
שהמאבק לכבוד השבת הצליח. אבל אז הרב אמר: בחומש שלי 
כתוב שאפילו סניף אחד אסור לפתוח בשבת! בעניין חמור כזה 

מנהלים מלחמה עד הסוף, ולא הסכים לפשרה. 
אדמו"רים  היו  אז  התועבה',  'מצעד  של  נדון  כשהגיע  "גם 
שאחזו שלא למחות ולא לדבר על זה בכלל, הרב אמר: 'אצלי 

בחומש כתוב שצריכים למחות על זה'".

"אני לא ישן בלילות בגלל המצב"
וייספיש,  הרב  בראשות  העומדים  הר"ן",  "ישיבת  מוסדות 
היום,  רמות.  בשכונת  בצריף  ראשונים  ימים  מאותם  התפתחו 
רשת הכוללים, מונה 18 סניפים, למעלה מ-1,000 אברכים, כמה 
ישיבות – לצעירים ובוגרים, תלמודי תורה, בית יעקב וסמינר, 

שקרוי על שם הרבנית אלישיב.
איך שורדים את תקופת הקורונה במוסדות שלכם? הרי אי 

אפשר לגייס כספים בחו"ל.
 - בזמן  הכסף  את  לאברכים  תיתן  לי:  אמר  תמיד  "הגרי"ש 
יהיה לך. חוץ מזה, אמר לי, אתה מה-3-2 מוסדות תורניים הכי 
גדולים בארץ, וכשאתה נותן לאברכים כמה שצריך ובזמן - זה 
מחייב את המוסדות הקטנים, כי הם אומרים לעצמם: לרב פלוני 
יש פי מאה אברכים ממני, והוא משלם בזמן. ברור שזו תקופה 
לא פשוטה, בלילות אני לא ישן אלא מתקשר לנדיבים ובוכה על 
המצב. קרה עכשיו שצלצלו אלי כמה אנשים מארה"ב ואמרו: 
הרב, זה זמן של הכרת הטוב, למוסדות, שבזכות הלימוד שלהם 
הרווחנו כסף בימים הטובים. נכון, כעת הפסדנו עשרות ומאות 
מיליוני דולרים, אבל רואים שזה יד השם ואנחנו רוצים לתרום 
גם כעת. הם אנשים שראו את החברים שלהם שמתו על ימין ועל 

שמאל, והבינו ש'תורה מגנא ומצלא'".
בהקשר לזה, יש לו סיפור מעניין במיוחד. "אנחנו מצאצאי 
אחת,  ופעם  בקבלה.  קשורים  שהיו  מוילנא,  הגאון  תלמידי 
לכולל  הבניין  על  גדולים  בחובות  שקוע  בארה"ב,  כשהייתי 
בירושלים, הגיע אליי עשיר גדול ואמר: יש לי שני ילדים בלבד, 
והרופאים אמרו שלא ייוולד לנו עוד ילדים. אם אתה מביא לי 
הבטחה מהרב אלישיב שיהיה לנו עוד ילד, אני נותן סכום גדול 

מאד. הייתי כל כך לחוץ מהבניין, אז אמרתי לו: אני מבטיח לך 
בן בתוך  לך  קניבסקי שיהיה  ובשם הגר"ח  בשם הרב אלישיב 
שנה אם תיתן סכום גדול לבניין. הוא אמר לי: איך אתה יכול 
על החשבון את  לי  תן  נעשה הסכם.  לו:  אז אמרתי  להבטיח? 
הכסף, ואם לא ייוולד לך ילד בתוך השנה – אני אחזיר לך אותו. 
ואמרתי  לרב  באתי  לארץ,  כשחזרתי  כזה.  הסכם  עשינו  ואכן 
לו: 'רב'ה, לא היתה לי ברירה ועשיתי משהו שלא הייתי צריך 
לו  סיפרתי  שלי...  מהעזות  בתדהמה  היו  שם  כולם  לעשות'. 
מהנדיבים  לאחד  הבטחתי  בחיי  והאחרונה  הראשונה  שבפעם 
ועוד בשם הרב אלישיב... הרב כעס עלי ושאל: איך אתה  בן, 
עושה כזה דבר? וזרק את הנייר עם ההסכם, שהבאתי לו לראות, 
על הרצפה. אמרתי לו: רב'ה, אני מבקש מחילה, אבל לא היתה 
חודשיים,  אחרי  מכן.  לאחר  לילות  כמה  ישנתי  לא  ברירה.  לי 
אלישיב:  לרב  לארץ. אמרתי  הגיע  לי שהוא  הודיע  נדיב  אותו 
הגיע  הוא  יבטיח.  לא  הרב  אם  השם  חילול  ויהיה  מגיע,  הוא 
בצהרים, כש-150 מחכים בחוץ, והכנסנו אותו, כדי לכבד אותו. 
הוא מתיישב ושואל את הרב אלישיב, מעשה גבירים: מה שלום 
הרב? ואז מיד אומר, בלי הקדמות נוספות: הרב הבטיח לי בן. 
אני עומד מאחורי הרב, מזיע, כמעט קיבלתי התקף לב, והרב 
הרב  דברים,  בכאלה  מתעסק  לא  אני  הבטחתי,  לא  לו:  אומר 

ויספיש הבטיח לך - לך אליו.
רק  וייספיש  לרב  הכסף  את  הבאתי  ואמר:  המשיך  "הוא 
מתעסק  לא  אני  אלישיב:  הרב  השיב  בן.  לי  שיהיה  מנת  על 
כבוד  לי  עשה  וייספיש  הרב  הנדיב:  אמר  ושוב  הבטחות.  עם 
הכסף  את  הבאתי  זה  בשביל  לא  אבל  ראשון,  אותי  והכניס 
יושבים  הם  שתיקה,  נהייתה  ואז  לבן.  ההבטחה  בשביל  אלא 
אמר  והגרי"ש  קם  הוא  בסוף  מדברים.  לא  ושניהם  דקות  כמה 
לו את המשפט הבא: 'הכסף שנותנים לישיבת הר"ן - זה יותר 
מהברכות שלי'. הנדיב ההוא עדיין לא היה רגוע. הוא היה פה 
שבעה ימים בארץ, ויום לפני שהוא חזר - אשתו התקשרה אליו 

וסיפרה שהיא בהריון... 
לארה"ב  שאסע  ממני  ביקש  והוא  בלבד,   27 בן  אז  "הייתי 
בני  בשנתיים  פעם  שרק  בזמן  היה  זה  אבל  הסנדק.  ואהיה 
תורה שלא עשו צבא יכלו לצאת מהארץ, וזה בדיוק יצא בזמן 
היארצייט של הסבא רבי נחום, אז לא רציתי לוותר על זה, וחמי 

ר' ראובן פיין היה הסנדק. 
שנותנים  שהכסף  לנדיבים,  אומר  היה  פאם  הרב  "מאז, 

לישיבת הר"ן הוא יותר מהברכות של הרב אלישיב"...
אם היתה לך אפשרות לצאת רק פעם בשנתיים מהארץ, איך 

נעשה אז גיוס הכספים למוסדות?
"זה סיפור מעניין. בהתחלה באמת היו נותנים לרבנים לצאת 
צריך  וכשהייתי  בחו"ל,  בישיבות  להרצות  כדי  בשנתיים,  פעם 
לראש  בארץ,  אז  שהיה  חמי,  עם  הלכתי  יותר,  לצאת  אישור 
אכ"א )אגף כח אדם בצה"ל( דאז, שאמר לי: 'אתה חושב שאני 
טיפש? אתה נוסע להרצות? אני לא יודע שיש לך ישיבה ואתה 
תשב  בכלא!  תשב  ואתה  זה  את  אפרסם  אני  להתרים?  נוסע 
ותלמד, מה אתה הולך לאסוף כסף עבור הישיבה?  או שאתה 
לא נוסע יותר ואתה מתגייס, או שאתה הולך לכלא'. סיפרתי על 
כך לגרי"ש, והוא אמר לי: לך להתגייס, ולא יקרה לך כלום, לא 
יום קראו לי לבאר יעקב, לבסיס הקליטה  יגייסו אותך. באותו 
מתאים.  אתה  לאיפה  שאלו:  הם  דם.  בדיקות  לי  עשו  לצבא. 
- אני מתעלף על המקום, אז  אמרתי: תראו, אם אני רואה דם 
אמרו – אוקיי, אולי מתאים לך הרבנות. אמרתי להם: תעשו מה 
שאתם מבינים. קיבלתי כבר תעודת חוגר והכל, ואמרו לי: נהיה 
איתך בקשר, נודיע לך לאיפה אתה הולך. עד היום אני מחכה 

מהם לתשובה".
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דירות 
למכירה

כז’ באלול -כט’ באלול תש”פ
16/09-18/09/2020  

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

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

מ"ר + גג 60 מ"ר 
+ אפשרות לחלוקה 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

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

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

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

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

באר שבע

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

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

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

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

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

 בבלעדיות בזכרון מאיר 
באזור דסלר, 3.5 חד', 

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

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

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

+5 חדרים 

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

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

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

 בבן זכאי קרוב ליהודה _____________________________________________)28-28(03-5797756
הנשיא, 4 חד', ק"ב, 
עורפית, משופצת, 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

 באימרי ברוך, 6 
חדרים, קומה ג' עם 

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

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

בני ברק

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

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

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

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט חדשה 
מהיסוד 90 מ'+ מעלית+ 

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

_____________________________________________)36-39ל(052-7620531

למכירה

054-4669790

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

הכנה למעלית. ללא תיווך.

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

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

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

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

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

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

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

 בלעדי, בבן פתחיה, 
ענקית, כ- 240 מ"ר, 8 

חדרים, 160 מ"ר בנוי + 
8 מ"ר, מרפסות גדולות, 

ק"א + מעלית + חניה 
בטאבו, 2,550,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)37-37(והשקעות 054-4290600

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

140 מ"ר + משרד 
ואופציה, 2,850,000 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)37-37(_____________________________________________

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

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

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

3-3.5 חדרים

 ברח' טבריה, מרווחת 
ומשופצת, 4 חד' 

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

_____________________________________________)35-38ל(052-7606906

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

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501)35-35(_____________________________________________

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

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

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

שנה טובה ומתוקה 
כתיבה וחתימה טובה

לכל לקוחותינו!

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

 בני אור, מחולקת, ברמה 
גבוהה, מרוהטת, ומושכרת 

ב- 6,200 ש"ח אור לנכס 
08-6231416)38-38(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברחוב 
החשמונאים )קרוב 

לאולמי נאות ירושלים(, 
דירה בקומה א', 40 מ"ר, 

משופצת, מרוהטת, 
מושכרת ב- 3,000 ש"ח, 

720,000 ש"ח גמיש 
)רשומה כמסחרי לבעלי 
הון עצמי(, אופ' לפינוי 

בינוי עתידי סלומון נכסים 
_____________________________________________)38-38(והשקעות 054-4290600

וילות ובתים
 בלעדי! בהר השלום בית 

פרטי 4 קומות, 300 מ"ר 
בנוי + חצר גדולה, משופצת, 

4,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

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

לכניסה מיידית תיווך דורון 
054-4980159)38-38(_____________________________________________

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

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

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)38-38(_____________________________________________

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

א.להרחבה, 1,500,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)38-38(_____________________________________________

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

+ ח.שכנים לכ- 28 מ"ר, 
1,040,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

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

3,750,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

 למכירה גנחובסקי, 
ירד המחיר!!! 5 חד' + 2 
מרפסות כולל יחד' הורים, 

1,750,000 סגירה זנזוריגולד 
054-2345633)38-38(_____________________________________________

 5 חדרים חדשה, לכניסה 
מיידית, מרכז העיר תיווך דורון 

054-4980159)38-38(_____________________________________________

 למהירי החלטה, 
באזור עזרא דמשק 

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

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

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 באזור העיריה 5 חד', 
ק"א + מעלית וק"ק דופלקס, 

ניתן לחלק ל- 2 דירות, 130 
מ"ר, משופצת, יציאה לחצר 

_____________________________________________)38-38(א. פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)38-38(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 א. 
_____________________________________________)38-38(פנחסי 03-5799308

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

+ מעלית + מ.שמש 
)א.לחלוקה 2+3(, 
1,730,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
למנחם, 4 חדרים גדולה 

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

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

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)38-38(_____________________________________________

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

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

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

054-4290600)38-38(_____________________________________________

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

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

אופציה 50 מ"ר, 2,150,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב קוק 4.5 חד', 
110 מ"ר, ק"ג + מעלית, 

משופצת, חדשה, 2,000,000 
_____________________________________________)38-38(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)38-38(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח תיווך
054-3050561)38-38(_____________________________________________

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

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

052-5222690)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

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

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

052-5222690)38-38(_____________________________________________

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

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

052-5222690)38-38(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברבי 
יוסי, 3 חדרים, כ- 70 

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

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

054-4290600)38-38(_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן 
יוסף, 3 חדרים גדולה 

ומרווחת, מטופחת 
+ אופ', ק"א, כניסה 

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

_____________________________________________)38-38(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בנויפלד קרוב 
לנורוק, 3 חדרים, כ- 70 

מ"ר, מטופחת ויפה, ק"ג 
)עורפית + אופ'(, מיידי, 
1,390,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)38-38(_____________________________________________

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

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

1,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

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

+ סוכה + א. להרחבה 30 
_____________________________________________)38-38(מ"ר א. פנחסי 03-5799308

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

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)38-38(_____________________________________________

 מציאה!! שיכון ה', 
3 חד', ק"א, כ- 78 מ"ר, 
א.להרחבה כ- 30 מ"ר, 

1,660,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)38-38(לדיור" 052-5222690

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 ביהושע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חד' גדולים 

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

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

1,075,000 ש"ח כל 
דירה, בלעדי תיווך 

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

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

גג בטון, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג, 

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

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

 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 

 באזור רחוב אלישע, 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

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

054-6506501)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

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

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

חריש

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

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

050-4133790)36-39(_____________________________________________



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

כז’ באלול - כט’ באלול תש”פ   16/09-18/09/2020

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

קוטגים

ירושלים
+5 חדרים

טבריה

צפת

מגדל העמק 
4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

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

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

בני ברק 

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

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

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

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)35-35(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

2-2.5 חדרים

קריית אתא

להשכרה

נעמי - 058-3290440

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

משופצת, ממוזגת וסוכה.

דופלקסים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

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

יחידות דיור

 2 חד' כחדשה, ריהוט 
חלקי/מלא, בחת"ם סופר, 

2 מזגנים, מיידי, 2,800 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ל(052-3807770

 במנחם 5, 2 חד' גדולים, 
משופצת + מרפסות, ממוזגת 

ומאווררת 054-5353030 
050-4170015)37-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-40ש(חשמל 054-4400074

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

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

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

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

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

ביקוש 
דירות

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

לכנרת ולגולן, מרוהטת 
_____________________________________________)38-38(קומפלט, פרטי 058-7663012

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

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

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

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

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

02-5713375)38-38(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)38-38(הכוכבים: 02-5713375

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

3,300,000 ש"ח
_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

 חייבת להימכר!!! 
בטרומפלדור, דופלקס מחולק 
חדיש, חייב להימכר!!! מעלית 
שבת, מתאים ל- 2 משפחות, 

 050-6610501 2,250,000
_____________________________________________)38-38(סתיו

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

1,730,000 ש"ח
_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)38-38(ש' בלבד!! 050-4811122

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

_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

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

משופצת, 35 מ"ר, ממוזגת, 
_____________________________________________)38-38(910,000 ש"ח 050-4811122

 דירות החל מ- 650,000 
ש"ח בשכונות מתחרדות 

.R.E.S בעמק זמיר
052-3097447)38-38(_____________________________________________

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

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)38-38(_____________________________________________

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

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

 בלעדי בהרצוג בבנין 
חדש, 4 חדרים גדולה 

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

מיידית, 5,200 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)38-38(_____________________________________________

 ביהושע, 3 חד', 45 מ"ר, 
ק- 2.5, חדשה מהניילונים + 

סוכה, 3,330 ש"ח
053-3101295)38-38(_____________________________________________

 בנויפלד, 3 חדרים, 
משופצת ומאווררת, קומה 3, 

ללא, מיידי, תיווך
058-7663012)38-38(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב, 
3 חדרים, כ- 70 מ"ר, 
שמורה, ק"א, חזית, 

כניסה מיידית, 3,800 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)38-38(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לירושלים, 3.5 
חדרים, חזית, ק"ב, 

משופצת, כניסה מיידית, 
3,600 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)38-38(_____________________________________________

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

מוארת, מטופחת, 
ממוזגת, מיידי, 4,800 

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

 2 חדרים + מרפסת 
שמש, אפשרות לריהוט, מיידי 

_____________________________________________)38-39ל(052-6357770

 בלעדי ברבי טרפון/
אליעזר, 2.5 חדרים + 
מרפסת גדולה, ק"ג, 

משופצת, חזית, מוארת 
ומאווררת, כניסה מיידית, 
3,600 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)38-38(_____________________________________________

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

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

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

054-8449114)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-40ל(ארנונה 052-7649863

2-2.5 חדרים
 2 חד', מרפסת שמש, 

מרוהטת קומפלט, נוף מדהים 
_____________________________________________)38-38(לכנרת ולגולן 058-7663012

2-2.5 חדרים

טבריה

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

_____________________________________________)38-38(וחנייה 050-3528252

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

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

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

3,100 כולל ארנונה
058-7663012)38-38(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-39ח(מתיווך 054-7938941

 דרושה דירה לקניה באזור 
אדמור מגור מינימום 140 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(054-8467282

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

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

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-43ש(054-8493120

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

עסקים

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? תיווך מסחרי 

זה המומחיות שלנו
_____________________________________________)38-38(054-4980159 דורון

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

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

מחסנים
 להשכרה בב"ב, מחסן, כ- 

14 מ"ר, מיקום מרכזי, גישה 
_____________________________________________)35-38(לרכב 052-7140101

 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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

ספסופה

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

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

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

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

נהריה 

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

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

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

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

 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

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

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

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

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

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

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

 "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 
_____________________________________________)31-10/21ש(052-8013000

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

 על הכינרת, 2 דירות נופש 
צמודות, 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

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

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

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה + חצר ענקית, מנגל, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

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

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

גליל עליון

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר 

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

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

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

 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

 התפנו מספר 
קמפוסים בבני ברק 

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

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

 דירת נופש מפוארת 
ברמה גבוהה מאוד, בקרית 

שמואל, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)37-40ל(מושלם 053-3985298

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

_____________________________________________)37-46ש(קרוב לציון 052-2276532
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 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

צפת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

צפון

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

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

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

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

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

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

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

 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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

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

ראש פינה
 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

מכוניות

קנית רכבים

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

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

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

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

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

הסעות

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

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

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

050-7801545)30-29/21(_____________________________________________

מחשבים
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותכנות
+ אחריות לשנה. וחצי 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

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

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 

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

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

אבידות

 נאבדה מצלמת הסרטה 
מ-SONY במרינה באשדוד 

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

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

 אבדה שקית תכלת עם 
ציציות וכיפות חדשות באזור 

_____________________________________________)35-36ח(איצקוביץ 054-8417635

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

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

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

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

_____________________________________________)37-38ח(באלול 052-7636385

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

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

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

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

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

עלמה 
 צימר 4 חד' + מרפסת 

ענקית + גקוזי' וטרמפולינה + 
בריכה חדשה בנויה

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

 אבד בלוטוס שחור כנראה 
באזור ויזניץ המוצא

_____________________________________________)38-39ח(052-7133733

 נמצא בחורף צמיד זהב 
בגהה ליד בני ברק ניתן לקבלו 

_____________________________________________)38-39ח(בטלפון 052-7111841

 נמצא בחורף צמיד פנדורה 
בהשומר/ר' עקיבא בבני ברק 

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

 נשכחה מזוודה בקו 59 
בי"ם מנווה יעקב לרוממה ביום 

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

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

_____________________________________________)38-41ש(כשבוע 054-8416181

יד שניה 
קונים

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

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

 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

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

_____________________________________________)33-34ח(והסביבה 052-5447770

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד 500 דולר

_____________________________________________)37-38ח(050-4158682

 דרושה סלסלה תחתית 
לעגלה "סיטי מיני" חברת בייבי 

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

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

_____________________________________________)37-38ח(03-5782467

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים

_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 מעונינת לקנות מקרנציק 
בזול למשפחת אברך

_____________________________________________)37-38ח(050-4195132

 למסירה חינם מכונת 
כביסה במצב טוב

_____________________________________________)37-38ח(053-3155532

 למסירה דיו למדפסת צבע 
שחור HP 8500 חדש באריזה 

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

 למסירה עריסה מתקפלת 
לתינוק רוחב 60 + מזרן מצב 

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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית במצב חדש בקלנועית 

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

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

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

 דרוש מחשב במצב טוב 
למסירה בבני ברק

_____________________________________________)38-39ח(054-8414989

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)38-39ח(ילדים 050-6651365

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,ibm מחשב נייד 

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

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

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמלי במצב טוב

_____________________________________________)35-36ח(053-3117750

 מצלמה קנון דגם 125 
תקינה + מטען 200 ש"ח 

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

 למכירה מקרנציק' חדש 
+ קלטות בתשלום נפרד 190 

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

 bosch מד טווח לייזר 
GLM30 חדש באריזה 200 

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

 bosch PSR960 מברגת 
במצב שמור ללא סוללה 80 

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

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב טוב 

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

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

_____________________________________________)38-39ח(052-2786557

 מאוורר טורבו דיגיטלי 
עוצמתי אחריות לשנה מעולה 

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

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

_____________________________________________)38-39ח(054-4443635

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

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

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

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

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

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

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

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

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

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

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

ריהוט

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

מיוחד מאוד, כחדש
050-6581747 )בשבוע 

שעבר נפלה טעות 
_____________________________________________)33-36(בטלפון

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

 שואב אבק ציקלון ללא 
שימוש כלל בראש העין 400 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3287846

 מצלמת אינטרנט 
למחשב מצב מצוין ב- 35 

_____________________________________________)37-38ח(שקל 050-8776286

 טלפון ביתי חברת 
"מטורולה" חדש באריזה ב- 

_____________________________________________)37-38ח(120 שקל 050-8776286

 רמקול בלוטוס חדש 
משוכלל ב- 130 שקל

_____________________________________________)37-38ח(050-8776286 

 ארון אמבט איכותי באורך 
מטר + כיור יפה תואם 399 

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מיטה ספפה במצב 
מעולה צבע בורדו 500 ש"ח 

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

 מיטה מתקפלת בלי 
המזרון 50 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)38-39ח(050-4174525

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני 
ברק( 150 ש"ח כ"א

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 למכירה ספה פינתית 
מעור 50 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)38-39ח(054-7773591

 ספה פינתית יפה מיוחדת 
בהזדמנות 500 ש"ח

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

 שולחן פינת אוכל מעץ 
כחדש מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

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

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

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

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מיטה זוגית + מזרון 
כחדש 400 ש"ח רות

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

 שידה לבנה + מראה 400 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)38-39ח(052-7698994

 מזרונים קפיצים לחדר 
שינה 200 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)38-39ח(052-7698994

כללי

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 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

 כובע קנייטש בורסלינו 
כחדש, 420 ש"ח. 

054-8422105)36-37(_____________________________________________

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

_____________________________________________)38-39ח(050-3143334

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

_____________________________________________)38-39ח(050-5967114

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

_____________________________________________)38-39ח(054-8449969

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

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

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

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

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

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

 בימבה מצוינת לתינוקות 
סגורה מסביב + מקל מיוחדת 

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

תינוקות

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

 תיק לעגלה בצבעים 
שחור ואדום במצב מעולה 

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

 למכירה 2 בובות חרסינה 
יפהפיות לקישוט בגוונים בז' 

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

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

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 חדש!! כירים חשמליות 2 
להבות של חברת גולד ליין, רק 

_____________________________________________)33-36(220 ש"ח 058-4843223

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

חדשות בקופסא, 150 
ש"ח + בולם זעזועים + 

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

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעל ספורט 

לילדים, מידה 36, רק 95 ש"ח 
058-4843223)33-36(_____________________________________________

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

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

 רדיטאור חדש 13 צלעות 
תוצרת HYUNDAI )בני 

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

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 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

 4 כסאות לסלון 200 לכל 
כסא 03-6196964

_____________________________________________)38-39ח(054-7773591

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

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

 ארון אמבטיה לבן כחדש 
45*60 כולל כיור ומראה 400 

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

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

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

_____________________________________________)38-39ח(הערב 055-6600157

 למכירה מדפי זכוכית 
למקרר אפולו תדיראן אמקור 

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

 למכירה שמלה מפוארת 
לנערות מידה 38 בורדו 

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

 חולצה ומכנסיים קצרים 
מידה 8 "פארטי" חדש! 70 

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

 זוג פוך נוצות וכריות 
כחדשים! 120 לפוך כרית 25 

_____________________________________________)38-39ח(054-8519488

 למכירה 2 אקווריומים 
50/50 450 ש"ח אבנר

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה כיסא גלגלים 
לכיסא אמבטיה 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530 אבנר

 אמבטיה צבע פרגמון 
1.70 חדשה ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7669505

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

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

_____________________________________________)38-39ח(053-3342830

 LC900 סט מחסניות דיו 
BROTHER רב פעמיות 

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

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

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

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

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

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

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

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

 סל חדש לכביסה מלוכלת 
)בני ברק( 30 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + מעצורים )בני 

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

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 3 מדפים בצבע לבן עם 
עיטורים כסף מעולים לחדר 

ילדים / משרד רק ב- 85 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

נחסמה לך הקבוצה?
מתקשה להכניס מספרים 

ידנית לקבוצה?
ב"לאמיר רעדן-בא נדבר" 

יסדרו לך הכל
החברה שתיתן לך 

תמיכה ושירות אנושי!
התקשר עכשיו:

)יש לחייג מטל' נייח(
050-767-0767



כז’ באלול - כט’ באלול תש”פ   416/09-18/09/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

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

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

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 תמונות גובלן 30 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 מנורה לכאבים 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 קופסא מצוינת לנסיעות 
לשמירה על הפאה 80 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7222601 ב"ב

 אור ברקס ללא שימוש בלי 
הכפתורים בכידון )לחשמליות( 

_____________________________________________)37-38ח(70 ש"ח 058-3287846

 בקר 350 לאופנים 
חשמליות כחודש בשימוש 200 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3287846

 צג דיגיטלי כחודש 
בשימוש מתאים לשל גרין ביק 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 058-3287846

 ידית הנעה לחשמליות 
עם האגודל קצת חתוך )חודש( 

_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 058-3287846

 צמיג מידה 27.5 כשבועיים 
בשימוש קצת צר ועקום 70 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 058-3287846

 260 מ"ר בד קטיפה 
מיוחד, לכורסאות עתיקות, 

70 ש"ח למטר 050-2546021 
_____________________________________________)37-38ל(יעקב

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 תמונות גובלן 30 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 מנורה לכאבים 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 קופסא מצוינת לנסיעות 
לשמירה על הפאה 80 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7222601 ב"ב

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע 120 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4157763

 טור שולחן ערוך הוצאת 
שירת דבורה 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-6096368

 "עין יעקב" המבואר חדש 
באריזה 10 כרכים 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7640498

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)37-38ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

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

מכל הזמנים 500 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(054-8428013

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

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(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
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ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

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

 בבני ברק - לימוד 
כתיבת סת"ם ללא תשלום 

_____________________________________________)31-38ש(כספי 052-7623142

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________
 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

 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(_____________________________________________

 דרושה מנקה לפעמיים 
בשבוע בגבעת שמואל, נסיון, 

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

 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

 למזנון חלבי בב"ב, 
דרוש עובד רציני ואחראי, 

_____________________________________________)38-41(לפרטים: 054-8479820

דרושה
סייעת אחראית

לנה - 052-2959591

חמה וטובה עם ילדים
למעון פרטי בגבעת שמואל.

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

03-9163163)36-39(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ עם רקע 
טכני להתקנות במיזוג אויר, 

_____________________________________________)37-40ל(מהמרכז 058-7348517

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים בער"ה 

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

 מעוניין לנקות בתי כנסת 
בנינים וכד' )עם ניסיון(

_____________________________________________)37-38ח(052-7154435

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

 מעונין לישון עם זקנים 
ב- 12 בלילה עד 5 בבוקר 

_____________________________________________)37-38ח(052-7396092

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

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

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

קו עיתונות דתית / 8279209

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

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

מטפלות/ים ומובילות/ים

קו עיתונות דתית / 8279211

למרכז לגיל הרך
ולמשפחה בקרית אונו

דרושים/ות

לצהרונים בגני הילדים

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

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

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

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

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

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

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

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים

התפקיד כולל:

← אחריות כוללת על מבנה הישיבה והפנימיות.

← אחריות ופיקוח הדוק על חברת הנקיון.

← ביצוע תיקונים נדרשים ופיקוח על בעלי מקצוע

תכונות נדרשות:

← מסירות ואחריות, אבא של הבניין.

← יחסי אנוש טובים.

← יכולת ניהול, יכולת עבודה בצוות.

← רצון ויכולת לעבודה מאומצת.

← זמינות, עדיפות למגורים במרחק הליכה.

היקף: חצי משרה )אפשרות להרחבה(

תחילת עבודה: מיידית.

 קו"ח ניתן לשלוח ל:
drushimrg@gmail.com

לישיבת ההסדר רמת גן דרוש

אב בית, מנהל תחזוקה

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

צוות, אחריות על תפעול 
הבית, ניהול תקציב, 

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

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

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

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

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

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

 דרושים מדריכים 
להוסטל במרכז לילדים 

עם צרכים מיוחדים 
לפרטים: 052-7655884 

קו"ח למייל:
 cv.labor1@gmail.com

_____________________________________________)38-39(לציין עבור משרה 30

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

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

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

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

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

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בלבד 054-4906526

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)37-38ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג פינקים כולל כלוב 
מתקן מים ואוכל ותא הטלה 

_____________________________________________)37-38ח(85 03-5740868

 גאנט 24 אינץ קידמי 20 
_____________________________________________)37-38ח(אחורי 30 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק 50 שקל

_____________________________________________)37-38ח(054-3177932

 גלגל קידמי ראלי 20 אינץ 
ציר עבה 15 שקל

_____________________________________________)37-38ח(054-3177932

 גלגל אחורי מעצור רגל 18 
_____________________________________________)37-38ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 גלגל 700 מירוץ קידמי 
הגאנט עקום + צמיג ופנימית 

_____________________________________________)37-38ח(30 שקל 054-3177932

 משחק קשיות 25 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 משחק אוניברסיטה לגן 
מתאים לגן חובה 30 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח חדש 053-3155415

 מעיל צמר לאישה מידה 
XL שחור 90 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 ספר קומיקס המסע 25 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכה צמר קטיפה 
ורוד 110*140 ס"מ 60 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 סט צלחות לבן פס כסף 
18 יחידות 130 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415
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