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צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

נפגעת בתאונת 
דרכים?

כל אחד 
זכאי לפיצוי!

052-6547797

עוצר לילי על 
הערים החרדיות

פרופ' רוני גמזו: "אני יודע שמופנה כלפיי כעס ותסכול, אני מבין את הקושי. זו החלטה קשה"

אבי גרינצייג

גמזו לרעה

 "לכו לעשות בדיקות". פרופ' רוני גמזו |צילום: משרד הבריאות

החשד: בכירים במשטרה ובפרקליטות 
הסתירו ממח"ש חשדות לפלילים מצד 

חוקרים בתיקי נתניהו 

הנה נתון מסקרן להשוואה: בגל הראשון של הקורונה, 
בממשלת מעבר עם נתניהו כמקבל החלטות מרכזי וליצמן 
כשר בריאות, עד לסיום מועד כהונתה במהלך חודש מאי, 
הכל  בסך  בישראל  נדבקו  חודשים  משלושה  יותר  במשך 

16,617 איש בקורונה ונפטרו 272 בני אדם.
כולל  פעולתה,  את  הפריטטית  הממשלה  החלה  מאז 
לבן,  כחול  אנשי  עם  ההחלטות  וקבלת  הסמכויות  חלוקת 
הקורונה  משבר  ניהול  לתפקיד  מיוחד  פרויקטור  מינוי 

שקראו  מהפוליטיקאים  חלק  של  המופקרת  וההתנהלות 
בישראל  הנדבקים  מספר  זינק  להוראות,  לשמוע  שלא 
ליותר מ130 אלף, עם קצב הדבקה שמטפס בשבוע האחרון 
הנפטרים  ומספר  ביום,  חדשים  חולים  אלפים  לכשלושת 
עצמו  את  הכפיל  החולים  מספר  בעצם,  האלף.  את  חצה 

בשמונה ומספר הנפטרים בארבעה.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

מהפך בהר המנוחות: 20 מיליון 
שקל מושקעים בשדרוג ההר 

 רה"ע בסיור בהר המנוחות 



www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

מחפשים מקום 
לאירוח מושלם? 

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

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

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

אוטומטית ובולדר לכל הגילאים ולכל הרמות  

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



אתם חייבים לטעום
את ה-  החדש

שוקולד מריר | שוקולד קלאסי

! שוקו עם שוקולד חדש מ- 
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

ההשתתפות בסליחות 
בכותל תיקבע ע"פ הגרלה

בית וגן: האברכים חנכו את 
המבנה החדש לחיידר הספרדי

היערכות לתפילת הסליחות ברחבת הכותל המערבי - זהות המתפללים תיקבע על פי הגרלה

מהפך בהר המנוחות:  20 מיליון שקל מושקעים בשדרוג ההר 
מאת: אלי כהן

מתפללים  ותלונות  הזנחה  של  שנים  אחרי 
של  מהפך  ירושלים  עיריית  מבצעת  ומבקרים, 

ממש בתשתיות בהר המנוחות. 
חניה,  מתחמי  יוכשרו  ההר  שדרוג  במסגרת 
תשתיות,  שדרוג  יבוצע  הצללה,  מתחמי  יוקמו 
הבטון  קירות  חיפוי  כבישים,  הסדרת  ביוב, 

והקמת עמדות לשתיה קרה. 
ירושלים  העיר  ראש  מוביל  בהר  המהפך  את 
תיק  מחזיק  מקומו,  ממלא  עם  יחד  ליאון,  משה 
משה  והרב  כהן  צביקה  הרב  בעירייה,  הכספים 

גורא מחזיק תיק מבני ציבור. 

מנכ"ל  עם  העיר  ראש  הגיע  )ד'(,  הבוקר 
למבני  האגף  ומנהל  לארי,  איציק  העירייה, 
של  כפרויקטור  המשמש  הנאו,  יצחק  הרב  דת, 
על  במקום  לסיור  העלמין,  בית  לשיפוץ  העיריה 
מנת לבחון את התקדמות העבודות לקראת סיום 
השלב הראשון ויציאה לשלב השני והשלישי של 

עבודות השיפוצים. 
הרב הנאו הוביל את הסיור והראה את השדרוג 
האחרונה.  בשנה  העלמין  בית  של  המשמעותי 
סככות  הכר,  ללא  שופץ  הגדול  החניה  מתחם 

הוקמו, והכבישים שופצו. 
לבקשת ראש העיר, הוחלט להאיץ את המשך 
שסבל  העלמין  בית  את  ולהפוך  בהר  השיפוצים 

מהזנחה ממושכת, לרווחת המתפללים. 

הגדול  העלמין  שבית  בעולם  סיבה  שום  "אין 
בארץ, לא יהיה ברמה הכי גבוהה. אנחנו נגייס את 
כל המשאבים הנדרשים ונהפוך את בית העלמין 
במהלך  ליאון  אמר  בארץ",  ביותר  למתוחזק 

הסיור. 
הניקיון  את  להגביר  ביקש  גם  העיר  ראש 
בתחזוק  משאבים  ולהשקיע  במקום  והתאורה 
המקום הן בהנגשת תחבורה ציבורית והן בתנאים 

הפיזיים של המקום. 
העיר  ראש  מקום  ממלא  הודיע  הסיור,  בתום 
הרב צביקה כהן, כי יפעל להביא תקציבים לצורך 
יעקב  הרב  הדתות,  משרד  העלמין  בית  שדרוג 
אביטן, שמעוניין אף הוא בשיפוץ בית הקברות, 

ואחראי מתוקף תפקידו על החזקת המקום. 
ואני  חודשים,  כמה  עוד  לכאן  נבוא  "אנחנו 
העיר  ראש  אמר  המהפך",  את  פה  שיראו  רוצה 

לאנשי המקצוע שהשתתפו בסיור.

מאת: אלי כהן

פוקדים  מתפללים  אלפי  עשרות  שנה  מדי 
חודש  במהלך  המערבי  הכותל  רחבת  את 
ובעיקר  המסורתית,  הסליחות  לתפילת  אלול 
ראש  בערב  המרכזיות  הסליחות  בעצרות 
השנה, עשרת ימי תשובה וערב יום הכיפורים. 
אך השנה לאור המגבלות, התפילות ברחבת 

הכותל יוגבלו ל-2,500 איש בלבד. 

ועל  הציבור  בריאות  על  לשמור  במטרה 
למורשת  בקרן  הוחלט  הנדרשות,  ההנחיות 
אלה  במועדים  שהכניסה  המערבי  הכותל 
שיחולקו  כניסה,  אישורי  באמצעות  תתקיים 
בהגרלה מבוקרת מותאמת להנחיות, במטרה 
מתפללים  בקרב  מיותרת  נפש  עוגמת  למנוע 
בכותל  לסליחות  להגיע  המעוניינים  רבים 
מגבלות  בגלל  הכניסה  מהם  ותמנע  המערבי 

משרד הבריאות.
תתקיים  הכניסה  שבהם  הסליחות  מועדי 

מיום  הינם:  בלבד  כניסה  אישורי  באמצעות 
ערב  )כולל(  ועד  אלול  כ״א  בלילה  חמישי 
ראש השנה כ״ט אלול )10-18/09/2020( וכן 
)כולל(  ועד  תשרי  ב'  השנה  ראש  מוצאי  בין 
ערב יום כיפור ט' תשרי )20-26/09/2020( - 

סה"כ 13 ימי סליחות. 
אישורי הכניסה אל הכותל יתאפשרו החל 
ביתר   .01:30 השעה  ועד   23:00 מהשעה 
שעות היממה הכניסה לכותל המערבי פתוחה 

על בסיס מקום פנוי כפי שהיה עד כה.

מאת: אלי כהן

במעמד רב רושם התקיימה 'חנוכת הבית' 
למבנה החדש של ת"ת 'חניכי הישיבות' סניף 
בראשותו  בירושלים,  יובל  קרית   - וגן  בית 
ראש  אברהם  דוד  רבי  הגדול  הגאון  של 
ישיבת 'בנין אב' ונשיא רשת התתי"ם 'חניכי 

הישיבות בבירה.
הת"ת  נשיא  התכבד  המעמד  של  בשיאו 
הגר"ד אברהם בקביעת המזוזה בפתח הבניין, 
ולאחר מכן נערכה "מסיבת אותיות" לתלמידי 

כיתות המכינה הנכנסות.
הת"ת הוקם ע"י קהילות האברכים בשכונה 
הישיבות'  'חניכי  התתי"ם  לרשת  מסונף 
ליצור  ספורות  בשנים  והצליח  בירושלים, 
בוגרי  האברכים  בציבור  תודעתי  מהפך 

הישיבות הליטאיות, שמבכרים לשלוח לשם 
את ילדיהם "לכתחילה".

להכפלת  המביא  הרב  הביקוש  בעקבות 
מספר תלמידי הת"ת מידי שנה, ומתוך ראיית 
הלימודים  את  לקיים  השנה  נערכו  העתיד, 
את  לאכלס  שיוכל  מימדים,  גדול  במבנה 

ולתת  הקרובות,  בשנים  התלמידים  המוני 
מענה לביקוש האדיר.

המבנה הממוקם בטבורה של שכונת 'בית 
'שערי תורה', עבר מתיחת  וגן' במרכז רחוב 
פנים ושיפוצים מאסיביים על מנת להתאימו 

לסביבת למידה לגילאים הרלוונטיים.

מאת: אלי כהן

הדור"  גדולי  בעקבות  חוויתי  ירושלמי  "מסע  המיצג 
הופק לימי חופשת בין הזמנים עבור אלפי ילדי ירושלים, 
משרד  ואיסור  הקורונה  נגיף  התפשטות  בעקבות  זאת 
הבריאות על התקהלויות, בוטלו שורת הופעות ופעילויות 
ליאון  משה  העיר  ראש  יזמו  כך,  לאור  השכונות.  ברחבי 
מיצג  בלומנשטוק,  דוד  תורנית  תרבות  תיק  ומחזיק 
כללי משרד  פי  על  נערך בקבוצות קטנות  משקפות אשר 

הבריאות בכלל המינהלים הקהילתיים בירושלים.
מדומה  מציאות 
 Virtual reality
 ,VR ובקיצור 
של  סימולציה  היא 
המתבצעת  סביבה 
משקפת  באמצעות 
הסביבה  ייעודית. 
נותנת  המדומה 
סביבה  של  תחושה 
בעולם  הקיימת 
המיוחדת  הממשי, 

היכולות  היא  מדומה  מציאות  של  הויזואלית  השפה  של 
מסר  לחזק  להפתיע,  לחדש,  לרגש,  החוויה,  את  לתכנן 
אמיתית  מציאות  עם  מרהיב  בתוכן  הצופה  את  ולהקיף 

ומרתקת.
הופק  הדור",  גדולי  בעקבות  חוויתי  ירושלמי  "מסע 
שולב  ובהם  נושאים  לארבעה  וחולק  מדומה  במציאות 
תוכן תורני, ערכי וחינוכי. בנוסף, צפו הילדים באטרקציות 
ממש  נמצאים  הם  כאילו  החוויה  את  והרגישו  שונות 
בכל  נערכו  מדומה,  מציאות  משקפות  באטרקציה. 
אב.  חודש  במהלך  בירושלים  הקהילתיים  המינהלים 
במסגרת  נהנו  הגילאים  מכלל  ילדים  מ-18,000  למעלה 
גדולי  מול  יושב  אני  כאילו  הייתה  "ההרגשה   - המיצג. 
אותם  חשתי  ממש  תורה,  לומדים  אותם  ורואה  הדור 
 - מולי הכי קרוב שיש", אמר אחד הילדים שצפו במיזם 
ובלי לבזבז כסף. הילדים  "זו הנאה אמיתית, קרוב לבית 
רגע,  מכל  ונהנו  האטרקציות  בתוך  ממש  שהם  הרגישו 
דקות של הנאה מדהימות" הגיב אבא שילדיו נהנו במיצג.

אלי וייזר יו"ר מינהל קהילתי הר נוף שהמיזם יצא דרך 
העיר  ראש  בלשכת  לפגישה  הצטרף  בראשותו,  המינהל 
חוו.  שהילדים  וההנאה  התחושות  על  וסיפר  ליאון  משה 
בנוסף הודה וייזר לראש העיר משה ליאון ולחבר מועצת 
העיר דוד בלומנשטוק שיזמו את המיצג המדהים לטובת 

אלפי ילדי ירושלים.
דוד  תורנית  תרבות  תיק  ומחזיק  העיר  מועצת  חבר 
בלומנשטוק, הודה לראש העיר משה ליאון על האכפתיות 

והמסירות למען תושבי העיר ובפרט ילדי ירושלים. 

בתום חופשת בין הזמנים אב תש"פ, ולאחר 
חודש פעילות של מיצג המשקפות שנערך 
בטכנולוגיה מיוחדת, מציאות מדומה 3600. 
הגיע חבר מועצת העיר ומחזיק תיק תרבות 

תורנית דוד בלומנשטוק ללשכת ראש העירייה 
משה ליאון, והציג בפניו את סיכום המיצג 

שנערך בכלל המינהלים הקהילתיים בירושלים

מסע ירושלמי 
חוויתי בעקבות 

גדולי הדור

 רה"ע בסיור בהר המנוחות 

 בחנוכת הת"ת החדש | צילומים: קובי הר צבי

ליאון צופה במיצג



 מתענגים על קפה

 מסדרת
פלטינום?

פלטינום הקפה הבא שלך

עוניםמתקשריםקונים

 ויכולים לזכות בכורסה מפנקת
וסט ספרים לכל המשפחה

זוכה בכל יום!

 לטלמסר
03-3739000

 2 מוצרים מסדרת פלטינום
של קפה עלית

 כל מה שאתם צריכים

 זה כורסה
וספר טוב

 נכונה ובמהירות
על חידון הקפה

חדש!

המבצע יתקיים בין התאריכים י"ד אלול 03.09.2020 עד כ"ח אלול 17.09.2020 , ימי שישי ושבת יספרו כיום אחד. יש לשמור את החשבונית כהוכחה במקרה של זכייה. בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי בולטון פוטנציאל.
2/3 מהטועמים נתנו ציונים גבוהים לפלטינום קלאסיק ע״פ מחקר סנסורי של המותגים המובילים בקטגורית המיובש בהקפאה שבוצע ע״י חברת Kantar Media 5/2020. התמונה למחשה בלבד

קפה אהוב 
ע"י רוב 
הטועמים



כ' אלול תש"פ 669/9/20 בירושלים

מאת: מנדי קליין

השקיף  אשר  המפואר  במבנה  לגור  זכה  מי 
עיר  של  המרהיב  הנוף  אל  ראשון  בית  בתקופת 
דוד ובית המקדש, ואשר שרידיו נחשפו בחפירה 
היה  האם  הנציב?  ארמון  בטיילת  ארכיאולוגית 
אחד  זה  היה  אולי  או  יהודה,  ממלכי  אחד  זה 

מעשיריה הגדולים של ירושלים?
כמה  של  ביותר  ומיוחד  מרשים  נדיר,  אוסף 
אשר  מעוטרים,  אדריכליים  אבן  פריטי  עשרות 
רשות  בחפירות  התגלה  מפואר,  במבנה  שולבו 
בטיילת  מבקרים  מרכז  הקמת  לקראת  העתיקות 
ביתו של  בעבר  הנציב, במקום שבו שכן  ארמון 
הצייר שאול שץ. החפירות נערכו במימון משרד 
דוד  עיר  אל  ועמותת  ירושלים  עיריית  התיירות, 

)אלע"ד(.
באירוע  לציבור  נחשפו  המרגשים  הממצאים 
חומות  סובב  הלאומי  שבגן  דוד  בעיר  חגיגי 
טרופר,  חילי  התרבות  שר  במעמד  ירושלים, 
ארכיאולוג מרחב ירושלים ברשות העתיקות ד"ר 
יובל ברוך, ומנכ"ל עמותת אל עיר דוד )אלע"ד(, 

דוד בארי.
הם  רכה,  גיר  מאבן  עשויים  אלו  אבן  פריטי 
כותרות  וביניהם  אומן,  ידי  מעשה  מגולפים 
בגדלים שונים בסגנון האומנותי המכונה במחקר 
המובהקים  הבנייה  ממאפייני   – 'פרוטו-איאולי' 
ומסמליה  הראשון,  הבית  ימי  של  המלכותיים 
מוטיב  של  חשיבותו  התקופה.  של  החזותיים 
יהודה  ממלכות  את  המייצג  כסמל  זה  אומנותי 
וישראל, אף הביאה את בנק ישראל לבחור אותו 
כעיטור שמקשט את מטבע חמשת השקלים של 

מדינת ישראל.
שלוש  היתר,  בין  כולל,  שנחשף  האוסף 
של  ופריטים  בינוני  בגודל  שלמות  כותרות-אבן 
– שבהם שולבו מעקות. אלה  חלונות מפוארים 
הורכבו מעמודונים מסוגננים שעל גביהם סדרת 
בסגנון  זעיר  בגודל  כותרות   – )מיני-כותרות( 

הפרוטו-איאולי.
דוד  בעיר  בתצוגה  לציבור  יוצגו  הממצאים 
יינתן  עליהם  והסבר  הקרובים  הימים  במהלך 
מכון  של  דוד"  עיר  "מחקרי  בכנס  מקוון  באופן 

מגלי"ם.
לדברי יעקב ביליג, מנהל החפירה מטעם רשות 
זו  ביותר.  מרגשת  בתגלית  "מדובר  העתיקות, 
מוקטנים של  דגמים  הראשונה שמתגלים  הפעם 
כותרות הענק הפרוטו-איאוליות מהסוג שנמצא 
עד כה בממלכות יהודה וישראל, שם הן שולבו 
הביצוע  רמת  המלכים.  ארמונות  שערי  מעל 
הטובה  היא  הנוכחיות  הכותרות  על  בעבודה 
ביותר שנראתה עד היום, ורמת השתמרותם של 

הפריטים נדירה".
שלוש  מתוך  ששתיים  לגלות,  מפתיע  היה 
על  זו  מסודר,  באופן  נטמנו  העמודים  כותרות 
הטמין  מי  לומר  קשה  עדיין  זה  "בשלב  זו.  גבי 
את הכותרות באופן שבו הן התגלו, ומדוע הוא 
התעלומות  אחת  שזוהי  ספק  אין  אך  זאת,  עשה 
ונשתדל להציע לה פתרון",  הזה  באתר המיוחד 
שהתגלו  מהכותרות,  בשונה  ביליג.  מוסיף 
נחרב,  המבנה  שאר  מעולה,  השתמרות  במצב 
בשנת  ירושלים  של  הבבלי  בחורבן  הנראה  ככל 
586 לפני הספירה, או בסמוך למועד זה. שרידי 
משני  שימוש  לטובת  ופורקו  נהרסו  המבנה 

בפריטים היקרים.
הזמן  בפרק  שנבנה  המפואר,  המבנה  חשיפת 
של  לימיו  ועד  חזקיהו  המלך  של  ימיו  שבין 
המלך יאשיהו, מעידה, להערכתו של ביליג, על 
השתקמותה של ירושלים לאחר המצור האשורי 
על העיר בימי המלך חזקיהו, בשנת 701 לפנה"ס, 

מצור שממנו העיר בקושי ניצלה.

בעבר  שנחשף  הארמון  לצד  הזו,  "התגלית 
רשות  שחשפה  המנהלי  והמרכז  רחל  ברמת 
מעידים  ארנונה,  במורדות  לאחרונה  העתיקות 
מהחומות"  ו"יציאה  בעיר  חדשה  תחייה  על 
האשורי.  המצור  לאחר  הראשון  הבית  ימי  של 
שלטון  ומבני  אחוזה  בתי  וילות,  מגלים  אנחנו 
ויש בכך כדי להעיד  באזור הפרוז שמחוץ לעיר 
שהוסר  לאחר  העיר  תושבי  שחשו  ההקלה  על 

המצור". מציין ביליג.
אמר:  טרופר,  חילי  והספורט,  התרבות  שר 
"אני שמח ונרגש עם חשיפת השרידים מתקופת 
משקפת  המבנה  שרידי  חשיפת  יהודה.  מלכי 
ואת  היהודי  העם  של  המפוארים  השורשים  את 
ירושלים.  הבירה  בעיר  כאן  שלנו  העשיר  העבר 
רשות  של  בעבודתה  גדולה  חשיבות  רואה  אני 
העתיקות ובעבודתה של עיר דוד בגילויים שלהם 
לאורך השנים, אשר חושפים חלקים מתוך העבר 
היהודי המפואר. זו הזדמנות להודות לעמותת אל 
עיר דוד )אלע"ד( שמימנה את החפירה החשובה. 
העבר הוא אבן יסודו של עם, וגם אבן יסודה של 
והעתיד.  גם על ההווה  וגילויו משפיעים  תרבות 
ימשיך לתמוך במפעל  והספורט  משרד התרבות 

חשוב זה של מורשת, היסטוריה ותרבות".
ההכרה באיכויותיו האסטרטגיות והנופיות של 
האזור, באו לידי ביטוי גם כ-2600 שנה מאוחר 
במקום  בנתה  הבריטי  המנדט  כשממשלת  יותר, 
בשם  המכונה  שלה,  המרכזי  השלטון  בית  את 
"ארמון הנציב". כמה עשרות שנים מאוחר יותר, 
המפורסמות  הטיילות  אחת  במקום  הוכשרה 
במדינת ישראל, היא טיילת 'ארמון הנציב' ממנה 
דוד  עיר  עבר  אל  המרהיב  הנוף  היום  עד  נשקף 

והר הבית.

היסטוריה: נחשפו עמודים של מבנה מלכותי מתקופת מלכי יהודה
האם נחשף 'ארמון הנציב' מתקופת בית ראשון? שרידים מפוארים ונדירים של מבנה מלכותי מתקופת מלכי יהודה, התגלו בחפירה של רשות 

העתיקות בטיילת הירושלמית המפורסמת

 הכותרת מוצאת מהאדמה 
| צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות

אחד מעמודוני מעקה החלון העתיק 
| צילום: שי הלוי, רשות העתיקות 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

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

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

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

052-5527341 | 03-6761656

 מתאים במיוחד 
למבוטחי כללית או מאוחדת

כפוף למפורט באתר מרכנתיל סמייל

 ברשת
הום סטייל

במעמד החיוב
נהנים מהנחה 
קבועה של 5%

מחזיקי כרטיס אשראי
מרכנתיל סמייל

מלבישים את
הבית חג



טעם שמעלה בי חיוך

חדש!
מאגדת שמינייה קרלו מיני

בטעם שוקו בננה 



ישראל 
 עוברת

לתכנית 
הרמזור

 יישוב
ירוק

 יישוב
צהוב

 יישוב
אדום

 יישוב
כתום

 רמת תחלואה
נמוכה

 רמת תחלואה
גבוהה מאוד

 רמת תחלואה
גבוהה

 רמת תחלואה
בינונית

 בשטח פתוח
עד 20 איש

 בשטח פתוח
40% מהתפוסה 

 המותרת
ועד 50 איש

 בשטח פתוח
60% מהתפוסה 

 המותרת
ועד 100 איש

 בשטח פתוח
 80% מהתפוסה

 המותרת
ועד 250 איש

פעילות 
מינימלית

 במבנה
עד 10 איש

פעילות 
מצומצמת

 במבנה
20% מהתפוסה 

 המותרת
ועד 25 איש

פעילות 
חלקית

 במבנה
40% מהתפוסה 

 המותרת
ועד 50 איש

פעילות 
מקסימלית

 במבנה
 60% מהתפוסה

 המותרת
ועד 100 איש

שגרת חיים לפי יישובים
הנחיות מותאמות למצב התחלואה בכל יישוב 

ומתעדכנות בהתאם לשינוי באזורכם

מדינת ישראלפיקוד העורף

לקבלת מידע נוסף אודות צבע הישוב שלכם, לפירוט מתווה התפילות בחגים, 
כיצד ניתן לקיים חתונות ולמידע נוסף עבור הציבור הדתי/חרדי - היכנסו לפורטל 
החירום הלאומי, הקליקו על "מידע לציבור החרדי" ותיהנו מתכנים ייעודיים.

   חדש !   קו המידע לציבור החרדי
של פיקוד העורף 104 שלוחה 6



*3360
pagi.co.il

ההטבה הכספית במשכנתה תינתן ללקוח חדש/קיים באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון בגין החזר הלוואה להלוואות לדיור בסך 300,000 ₪ ומעלה אשר לא תיפרענה במשך 36 חודשים, במקרה של פירעון לפני תום 36 חודשים תינתן הטבה כספית חלקית. ההטבה אינה 
חלה על הלוואות "משולבת", "גישור" ו-"בלון". אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו, ובהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה או 
בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כל ההטבות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת. *מובהר כי ההלוואה איננה הלוואה לדיור ואינה ניתנת כנגד משכון של דירת מגורים. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח 
חשבון פרטי )לא עסקי(, ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות בסך של 3,000 ₪ ומעלה )"משכורת" כהגדרתם בתנאי המבצע(. פריים )p( ״ריבית בסיסית״ הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מעת לעת ומפורסמת ע״י הבנק 
בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק pagi.co.il . אין כפל מבצעים/הטבות. מובהר כי כל מידע בק"ע הטבות אלו יינתן ע"י הבנק בלבד. ההטבות בתוקף עד 31.12.2020 או עד לשינוין/ביטולן ע"י הבנק, לפי המוקדם, הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע או להפסיק להציעו בכל עת.

מחתנים? מתחתנים?

הלוואה לכל מטרה ללוקחי משכנתא

עד 100,000 ₪
בריבית p+0.25% בפריסה עד 12 שנה*

החזר תשלום משכנתא
ראשון ע״ח הבנק

עד 3,000 ₪

שירות רישום בטחונות
ע״ח הבנק

עם המשכנתא של
פאגי תרגישו בנח!
המומחים של פאגי יתאימו לכם את מסלול
המשכנתא הכי נוח עבורכם. היכנסו לסניף

הקרוב ותיהנו ממגוון הטבות

לרגל המצב, 

מיחזור משכנתא 

מבנק אחר בתנאים 

אטרקטיביים

חדש! 
דלפק

משכנתאות

גם בסניף
גאולה



כ' אלול תש"פ 10109/9/20 בירושלים

מאת: חיים רייך

הבחירות לנשיאות עוד לא החלו באופן רשמי 
שמעון  למשפטים  פרופ'  לשעבר,  השר  אבל 
שטרית, הכריז השבוע באופן רשמי כי יתמודד 
שייערכו  בבחירות  המדינה,  נשיא  תפקיד  על 

באביב הקרוב.
שטרית, לשעבר שר הכלכלה, המדע והדתות 
בממשלת רבין, הוא בעל תואר דוקטור במשפטים 
שנים  עשרות  זה  ומכהן  שיקאגו  מאוניברסיטת 
העברית  באוניברסיטה  למשפטים  כפרופסור 
כגון  בעולם  מובילות  באוניברסיטאות  ומרצה 

קיימברידג'.
בינלאומית  והכרה  ניסיון  שטרית  לפרופסור 
אקדמיים  ובחוגים  המשפט  בקהיליית 
באה  הרשמית  ההכרזה  בעולם.  מהמובילים 

פרופ׳  נפגש  האחרונים  שבשבועות  לאחר 
בפניהם  והציג  הכנסת  חברי  של  שורה  שטרית 

את מועמדותו ואת משנתו.
"אני  שטרית:  פרופ'  אמר  ההכרזה,  בהודעת 
חיי.  משימת  את  המדינה  נשיא  בתפקיד  רואה 
מהגדולים  במשבר  כיום  נמצאת  ישראל  מדינת 
בתולדותיה ובזמנים של שסע הולך ומעמיק בין 
בתקופה  הישראלית.  בחברה  השונות  הקבוצות 
ניסיון,  בעל  לאדם  זקוקה  ישראל  זו,  מורכבת 
בנאמנות  למלא  שיוכל  טובה,  ועין  דעת  שיקול 
את אחד התפקידים ברגישים והחשובים במדינת 
מבטיח  אני  המדינה.  נשיא  תפקיד   – ישראל 
ומתחייב, בעזרת השם, להיות נאמן וקשוב לכם, 
כישוריי  כל  את  ולהעמיד  ישראל  מדינת  אזרחי 
וניסיוני הישראלי והבינלאומי כדי לייצג אתכם 

בכבוד, באמונה ובמסירות, בארץ ובעולם".
הוא  שכן  יחיד,  מועמד  הוא  שטרית  כרגע, 

על  להתמודד  בכוונתו  כי  שהכריז  הראשון 
אין  הבחירות,  מועד  שיתקרב  ככל  התפקיד. 
ספק שהוא ימצא שם מועמדים נוספים שחפצים 
מפלגת  יו"ר  הם  שבהם  הבולטים  בתפקיד. 
כוונתו  על  רמז  פרץ שכבר  העבודה השר עמיר 
לשעבר  העבודה  יו"ר  התפקיד,  על  להתמודד 
יצחק הרצוג, כיום יו"ר הסוכנות היהודית שגם 
הגדולה  השאלה  לתפקיד.  עיניים  לוטש  הוא 
יהיה רק  והאם  ישלח הליכוד למירוץ  – את מי 

מועמד אחד מטעם הימין.
יו"ר הכנסת לשעבר  בימין הוא  השם הבולט 
ושר הבריאות כיום יולי אדלשטיין. עד למינויו 
אדלשטיין  של  סיכוייו  הבריאות,  שר  לתפקיד 
בשל  גבוהים,  היו  הליכוד  מועמד  להיות 
הכנסת  יו"ר  היותו  הממלכתיות ששידר מתוקף 
ועוד  לממשלה  כניסתו  ארוכות.  שנים  במשך 
מאתגרת,  כה  בתקופה  הבריאות  שר  בתפקיד 

שחקו מעט את דמותו, אך הוא לא אמר נואש.
רה"מ  יחליט  האם  הוא  הגדול  הנעלם 
על  ולהכריז  הקלפים  את  לטרוף  נתניהו  בנימין 
מנוס  שאין  שיבין  בהנחה  לנשיאות,  מועמדותו 
ובכל קונסטלציה פוליטית עליו להעניק רוטציה 
בקדנציה  גנץ  לבני  או   – הפוליטיים  לשותפיו 
בחירות  שתהיינה  בהנחה  בנט  לנפתלי  או  הזו, 
בתחילת 2021 ובנט יזכה ב-20 מנדטים בקירוב 

כפי שצופים לו כיום הסקרים. 
במערכת הפוליטית תמימי דעים שאם נתניהו 
יחליט להתמודד בעצמו, לאיש בימין אין סיכוי 
את  ירה  שטרית  שמעון  פרופ'  בתפקיד.  לזכות 
יריית הפתיחה למירוץ כשהכריז על מועמדותו, 
אולם עד מועד הבחירות, אין ספק שיעלו וירדו 

שמות רבים של מועמדים.

פותח את המירוץ לנשיאות המדינה
פרופ' שמעון שטרית, לשעבר שר בממשלת רבין הוא הראשון שהכריז על מועמדותו לתפקיד • בהמשך הוא עשוי למצוא שם את עמיר פרץ, יצחק הרצוג, יולי 

אדלשטיין ואולי אפילו את ראש הממשלה בנימין נתניהו 

בנימין נתניהו  יולי אדלשטיין יצחק הרצוגעמיר פרץפרופ' שמעון שטרית

חונכות בבריאות לבני הישיבות בירושלים

מאת: אלי כהן

וגדולות מכל רחבי  ישיבות קטנות  בני  וחמש מאות   כאלפיים 
העיר, השתתפו בתכנית ייחודית זו , כאשר חונך אישי חם ולבבי 
העביר   הזמנים  בין  בימי  יום  ,ובכל  בחורים  עשרה  לכל  הוצמד 
 , התורה  דרך  פי  על  בריא  חיים  אורח  בתחומי  תורניים  לימודים 
, אשר  בישיבות הקדושות   הנלמדות  סוגיות  על  הלכות מעשיות 

כללו  חידונים ושאלות מחכימות ,
"דרכיה דרכי נועם " ובשבת אחים גם יחד ישבו הבחורים בכל 
בוקר בבתי המדרש הפזורים בעיר ללימוד מהנה ומחכים , כאשר 

החונך האישי מלווה ומדריך את הבחורים בכל שעות היום.
ארוחת בוקר קלה ובריאה הוענקה לכל משתתף על מנת שיוכלו 
ורעננות  כוחות  ולהעניק  היום  לאורך  ובהתלהבות  בחשק  ללמוד 

להמשך הפעילות.
נהנו   , יום   המשתתפים בתכנית שהתמידו להגיע ללימוד בכל 
משלל פעילויות ספורטיביות מאתגרות ומהנות – מסלולי אופניים 
בדרכי סטף , כניסות לבריכות בכל העיר , וכן פעילויות מאתגרות 

שכללו משחקי קבוצה סדנאות  והפעלות שטח .
של  מסכתות,  סיומי  עשרות  נערכו   , האחרון  השבוע  במהלך 

הבחורים שלמדו במסגרת התכנית בהשתתפות רבני השכונות.
למרות המגבלות , החונכים והמפעילים דאגו לכל כללי הריחוק 

החברתי.
: בבין הזמנים  ישיבה חשובה מירושלים מספר  שלמה תלמיד 
, עקב המצב  , לא פעלו בשכונה מסגרות ללימוד אישי  של פסח 

ונאלצתי להסתובב ברחובות יום ולילה
ללמוד  חזרתי  ולא   , רוחנית  ירידה  בי  חלה   , מכך  כתוצאה 

בישיבה.
לבני  והתחברתי   , פסק  בי  שהיה   – התורה  של  הלימוד  טעם 
אך   , קשה  תקופה  הייתה  זו   , התורה  בדרך  הולכים  שאינם  נוער 
 , בוקר  כל  להגיע  בי  והפציר  אותי  ששיקם  האישי  החונך  בזכות 
ההתלהבות    , ומגוון  שונה   , ומהנה  מחכים  ללימוד  התחברתי 
בלימוד שהייתה קיימת בי בעבר חזרה , ולקראת חודש אלול אני 

חוזר לישיבה להמשך לימודיי.
החונך האישי , השתתף איתי ביחד עם שאר חברי הקבוצה בכל 
לי  וגרם   , אותי  וחיזק  עודד   , שנערכו  הספורטיביות  הפעילויות 

להרגיש כי יש אנשים בעולם הזה שמאמינים בי וביכולות שלי.
מנהלי הפרויקט  עדכנו, כי כל משתתפי התכנית , חזרו לישיבות 

והם ממשיכים בקשר ישיר עם החונך האישי .
תגובות  אני מקבל   ": את הפעילות  אסולין מסכם  צביקה  הרב 
 , זה  מסוג  למסגרות  והצורך  הביקוש   , העיר  רחבי  מכל  חמות 
ישיבות  בני  שאלפי  זכינו   , השכונה  ולרבני  לקהילה  שמחוברות 
גדול ומאות  , אך עדיין הצורך  השתתפו בתכנית ראשונה מסוגה 
רבים מחכים לפעילות נוספת שמתוכננת לקראת חגי תשרי הבעל"ט

כמו כן הדגיש הרב אסולין , כי היציאה היחידה שהייתה השנה 
למשפחות הינה היציאה לבריכה ,שסובסדה ע"י עיריית ירושלים 
לכל  מרובה  הנאה  נגרמה  ובכך   , כרטיס  לכל  שקלים  בעשרות 

המשפחה.

בימים אלו נפתחת תכנית נוספת עבור מאות נערי החמד אשר 
מטרתה להחזיר את הבחורים שאינם חזרו לישיבות לאחר חופשת 
מעטפת  יקבלו  הם  ומאושרים,  שמחים  שיחזרו  מנת  ועל   , הקיץ 

חוויתית ומהנה שתספק להם הנאה וחשק- בלימודם.
התודה והברכה לראש העיר ירושלים משה ליאון , חבר הנהלת 

העיר הוגה ויוזם התכנית הרב צביקה אסולין , 
 אגף הספורט- המחלקה לציבור חרדי, - סמנכלית וראש מינהל 

הספורט הגב' אריאלה רג'ואן
מנהלת המינהל הגב' ליבי זייבלד

הרב  אשכולות  קהילתי  במינהל  הישיבות   בני  האגף  למנהל 
אלירן סומך והרב אוריאל פרץ  - על ניהול התכנית והפקתה , וכן 
לצוות ההפקה להרב יעקב כנפו והרב מיכאל עמר ולעוזרו האישי 
של הרב אסולין- הרב ישראל כהן שדאג במסירות לב להצלחת 

התכנית

תכנית "הדגל": של ראש העיר ירושלים משה ליאון  וחבר הנהלת העיר הרב צביקה אסולין יצאה לדרך מיד אחרי תשעה  באב  בקול תרועה רמה ⋅ שלושה שבועות מלאים וגדושים בלימוד ובחוויה  ⋅ "ורבים 
הציל מעוון " – לאורך כל היום נערכו פעילויות מיוחדות על מנת למנוע מבחורי החמד שוטטות ושעמום ובעיקר בתקופת הקורונה. ⋅ בנוסף אלפי כרטיסי כניסה במחיר של 10 ₪ בלבד חולקו למשפחות 

אברכים ובני תורה לכל הגילאים אבות ובנים אימהות ובנות על מנת לשמח את ליבם ולהעניק להם שעות של הנאה . בהפקת מחלקת בני הישיבות – מינהל קהילתי אשכולות  
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כיבסת, וינשת,  הלבנת פי 3!
 כביסה לבנה מאפירה עם הזמן,

עם וניש הכביסה לבנה יותר ב-3 דרגות.
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מאת: חיים רייך

בכירים במערכת אכיפת החוק העבירו בימים 
האחרונים למבקר המדינה תלונה הנוגעת לתיקי 

נתניהו, ומגובה בעדויות ומסמכים רבים.
ממח"ש  הסתירו  במשטרה  בכירים  הטענות: 
נתניהו  בתיקי  חוקרים  מצד  לפלילים  חשדות 
פרשיות  חוקרי  מצד  להטייה  בדיקה  וסיכלו 
נתניהו. כך חשף עמית סגל במהדורת חדשות 12 

ביום שני בערב.
במשך   .2015 בשנת  הפרשה  של  תחילתה 
שרה  נגד  התיק  את  שגיבש  בזמן  וחצי,  שנה 
נתניהו בפרשת המעונות והמליץ להעמיד אותה 
לדין, הסתיר רב פקד אבי רוטנברג ממפקדיו את 
הלך  שרק  חמור  עניינים  בניגוד  שהיה  העובדה 

והעמיק. 
 ,2016 בתחילת   - סגל  עמית  של  הדיווח  לפי 
בסודיות מוחלטת, נחתו במשטרה הקלטות הסתר 
של ראש הממשלה נתניהו ומו"ל ידיעות אחרונות 
על   ."2000 ל"תיק  בהמשך  שיהפכו  מוזס,  נוני 
רקע שמועות שהתחילו להישמע במסדרונות על 
במשטרה  רוטנברג,  החוקר  של  העניינים  ניגוד 

התלבטו אם לשתף אותו בפרטי חומר הנפץ.
הוא  כי  משולם,  מומי  למפקדו  שאמר  לאחר 
אינו בניגוד עניינים, הפך לשותף סוד בהקלטות 
לצמרת  התגלה  כך  אחר  חודשים  מוזס.  נתניהו 
כל  את  סיפר  ממש  לא  שרוטנברג  המשטרה 
האמת. ראש יאח"ה, כורש ברנור, כתב: "קראתי 
על  ארוכות  עימו  שוחחתי  למשרדי.  לנדון  היום 
הנורמות  ועל  בהתנהגותו  הפסולים  ההיבטים 

המצופות מקצין משטרה".
עמית סגל מדווח: "אבל כאן זה נגמר. מפקד 
להב 433 רוני ריטמן, מי שטען שנתניהו תפר לו 
 - תיק בגלל פרשת המעונות, הסתיר את המידע 
שיכול היה לסייע לזוג נתניהו. בתוך יממה הוא 
סגר את הפרשה בלי לדווח למח"ש. הוא כתב אז: 
ישוחח בדיסקרטיות עם רפ"ק  "סיכמתי שכורש 
רוטנברג ויציע לו לעבור בהסכמתו לתפקיד אחר. 

בנוסף תירשם לנדון הערת מפקד".
אלא  לנצח,  נמשכת  הייתה  כנראה  "ההסתרה 
שהפרשה  הבינו  במשטרה  וחצי  שנה  שכעבור 
נזכר  לתקשורת,  לצאת  עומדת  פרטיה  כל  על 
החשד  על  ודיווח  חובתו  את  למלא  יצחקי  מני 

למחלקה לחקירות שוטרים.
במח"ש הזדעזעו מההסתרה ומניגוד העניינים 
וקבעו כי אין מנוס מחקירה. "קם החשד", קבעו 
עניינים  ניגוד  תוך  טיפל  החשוד  "כי  במח"ש, 
וראש הממשלה,  בחקירת רעיית ראש הממשלה 
קשרים  בעניין  נתניהו  לחקירת  בנוגע  ובפרט 
אחותו  עם  בצוותא  אשר  מוזס,  נוני  עם  אסורים 

מכהן כבעל השליטה בעיתון ידיעות אחרונות".
המתיחות  את  מח"ש  אנשי  ציינו  גם  במכתב 
והעירו   - ומוזס  נתניהו  משפחות  בין  הידועה 
מח"ש  עליה.  ידע  שרוטנברג  לוודאי  קרוב  כי 
הסטייה  ומידת  העניינים  ניגוד  "עוצמת  קבעה: 
מן השורה של החשוד מתעצמת, ועלולה לעלות 

לכדי עבירה פלילית של הפרת אמונים".
הדיווח  לפי  כאן.  הסתיים  לא  שהסיפור  אלא 
כרמל  אורי  מח"ש  ראש  כשפנה  סגל,  עמית  של 
לבקש אישור לחקירה מפרקליט המדינה שי ניצן 
ומהמשנה שלו מומי למברגר, הוא נתקל פתאום 
כתב:  למברגר  רצון.  ובחוסר  רגליים  במשיכת 

גם  ידעתי  מקדמית,  שאלה  נתקדם  בטרם  "עוד 
והדברים על דעתו:  את פרקליט המדינה בעניין 
ככל שהחוקר נוקט בפעולות לטובת אותו חשוד 
כי אז אין ספק שמדובר בעבירה. אך אם אין כל 

אינדיקציות לכך?".
למרות  כי  טענו  הפרקליטות  בכירי  למעשה, 
כיוון   - לחקירה  מקום  אין  העניינים,  ניגוד 
האינטרסים  לטובת  פעל  שרוטנברג  הוכח  שלא 
של  במכתבו  הפצצה  מגיעה  אז  אך  מוזס.  של 
למברגר: "הערה אחרונה: אני לא רואה מצב בו 
בעת הזאת מח"ש נכנסים לבדיקת חומרים בתיק 

2000. מסיבות מובנות".
"באותם  סגל:  עמית  מציין  הסיבות",  "ואלה 
ימים ממש, במהלך 2018, החריפה המתקפה של 
ההמלצות  פרסום  לקראת  המשטרה  על  נתניהו 
בתיקיו. תיק אלפיים היה אז תיק הדגל. למברגר 
אסר על מח"ש לחקור חשדות לכשלים, מחשש 

שהדבר יעניק לנתניהו נשק ציבורי רב עוצמה.
באמצע  אז,  אבל  לחקור,  התעקשה  "מח"ש 
הלך  כרמל  אורי  מח"ש.  ראש  התחלף   ,2018
שולחן  על  הונחה  והפצצה המתקתקת   - הביתה 
נלחמו  וניצן  אלשיך  מנחם.  בר  קרן  מחליפתו, 
לטובת מינויה, בתקווה שהיא תהיה נוחה בהרבה 
למשטרה. ראש מח"ש החדשה לא אכזבה: היא 
ארוכים  חודשים  בתיק  ההחלטה  את  עיכבה 
למרות הפצרות מצד הכפופים לה. בסוף החליטה 

לסגור אותו.
יש  שנכתבו  הסגירה  בנימוקי  שאפילו  "אלא 
רוטנברג  החוקר  נגד  פליליים  לחשדות  עדות 
ונגד מפקדיו, ריטמן ויצחקי: "יש תשתית לחשד 
ניגוד  של  פלילית  עבירה  עבר  רוטנברג  שרפ"ק 
עולה  אח"מ  וראש  להב  ראש  נגד  גם  עניינים. 
לכאורה חשד ראשוני לביצוע עבירה של שיבוש 
מהלכי חקירה". אך סיבת הסגירה שנכתבה: "על 
כל פנים הם אינם עוד שוטרים ועל כן אין עניין 

ציבורי בפתיחה בחקירה במישור הפלילי". 
הספיקו  כבר  שהמעורבים  הסיבה  "כזכור, 
בטיפול  הסחבת  היא   - משירות  להשתחרר 

בתיק", מסיים עמית סגל את כתבתו.
ובאותו ערב, פירסם עמית סגל חשיפה נוספת: 
מח"ש,  חקירת  כשהתנהלה  אירע  נוסף  מקרה 
אלשיך  רוני  המפכ"ל  לדברי  בניגוד  כי  שקבעה 
אלא  מחבל  היה  לא  חיראן  אל  באום  ההרוג   –

אזרח חף מפשע. אלשיך זעם, הדליף נגד מח"ש 
–  וראש מח"ש דרש לנקוט צעדים נגד המפכ"ל.

במייל  ניצן  שי  כתב  מתלבט",  שאני  "מודה 
שתוכנו נחשף ע"י עמית סגל. "מחד, זו התנהגות 
המפכ"ל  בדרך  ללכת  מאידך,  נסבלת.  בלתי 
ולפעול כמוהו קשה לי. מה גם שאם מתרוממים 
יחסי  מערכת  כלל  על  ומסתכלים  האירוע  מעל 
הפרקליטות-משטרה, להסלים כעת את המריבה 
רק יעשה טוב למי שרוצה ברעת מערכת אכיפת 
באופן  פה  פעל  אכן  המפכ"ל  וד"ל.  החוק, 
שערורייתי, אך יש אינטרסים של המדינה שצריך 

לשקול", כך כתב ניצן.
ניצן  " פניתי לשי  זה אמר עמית סגל:  בהקשר 
לא  המפכ"ל.  על  כך  התבטא  אם  אותו  ושאלתי 
אלה  תגובתו:  המייל.  את  לי  שיש  לו  סיפרתי 
למייל  כזב שקריות. מתלבט אם להאמין  טענות 

או לניצן".

התגובות 

"הפנייה  נמסר:  המדינה  מבקר  ממשרד 
התקבלה היום ונבחנת כעת על ידי מבקר המדינה, 

בהתייעצות עם גורמי המקצוע במשרדו".
בבליל  "מדובר  הפרקליטות:  תגובת 
ההחלטות  שחר.  וחסרות  שקריות  טענות 
שבו  לראיות  בהתאם  מתקבלות  תיק  בכל 
של  המלצה  הובאה  עת  ולנסיבותיו. באותה 
פרקליט במח"ש לפתוח בבדיקה, כאשר גם מנהל 
ההחלטה  כך.  על  מלהמליץ  נמנע  דאז,  מח"ש 
בשל  היתר  בין  התקבלה  בחקירה  לפתוח  שלא 
הספק שהתעורר בדבר קיומה של עבירה פלילית, 
פיקודיים  וצעדים  מהמשטרה  השוטר  פרישת 
שננקטו במשטרה בעניינו. גם כאן הניסיון לקשור 

זאת לתיקי רה”מ הינו מופרך וקונספירטיבי".
מנהלת מח”ש  כנגד  "הטענות  תגובת מח"ש: 
של  דעת  חוות  הוצגו  ושקריות.  מופרכות 
בבדיקה  לפתוח  שהמליצו  זוטרים  פרקליטים 
)ולא בחקירה(. מנהל מח"ש דאז נמנע מלהכריע 
העניין  הובא  לתפקיד  לכניסתה  סמוך  בעניין. 
נשקלו  בה  לבחינה  אותו  העבירה  והיא  בפניה, 
ובסיומה  בנושא,  שנכתבו  הדעת  חוות  כלל 

עיכבה  לא  ודאי  היא  התיק.  את  לגנוז  החליטה 
את הטיפול בתיק, אלא טיפלה בו מיד עם הבאת 

העניין בפניה".

סערה ציבורית

של  לחשיפה  הפוליטית  במערכת  התגובות 
סגל לא איחרו לבוא. רה"מ בנימין נתניהו כתב: 
אטום  פצצת  הערב  מטיל  סגל  עמית  "מזעזע! 
משטרה  בכירי  בין  בהתכתבויות  ומוכיח 
הממשלה  לראש  תיקים  תפרו  כך  ופרקליטות: 
הליכי  שיבוש  ותוך  פליליים  במעשים  נתניהו, 
נכתב  שבה  תמונה  שיתף  גם  נתניהו  חקירה". 
הוכח  "הערב  וכתב:  החוקרים"  את  "לחקור 
נתניהו  ראש הממשלה  נגד  התיקים  לכולם שכל 

– תפורים".
"זעקנו  רגב הגיבה:  התחבורה מירי  שרת 
ראש  נגד  הסרק  שתיקי  הזמן,  כל  והתרענו 
נגועים בהתנהלות פסולה באופן חסר  הממשלה 
והפרקליטות",  החקירה  רשויות  של  תקדים, 
חקירה  ועדת  מהקמת  מנוס  “אין  רגב.  אמרה 
החקירה  גופי  התנהלות  את  שתחקור  ממלכתית 

בתיק".
אוחנה אמר:  הפנים אמיר  לביטחון  השר 
אכיפת  במערכות  השחיתות  את  לראות  "עצוב 
בחיים  גם  אלא  טלוויזיה,  בסדרות  רק  לא  החוק 
חקר  מעל  אג'נדות  שהעמידו  מערכות  עצמם. 
כנסת/ממשלה  משולבת  פעילות  וד"ל.  האמת 
החברים  כל  לא  לצערי,  לתיקון.  להביא  יכולה 
הפועלים  ויש  זה,  לתיקון  מחויבים  בקואליציה 

במסגרתה כיו"רי ועד העובדים של המערכות".
יו"ר הכנסת יריב לוין הוסיף: "הפרסום הערב 
ניצן  שי  בהשראת  שקם  הטיוח  מפעל  אודות 
פסולה,  התנהלות  תוך  ובפרקליטות,  במשטרה 
בחוסר תום לב ובכוונה לפגוע בראש הממשלה 
בסמכויות  לרעה  שימוש  באמצעות  ולהדיחו 
צריך להדיר שינה מעיניו  רשויות אכיפת החוק, 
בפני  להעלות  בכוונתי  בישראל.  אזרח  כל  של 
מבקר המדינה בפגישתי עימו מחר, את הדרישה 
דיחוי  ללא  לפתוח  והמתחייבת  משמעית  החד 
בבדיקה מקיפה של התנהלות כל רשויות אכיפת 

החוק בתיקי ראש הממשלה".
"החשיפה  בנט:  ח"כ נפתלי  ימינה,  יו"ר 
מערכת  את  קשה  באור  מאירה  סגל  עמית  של 
אכיפת החוק בישראל. יש לחקור את האירועים 
ולטפל  מורא,  וללא  מעמיקה  בצורה  המתוארים 

בכשלים בצורה נחושה". 
ימינה  סיעת  "כיו"ר  שקד הגיבה:  ח"כ איילת 
להצבעה  להעלות  וביקשתי  הכנסת  ליו"ר  פניתי 
כבר ביום רביעי הזה את הצעתו של ח"כ סמוטריץ 
להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת ניגודי 

עניינים של שופטי העליון והפרקליטות".
של  "הפרסום  סמוטריץ הגיב:  ח"כ בצלאל 
עמוקה  שחיתות  אדמה.  רעידת  הוא  סגל  עמית 
הראש  על  צלב  ששמו  החוק,  אכיפת  במערכות 
)המדינה  המדינה'  ש'טובת  והחליטו  נתניהו  של 
מחיר.  בכל  אותו  להרשיע  מחייבת  הם(  הרי  זה 
כל האמצעים כשרים. אם מנדנבליט רוצה להציל 
במשהו את אמון הציבור במערכת אכיפת החוק, 

תיק 2000 צריך להיסגר היום".

החשד: בכירים במשטרה 
ובפרקליטות הסתירו ממח"ש חשדות 
לפלילים מצד חוקרים בתיקי נתניהו 

סערה פוליטית וציבורית בעקבות חשיפתו של העיתונאי עמית סגל בחדשות 12
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סניפי אשפר - ב"ב: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

מצטרפים למועדון של אשפר 
ונהנים מהטבות בלעדיות

Vi
si

on
 M

ed
ia

אשפרישיר
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

מבצע חסר תקדים על בשרים טריים מובחרים

טרי

אוסובוקו
7990נוה ציון

לק"ג
טרי

גולש
7990נוה ציון

לק"ג
טרי

צוואר
7990נוה ציון

לק"ג
טרי

צלעות
7990נוה ציון

לק"ג
טרי

עם עצם
אסאדו

5990נוה ציון
לק"ג

שוק חגי תשרי

לכבוד ראש השנה: ראש כבש ולשון - הכמות מצומצמת  כל הקודם זוכה

קרטון כרעיים/ירכיים קפוא
27.90 לק"ג

28.90 ליחי' 26.90 לק"ג 27.90 לק"ג26.90 לק"ג

נוה ציון

נוה ציון
שארית/רוביןנוה ציון

פילה סלמון נורבגי קפוא

קרטון עוף טרי טרי

47.90 לק"ג עדה חרדית

עדה חרדית/הרב לנדא

כתף בקר קפוא
35.90 לק"ג נוה ציון

VIP 6 עופות מחולק לשניצל וארוזקרטון
במגשים, נקי משומן ועורות.

חדש! נקניקיות צ'וריסוס/
מרגז 100% בשר

החנויות פתוחות בהתאם להוראות משרד הבריאות



כ' אלול תש"פ 129/9/20 בירושלים14

בתזמון הכי גרוע מבחינתו, כשהסקרים מצביעים 
מכחול  מנדטים  של  ויציבה  מאסיבית  שאיבה  על 
לבן לעברו, כשהוא מתחיל להצטייר כמנהיג מחנה 
השמאל ובעזרת סיוע לא מועט מרוה"מ גם כיריב 
יו"ר  ספג   - בבלפור  המלכותי  המשכן  על  המרכזי 
'יש עתיד' ח"כ יאיר לפיד שער עצמי כואב במיוחד. 
עפר  ח"כ  ב-2012,  תחילתה  מאז  לדרך  שותפו 
שלח, הופיע באולפן חדשות 12 והצהיר על דרישה 

פומבית לקיום פריימריז לתפקיד יו"ר המפלגה.
לפיד  מדוע  הסביר  וגם  בזאת  הסתפק  לא  שלח 
ממש  של  פונקציה  מהווה  אינו 
בקרב על ראשות הממשלה ועלב 
מיד  הוותיק.  ברעהו  באלגנטיות 
עתיד'  'יש  נכנסה  מכן,  לאחר 
אין  כי  ודומה  ממש,  של  לסחרור 
נוספת  חלקית  מהתפרקות  מנוס 
שמאלי  היותר  האגף  ומנטישת 

במפלגה, בראשותו של שלח.
היה  משל  המופתע,  לפיד  יאיר 
שחתם  קוסובו  ממשלת  ראש 
שגרירות  הקמת  על  עתה  זה 
ימים  במשך  התלבט  בירושלים, 
אחד,  מצד  להגיב,  כיצד  אחדים 
שאצלו  פעם  לא  שהצהיר  האיש 
ו"מה  פריימריז,  יהיו  לא  לעולם 
גם  טוב  גוריון  לבן  טוב  שהיה 
לאבד  באמת  חושש  לא  לנו", 
הרשומה  המפלגה  ראשות  את 
היטב  מבין  וגם  בטאבו,  שמו  על 
הציבורית  התדמית  חשיבות  את 
 – עין  למראית  לפחות   – בקיומן 
פנימיות  דמוקרטיות  בחירות  של 

במפלגה.
יגיבו  איך  תדע  לך  שני,  מצד 
המצביעים אם וכאשר תוסבר להם 
כך  הנבחר.  היו"ר  זהות  של  הפוליטית  המשמעות 
למשל, הכרזתם של גורמים ב'אגודת ישראל' כי אם 
שלח יעמוד בראשות המפלגה לא תהיה כל מניעה 
לשבת אתו בממשלה אחת... מדובר אמנם בהטרלה 
להראות  כדי  בה  מנפנף  היה  אך שלח  גרידא,  נאה 
דרכו  וממשיך  לבנו  שבניגוד  עתיד'  'יש  למצביעי 
לשלילה  מראש  ומסומן  פסול  אינו  הוא  טומי,  של 

על ידי קבוצות אוכלוסייה נרחבות.
ההחלטה נפלה בישיבת הסיעה ביום שני, לפיד 
אזר אומץ והודיע כי איש לא יציב לו אולטימטום. 
בשנה  ולפיה  מעומעמת  הבטחה  הוסיף  גם  הוא 
תיקבע  ובמהלכה  ועידה  המפלגה  תקיים  הבאה 
שיטה לבחירת היו"ר... בדיקטטורית מדוברת, לפיד 
דחה את הרעיון של שלח מכל וכל. זה האחרון לא 
לא  חזקים  "אנשים  כי  להודיע  ומיהר  חייב  נשאר 

מפחדים".
באמינות  מעט  לא  חשדו  הפוליטית  במערכת 
הטבעית  התחושה  משכבר.  החברים  בין  המאבק 

הייתה בתחילה כי מדובר בתעלול שמטרתו להציב 
אפילו  ואולי  הציבורי,  היום  סדר  על  עתיד  יש  את 
לאפשר ללפיד את קיומן של פריימריז שבסופן יוכל 
להתמוגג לראשונה בחייו מהכותרת "לפיד ניצח". 
עם דחיית ההצעה, מסתמנת תיאוריה אחרת, ולפיה 
מפלגת   – ראשים  בשני  לרוץ  מעוניינים  השניים 
את  שתשאב  שלח,  בראשות  יותר  מובהקת  שמאל 
יש  של  השמאל  ומצביעי  מרצ  העבודה,  קולות 
עתיד, ומפלגת מרכז שתפזול ימינה בראשות לפיד, 
ותנסה לנגוס בגנץ ובבנט. כך או כך, גם אם המהלך 
שכאלו  תהליכים  של  סופם  היטב,  מתואם  אכן 
יריבות  של  שלג  לכדור  ולהפוך  משליטה  לצאת 
'על באמת'. לא נותר לנו אלא לאחל לשני הצדדים 

שיצליחו לפגוע ביריב.

המדינה זה אני
מטאפורי  באופן  האדמה,  רעדה  בערב  בשני 
מקום  בירושלים,   31 א-דין  צאלח  ברחוב  כמובן, 
הפוליטי  הפרשן  המדינה.  פרקליטות  של  משכנה 
בלשון  הולמת,  שאינה  התנהלות  חשף  סגל  עמית 
 ,2000 בתיק  החוקרים  מבכירי  אחד  אצל  המעטה, 
חמור.  אישי  עניינים  בניגוד  עת  באותה  שעמד 
לפסילת  שיוביל  לו  הראוי  מן  כשלעצמו  הסיפור 
בגישת  הדוגל  האמריקני  במשפט  כמקובל  התיק, 
מעשים  נעשו  אם  לאמור,  המורעל',  העץ  'פרי 

פסולים בחקירה – התיק כולו פסול.
עניינים  ניגוד  אינו  יותר  הגרוע  החלק  אבל 
החיפוי  אלא מערכת   ,433 בלהב  קצין  אצל  גרידא 
והפרקליטות,  המשטרה  צמרת  של  וההסתרה 
בראשות הפרקליט לשעבר שי ניצן וראש להב רוני 
ריטמן, שעמדה על רגליה האחוריות כדי למנוע כל 
וכדי לטייח את  בנושא  חקירה פומבית של מח"ש 

הפרשה מתחילתה ועד סופה.
כאשר הפרשה הגיעה כבר לחקירת מח"ש, נקבע 
בחקירת  עניינים  ניגוד  תוך  טיפל  "החשוד  כי  שם 

רעיית ראש הממשלה וראש הממשלה, 
בעניין  נתניהו  לחקירת  בנוגע  ובפרט 
אשר  מוזס  נוני  עם  אסורים  קשרים 
כבעל  מכהן  אחותו  עם  בצוותא 
אחרונות...  ידיעות  בעיתון  השליטה 
כי  החקירה  מפעולות  אינדיקציה  ישנה 
נעשו פעולות הסתרה מכוונות מצדו... 
הסטייה  ומידת  העניינים  ניגוד  עוצמת 
מתעצמת  החשוד  של  השורה  מן 
ועלולה לעלות לכדי עבירה פלילית של 

הפרת אמונים".
למח"ש,  הגיעה  שהחקירה  אחרי  גם 
מומי  המדינה,  לפרקליט  המשנה  ניסה 
מציין  כשהוא  אותה  לבלום  למברגר, 
בהודעתו כי הדברים נכתבים על דעתו 
של שי ניצן ומוסיף משפט חריג במיוחד 

נכנסים  מח"ש  הזו  בעת  בו  מצב  רואה  לא  "אני 
מובנות".  מסיבות   ,2000 בתיק  חומרים  לבדיקת 
הציבורי  הקמפיין  כמובן  הן  המובנות  הסיבות 
החקירה  גופי  נגד  נתניהו  רוה"מ  בזמנו  שניהל 
והרצון למנוע ממנו מידע חשוב שעשוי לסייע לו. 
כרמל  אורי  ראש מח"ש  הוחלף  ב-2018,  בהמשך, 
בדמות נוחה יותר, קרן בר מנחם, שסגרה את התיק 

לאחר סחבת ארוכה, בלחץ הפרקליטים.
אפילו בר מנחם מתקשה לטשטש את ההתנהלות 
בנימוקי  בפרשה,  המשטרה  קציני  של  ההזויה 
סגירת התיק נכתב כי "יש תשתית לחשד שרב פקד 
עניינים",  ניגוד  של  פלילית  עבירה  עבר  רוטנברג 
"עולה  כי  נכתב  אח"מ  וראש  להב  ראש  על  ואילו 
שיבוש  של  עבירה  לביצוע  ראשוני  חשד  לכאורה 
הליכי חקירה". ומדוע בכל זאת התיק נסגר? מאחר 
ובמהלך הסחבת המדוברים כבר פרשו מהמשטרה 

ואין בזה עוד "עניין ציבורי".
ברוב חוצפתו, מתגייס ניצן גם בהמשך, בהקשר 
רוני  המשטרה  מפכ"ל  על  להגנה  לחלוטין,  שונה 
חיראן',  אל  כ'אום  גם  הידועה  בפרשה  אלשיך, 
תמצית  חלחלה.  מעוררת  בלבד  שקריאתו  מנימוק 
ביחס  בפומבי  שיקר  אלשיך   - בקצרה  המעשה 
לאזרח שנהרג וטען כי הוא מחבל, למרות שבידיו 

היה מידע שהוכיח בוודאות את ההיפך.
מייל  ובהודעת  לפרשה  להגיב  התבקש  ניצן 
מעל  מתרוממים  "אם  כך:  הימנעותו  את  הסביר 
יחסי  מערכת  כלל  על  במבט  ומסתכלים  האירוע 
רק  פרקליטות-משטרה, להסלים כעת את המריבה 
יעשה טוב למי שרוצה ברעת מערכת אכיפת החוק 
וד"ל. המפכ"ל אכן פעל פה באופן שערורייתי, אך 

יש אינטרסים של המדינה שצריך לשקול".
במילים אחרות, גם אם המפכ"ל משקר ומתנהג 
לטובת  הנזק  את  לספוג  יש  שערורייתי,  באופן 
פגיעה  כמובן  שהם  המדינה",  של  "האינטרסים 
בנתניהו, מאחר והוא "רוצה ברעת מערכת אכיפת 
מסמיקים  היו  האיטלקית  במאפיה  אפילו  החוק". 

שילח אש בלפיד

לפי התיאוריה, השניים 
מעוניינים לרוץ בשני ראשים – 
מפלגת שמאל מובהקת יותר 
בראשות שלח, שתשאב את 
קולות העבודה, מרצ ומצביעי 
השמאל של יש עתיד, ומפלגת 
מרכז שתפזול ימינה בראשות 
לפיד, ותנסה לנגוס בגנץ 
ובבנט. כך או כך, גם אם המהלך 
אכן מתואם היטב, סופם של 
תהליכים שכאלו לצאת משליטה 
ולהפוך לכדור שלג של יריבות 'על 
באמת'. לא נותר לנו אלא לאחל 
לשני הצדדים שיצליחו לפגוע 
ביריב

על סדר היום

המדינה זה הוא, 
פרקליט המדינה 
לשעבר שי ניצן 
| צילום: דוברות 
משרד המשפטים

אבי גרינצייג
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הוסיף  גם  ניצן  לסיום,  שכזה.  מפורש  טקסט  מול 
חטא על פשע, וכאשר נשאל לתגובתו )מבלי שיהיה 
את  הכחיש  סגל(  בידי  המייל  להימצאות  מודע 

הדברים מכל וכל.

הדרישה: ועדת חקירה
כדאי לציין כי הסיפור כולו כבר הונח על שולחנו 
של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. גם אם למבקר 
נטול השיניים אין כלים של ממש לפעול נגד צמרת 
הפרקליטות והמשטרה, די בכך שיוציא דו"ח נוקב 
שדים  מחול  לפתוח  כדי  האירוע,  על  בחתימתו 
המשפטית  המערכת  נגד  חריפים  צעדים  שיצדיק 
מערכת  עובדי  ועד  יו"ר  אפילו  היסוד.  מן  הרקובה 
המשפט המכהן באופן רשמי כשר המשפטים, אבי 

ניסנקורן, יתקשה להתעלם מאמירה רשמית שכזו.
נציגי  חייבים,  נשארו  לא  הפוליטית  במערכת 
פנים  לביטחון  השר  זעם.  בחמת  הגיבו  הליכוד 
אמיר אוחנה הודיע כי "עצוב לראות את השחיתות 
השותפים  את  והאשים  החוק"  אכיפת  במערכות 
לקואליציה מכחול לבן שאינם מוכנים לסייע לתיקון 
משפטן  הוא  אף  לוין,  יריב  הכנסת  יו"ר  המערכת. 
שינה  להדיר  צריך  "הפרסום  כי  הגיב  בהכשרתו, 
מעיניו של כל אזרח בישראל, בכוונתי להעלות בפני 
מבקר המדינה בפגישתו עמו מחר את הדרישה החד 
בבדיקה  דיחוי  ללא  לפתוח  והמתחייבת  משמעית 
מקיפה של התנהלות כל רשויות אכיפת החוק בתיקי 

ראש הממשלה".
להקמת  הצעה  יגיש  כי  הודיע  קרעי  שלמה  ח"כ 
ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת התנהלות מערכת 
החוק בעשור האחרון, וזכה לעידוד מפתיע מספסלי 
בצלאל  ח"כ  הלאומי  האיחוד  יו"ר  האופוזיציה. 
סמוטריץ' הכריז כי "תיק 2000 צריך להיסגר היום" 
המערכתית  בשחיתות  המעורבים  "כלל  כי  והודיע 
שנחשפה חייבים להיחקר". לסיום, קינח סמוטריץ' 
הוא  הסיפור,  על  ידע  מנדלבליט  "אם  כי  בהכרזה 

חייב להתפטר מיד מתפקידו".
שמצטייר  מי  בנט,  נפתלי  ימינה  יו"ר  אפילו 
להחליף  הישראלי  השמאל  של  האחרונה  כתקוותו 
את נתניהו בכל מחיר, הביע זעזוע פומבי מהדברים, 

והצהיר כי "יש לחקור את האירועים בצורה מעמיקה 
וללא מורא... רק כך יהא ניתן להשיב את האמון של 

אזרחי ישראל במערכת החוק".
משפטי  שסיפור  העובדה  עצם  המוסגר,  במאמר 
נחשף  החוק  אכיפת  מערכת  של  בקרביה  העוסק 
על ידי פרשן פוליטי ולא על ידי כתבי המשפט של 
התקשורת הכללית, מעידה כאלף עדים על עליבותם 
לחינם  לא  ולהגנת המערכת.  לשירות  עמידתם  ועל 

זכו חלקם בתואר 'דוברי הפרקליטות'.

גמזו לרעה
של  הראשון  בגל  להשוואה:  מסקרן  נתון  הנה 
כמקבל  נתניהו  עם  מעבר  בממשלת  הקורונה, 
לסיום  עד  בריאות,  כשר  וליצמן  מרכזי  החלטות 
יותר  במשך  מאי,  חודש  במהלך  כהונתה  מועד 
משלושה חודשים נדבקו בישראל בסך הכל 16,617 

איש בקורונה ונפטרו 272 בני אדם.
פעולתה,  את  הפריטטית  הממשלה  החלה  מאז 
כולל חלוקת הסמכויות וקבלת ההחלטות עם אנשי 
ניהול  לתפקיד  מיוחד  פרויקטור  מינוי  לבן,  כחול 
חלק  של  המופקרת  וההתנהלות  הקורונה  משבר 
להוראות,  לשמוע  שלא  שקראו  מהפוליטיקאים 
זינק מספר הנדבקים בישראל ליותר מ130 אלף, עם 
לכשלושת  האחרון  בשבוע  שמטפס  הדבקה  קצב 
אלפים חולים חדשים ביום, ומספר הנפטרים חצה 
את האלף. בעצם, מספר החולים הכפיל את עצמו 

בשמונה ומספר הנפטרים בארבעה.
לאחד  רבים  ידי  על  נחשב  גמזו  רוני  פרופ' 
הציג  האיש  ובצדק,  בישראל  הטובים  המנהלים 
גם רזומה עשיר כמנכ"ל משרד הבריאות וכמנכ"ל 
את  לנהל  מונה  כאשר  איכילוב.  הרפואי  המרכז 
את  יביא  האיש  כי  ציפייה  הייתה  הקורונה,  משבר 
להתמקד  כדי  הניהול  בתחום  המוכחות  יכולותיו 

בקטיעת שרשראות ההדבקה ובלימת המגיפה.
לעשות  במקום  האכזבה,  גודל  הציפייה  וכגודל 
הראשון  מהרגע  גמזו  בחר  בו,  טוב  שהוא  מה  את 
פוקוס  שימת  תוך  ובתקשורת,  בפוליטיקה  לעסוק 
חסידות  את  ביקר  הוא  החרדי.  הציבור  על  מיוחד 
אנטישמיות  מחולל  מכתב  ביוזמתו  שלח  בעלזא, 

לראש הממשלה האוקראיני, בנה נוסחה ש'דוחפת' 
לאזור  החרדיות  הערים  מרבית  את  בכוח  כמעט 
שר  מרן  את  גם  לבקר  בחוצפתו  והעז  האדום 
קנייבסקי, באמירה מבחילה שקשה  התורה הגר"ח 

להעלותה על הכתב.
הנציגים החרדים הבינו כי כלו כל 
החרדיות  המפלגות  ראשי  הקיצין. 
את  לפטר  ברורה  דרישה  הביעו 
חתמו  ערים  ראשי  ארבעה  האיש, 
אותו  והאשימו  לנתניהו  על מכתב 
הגושפנקא  נותן  בהיותו  בחריפות 
הללו  ולתוצאות  לאמירות 
כ"מפיצי  החרדים  את  המציגות 
הוזמנו  נוסף  כאיתות  מחלות". 
והמועמד  גנץ  בני  הביטחון  שר 
לראשות 'יש עתיד' ח"כ עפר שלח 
הקורונה  בחמ"ל  נימוסין  לביקור 

של עיריית בני ברק.
גמזו  פרופ'  ורמז,  נרמז  נתניהו 
פומבית  התנצלות  לפרסם  נאלץ 
התורה,  שר  מרן  נגד  האמירה  על 
ברסלב  חסידי  עבור  מתווה  וגם 
כבר  לאומן  בטיסה  המעוניינים 
לעקוב  נותר  כעת  להתגבש.  החל 
לעומק  חלחל  גם  המסר  האם 
או  ישתנה,  החרדי  לציבור  והיחס 
מתחת  לחפש  ימשיך  גמזו  שמא 
לאדמה איך לגלגל את האשמה על 

כשלונו לעבר שומרי המצוות.

תחת גפנו

לסיום, מן הראוי לשגר ברכת 'ברוך רופא חולים' 
לשלוחא דרבנן, יו"ר 'דגל התורה' וועדת הכספים, 
רפואי,  מטיפול  השבוע  שהחלים  גפני,  משה  ח"כ 
אונו  במלוא  לשוב  צפוי  קצרה  התאוששות  ולאחר 
אפשרית  הגשה  לקראת  פוסקים  הבלתי  למאבקים 

של תקציב המדינה לשנת 2020.

קנוניה או קרע? יו"ר 'יש עתיד' ושותפו הבכיר בימים טובים יותר | צילום: עדינה וולמן, דוברות הכנסת

כגודל הציפייה גודל האכזבה, 
במקום לעשות את מה שהוא 

טוב בו, בחר גמזו מהרגע הראשון 
לעסוק בפוליטיקה ובתקשורת, 

תוך שימת פוקוס מיוחד על 
הציבור החרדי. הוא ביקר את 

חסידות בעלזא, שלח ביוזמתו 
מכתב מחולל אנטישמיות לראש 

הממשלה האוקראיני, בנה 
נוסחה ש'דוחפת' כמעט בכוח 

את מרבית הערים החרדיות 
לאזור האדום והעז בחוצפתו 
לבקר גם את מרן שר התורה 

הגר"ח קנייבסקי, באמירה 
מבחילה שקשה להעלותה על 

הכתב
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מאת: חיים רייך

לתוקפו  נכנס  בערב   7 בשעה  שלישי  ביום 
העוצר הלילי על 40 יישובים עד לשעה 5 בבוקר. 
העוצר כולל את מרבית הערים החרדיות ובהן: 
בני ברק, אלעד, ביתר עלית, בית שמש, שכונות 

חרדיות באשדוד, רכסים ועמנואל.
של  ושינויים  ארוכים  ימים  של  סחבת  אחרי 
הרגע האחרון אלו ערים ייכללו ברשימת הערים 
פרויקטור  התייחס  לילי,  עוצר  תחת  שיהיו 
להחלטות שהתקבלו.  גמזו  רוני  פרופ'  הקורונה 
אמר  התקשורת  לאנשי  שיועד  מיוחד  בשידור 
"היום  העוצר:  החלת  לפני  אחדות  שעות  גמזו, 
אלו  והגבלות,  לילה  עוצר  מתחילים  אנחנו 
הגבלות מאוד משמעותיות ואנחנו צריכים לדעת 
שאנחנו יום שני עם מעל 3000 נדבקים מעל 40 
ומוצאים  הרבה  בודקים  אנחנו  בדיקות.  אלף 
קשים  צעדים  עושים  ואנחנו  מאומתים,  הרבה 

מאוד על הרבה אזרחים במדינת ישראל".
שמנהלת  מערכת  של  תשתיות  בונים  "אנחנו 
את הקורונה ומנהלת את הקורונה ברחבי הארץ, 
אותה.  ולנהל  אותה  לבנות  שצריך  תשתית  זאת 
והתשתיות  הניהוליים  המשאבים  בניית  תהליך 
הניהוליות, צמוד כל הזמן על ידי פיקוד העורף 
לתהליך של קטיעת השרשראות, אני מזכיר אדם 
מרגיש,  לא  הוא  פעמים  הרבה  בקורונה  שנדבק 
עליו  להיות שנדע  יכול  אבל  בריא,  מרגיש  הוא 
אותו  נחקור  נדגום,  מאומת,  שהוא  אליו  ונגיע 

וכך נסגור מעגלים.
הבריאות  שר  עם  יחד  היה  רה"מ  "אתמול 
למה  מורכב,  מאוד  תהליך  זה  העורף,  בפיקוד 
תהליך מורכב לבנות את זה, זה מתחבר לניהול 
ברשויות המקומיות, זאת הלוגיקה, היא תימשך 
וקוטעת  משומנת  מערכת  עם  לצאת  שנוכל  עד 
ונותנת לכם אזרחי מדינת ישראל שאנחנו מנהלים 
את הקורונה ולא הקורונה מנהלת אותנו, זה קשה 
ומורכב אבל נמשיך לעשות אותו, הרמזור מעל 
לקח  הרמזור,  במודל  הלוגיקה  ההיגיון,  זה.  כל 
זמן לאשר אותו, להטמיע אותו, הלוגיקה אומרת 
מדרג פעולה בין הישובים של ראש הרשות בכל 
התהליך. כן, מגבלות מותאמות תחלואה וסימון 

מוקדי התחלואה במדינת ישראל.
יודעים  אנחנו  אותם  מסמנים  אנחנו  "כאשר 
יכולים  אנחנו  וכן  אחריה  לעקוב  אותם,  לנטר 
ואפילו נדרשים ואני יודע שזה לא נעים להוסיף 
ערים  שהם  הרמזור  של  מגבלות  על  מגבלות 
לא  הם  לדעת,  מגבלות שצריך  מוקדי תחלואה, 
מגבלות רק שמונעות דברים, זה אמצעי להקטין 
את תחלואת הקורונה, תחלואת הקורונה מנוהלת 
תנועה,  מגבלות  ידי  על  פעמים  הרבה  ומוקטנת 
זה  חינוך  מערכת  גם  נעימות.  לא  מגבלות  ואלו 
זה  את  עושים  אנחנו  זה.  את  ליצור  נעים  לא 

במעטפת נוספת מעבר לרמזור.

אומר  זה  דיפרנציאלי,  ניהול  זה  כי  "זה קשה 
האמצעים  את  נותן  אתה  מסוימים  שבערים 
הרשויות  ראשי  את  מברך  קודם  אני  להגביל. 
המקומיות שלוקחים את זה לאורך הימים בצורה 
את  מתמרצים  הרמזור,  פי  על  ועובדים  רצינית 
התושבים, עושים יותר בדיקות ואכפתיים לצבע 
אני  להיות.  צריך  וכך  נכון  זה  העיר שלהם.  של 
משוכנע שערים אדומות יכולות להיות כתומות. 
טוב,  יותר  הרבה  הרמזור,  שניהול  לי  אומרים 
הרבה יותר מתאים שאתה לא בשיאה של מגפה, 
וצריך  זמן  הרבה  לנו  שמחכה  תהליך  זה  אבל 

להטמיע את זה".
החל  לילי  לעוצר  נכנסות  ערים   40 "היום 
יודע שמופנה כלפי  ואני  19:00 בערב,  מהשעה 
את  מבין  אני  קושי.  מאוד  הרבה  ותסכול,  כעס 
הקושי. קשה לי אישית עם זה. אבל אני גם יודע 
והחליטה  הכריעה  דבר  של  בסופו  שהממשלה 
קשה.  החלטה  וזו  הזו,  ההחלטה  את  לקבל 
מדביקות  התקהלויות  לעצור  צריכים  אנחנו 
ובטח בערים אדומות. שיעור התחלואה בערים 
משוכנע  אני  בעולם.  מהגבוה  הוא  האדומות 
כתומות.  להיות  להפוך  יכולות  אדומות  שערים 
מתאים  יותר  הרבה  הרמזור  שניהול  לי  אומרים 
יכול  אני  מגפה.  של  בשיאה  לא  שאתה  ברגע 
להסכים עם זה, אבל זה תהליך לוקח הרבה זמן".

"שבוע  גמזו:  אמר  לחגים  ההכנה  "בהקשר 
לעצור  שצריך  השלב  זה  השנה,  ראש  לפני 
אנו  איך  ולתכנן  התחלואה,  תמונת  את  ולראות 
רואים את חגי תשרי. זו תקופה שאני חייב לכוון 
את  להקטין  תקופה  לא  זו  תשרי  חגי  כי  נכון, 
דווקא  עלולות  והתכנסויות  ארוחות  התחלואה. 

להגדיל אותה. אציג ביום חמישי הקרוב לשרים 
שלי  המתווה  את  הקורונה  בקבינט  החברים 
זה  צריך  שעכשיו  ומה  בחגים,  הקורונה  לניהול 

שאנשים ילכו ולהיבדק".
עושים  ואנו  ביום,  מאומתים   3,000 לנו  "יש 
בדיקות",  לעשות  לכו  וכן:  בדיקות,  המון 
הרבה  בדיקות,  המון  רואה  "כשאני  גמזו.  קרא 
אלו   - שיורד  חיובי  בדיקות  ושיעור  מאומתים 

חדשות טובות", סיים גמזו.

"לא עוזב את התפקיד"

מיוחד  ראיון  העניק  אף  גמזו,  רוני  פרופ’ 
הצפויות  ההגבלות  על  דיבר  בו  היום'  ל'ישראל 
לשאלה  ועונה  מקבל,  שהוא  הביקורת  בחגים, 
האם יתפטר מתפקידו: "לא עוזבים תפקיד שכזה 
בעת אירוע עם כזו מורכבות, גם אם יש קשיים 

בקבלת החלטות בדרך".
כלי  הוא  "הרמזור  אמר:  הרמזור  תוכנית  על 
אך  מוריד  לא  הוא  במגיפה.  לטיפול  עוצמתי 
משנה את השיח. במקום שתטפל באופן לאומי 
על העיר שלהם.  להילחם  רשויות  אתה מתמרץ 
תראי איזה שיח זה יוצר, כאשר כל רשות נלחמת 
זה  את  לא אדומה. חבל שלא עשו  אני  ואומרת 
לפני 5-4 חודשים אם היה לי את זה לפני חודש 

כולם כבר היו נכנסים למירוץ".
גמזו:  אמר  לילי  עוצר  להטיל  ההחלטה  על 
אדומה  עיר  שבו  קונספט  להעביר  "הצלחתי 
אלא  הנוכחיות,  המגבלות  את  רק  לא  מבינה 

להיות  תמשיך  אם  נוספת  מגבלות  תקבל  שהיא 
אדומה. מחר נחליט על עוצר לילי, מתוך הבנה 
זה  תחלואה.  להקטנת  אמצעי  שזה  משמעותית 

לא נעים".
סגר  של  שהצעד  כך  על  לביקורת  בהתייחסו 
בין  מבחין  הוא  כאילו  הנגיף  את  מציג  בלילה 
מבין  לא  זה  על  שצוחק  "מי  אמר:  ליום,  לילה 
 – בלילה  בקורונה  נדבקים   – אפדימיולוגיה 
היינו  הערבי  במגזר  ובחתונות.  בילוי  במקומות 
את  שאומר  מי  בבוקר.  לא  בלילה,  סגר  צריכים 
גם  להידבק  שאפשר  נכון  זה  דמגוג.  הוא  זה 
זו לא המצאה  גם בעולם,  יש  לילה  עוצר  ביום. 
מכון  והיה  נועד  לילה  עוצר  רעיון  ישראלית. 

לעצור חתונות שיצרו לנו כל יום 500 נדבקים".
"הקורונה  גמזו:  אמר  באכיפה  הקושי  על 
מדינת  של  והחולשות  האתגרים  את  חושפת 
הציות  הערבים,  ביישובם  ההשקעה  ישראל. 
השלטון  בין  החיבור  הציבורי,  לסדר  המוגבל 
בכיתות  הצפיפות  המקומי,  לשלטון  המרכזי 
הקורונה  האכיפה.  מערך  של  והקושי  לימוד 

מציפה את הכל".
מלהתייחס  גמזו  פרופ'  נמנע  לחגים  בנוגע 
למתכונת של סגר: "החגים בישראל לא יהיו חגים 
בהתכנסויות  להרגיע  רוצים  כן  אנחנו  רגילים. 
קורונה  וההמוניות.  המשפחתיות  ובארוחות 
מדביקה בהתכנסות עם אכילה. זה אירוע הדבקה 
להרגיע.  המלצה  תהיה  העולם.  בכל  קלאסי 
איך נמליץ ומה – אלו דיונים שכרגע מקיימים. 
על  ולוותר  בהתכנסויות  להרגיע  המלצה  תהיה 
סבב אינסופי שלארוחות. הצעדים חייבם להיות 

מדויקים מדודים ולא נרחבים מדי".

עוצר לילי על 
הערים החרדיות

פרופ' רוני גמזו: "אני יודע שמופנה כלפיי כעס ותסכול, אני מבין את הקושי. זו החלטה קשה"

 "לכו לעשות בדיקות". פרופ' רוני גמזו |צילום: משרד הבריאות



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

מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטרים

נמנעים
מהתקהלויות

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

מתחננים לשנה טובה, זועקים 'מנע מגיפה מנחלתך'
ומייחלים שנזכה לבריאות איתנה.

גם בבית-הכנסת בשעת התפילה לא מסכנים את המתפללים.
לא מסירים מסכה. 

ָעִטיִתי ְלַחְּנָנ
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

ערבים זה לזה 
ָראֵׁשיֶכם  ֻּכְּלֶכם,  ַהּיוֹם  ִנָּצִבים  "ַאֶּתם 
ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" 

)נצבים כט, ט(.
רבינו חיים בן עטר מפרש בספרו אור החיים הקדוש 
זו על ברית הערבות, הדבר שיכול  שנצטווינו בפרשה 
לגרום לעם ישראל להיות נצבים ועומדים עד סוף כל 
זה הערבות ההדדית שיש ביניהם, כל ישראל  הדורות 

ערבים זה לזה )שבועות לט ע"א(.
חבירו,  ליהודי  לערוב  איך  לראות  חייב  אדם  כל 
אני עשיתי את  "לא  לי",  לומר "מה אכפת  יכול  ואינו 
תחת  נמצאים  ישראל  עם  כל  ושלום,  חס  העבירה", 
כפיפה אחת ובערבות אחת. רבותינו אומרים )שבת נד 
יוצאת  הייתה  עזריה  בן  אלעזר  רבי  של  שפרתו  ע"ב( 
ולא  חכמים,  ברצון  שלא  קרניה  שבין  ברצועה  בשבת 
פרתו הייתה אלא פרת שכנתו הייתה, ומכיון שהיה בידו 
הכח למחות בה ולא מחה, אמרו חכמים שפרתו הייתה 
מוחה  ואינו  למחות  בידו  שיש  מי  דכל  בשבת,  יוצאת 
נענש על שלא מחה. וכל מי שיש בידו למחות בעירו 
נתפס על כל העיר, ומי שיש בידו למחות על כל העולם 

כולו ולא מוחה נתפס על כל העולם )ע"ז יח ע"א(.
מיוחדים  כוחות  יש  ואחד  אחד  שבכל  אומרת  זאת 
שיכול להשפיע ולמנוע עבירות מאחרים ואם לא עשה 
ולא  זאת נחשב כאילו הוא בעצמו עשה את העבירה, 
את  עשיתי  לא  אני  אשם,  אני  "מה  בטענה  לבוא  יכול 
היה  בעבירה, שהרי  חלק  לו  היה  כיון שכן  העבירה", 

יכול למנוע את חבירו מלעשותה. 
מדוע  בדבר  טעם  נתן  קורדברו(  משה  )רבי  הרמ"ק 
על  נתפס  מוחה  ואינו  בחבירו  למחות  שיכול  אדם 
אותו עוון, כיון שכל אחד בישראל כלול בחלק חבירו, 
היהודי השני הוא גם חלק ממך, ואם הוא עשה עבירה 
שהיה בכחך למונעה הרי שזה כמו שהיד שלך עשתה 
את העבירה, אם לא מנעת אותו מלעשות העבירה נמצא 
שבך יש את החיסרון. אם ראית את חברך עושה עבירה 
והיה בכחך למונעו ממנה ולא מנעת סימן שיש בך גם 

חלק מהעבירה הזו במינון הקטן, חלק קטן מיני אלף. 
זיע"א,  מבעלז  אהרון  רבי  הקדוש  הצדיק  ונספר, 
היה איש אלוקים קדוש בעל רוח הקודש, כל משפחתו 
כל  אותו,  להבריח  נס  בדרך  והצליחו  בשואה  נהרגה 
אל  ודבוק בשכינה. פעם אחת באו  רוחניות  היה  כולו 
הצדיק הקדוש הזה ואמרו לו: "רבינו, מה נעשה, ישנם 
בעיר  פה  עוברות  רבות  מכוניות  שבת,  חילולי  הרבה 

הקדוש ירושלים ברחוב יפו".
תדברו  אל  "שקר,  ואמר:  מיד  אותם  עצר  הרב 
בהם  ואין  קדושים  ישראל  ישראל,  עם  על  קטגוריה 
חסידי  כזה!"  דבר  אין  מדמיינים,  אתם  שבת,  מחללי 
האדמו"ר התעקשו להסביר שהמצב לא כל כך מזהיר 
כמו שהרב חושב וביקשו לקחתו לרחוב יפו בעיצומו 
של יום השבת כדי שיבחן את הדברים בעצמו, בזמנם 
לא חלפה דקה שלא הייתה עוברת בה מכונית ברחוב 
יפו, הרב הסכים והלך איתם בעצם יום השבת לרחוב 
יפו, ובמשך יותר מחצי שעה שעמד שם הרב לא עברה 

אף מכונית! 
לכם  אמרתי  "ראיתם?  לחסידיו:  ואמר  הרב  סיים 
שאתם מדמיינים, עם ישראל קדושים ואין בהם מחללי 
שבת". זהו ביאור הערבות שבעם ישראל, משמים לא 
הראו לרב חילול שבת מכיון שלא היה בצדיק הקדוש 

הזה טיפת חילול שבת.
"אם ריק הוא- מכם", אם אתה רואה עבירה בחבירך 
עבירה,  מאותה  אלף  מיני  קטן  חלק  בך  שיש  סימן 
השבת  החילול  את  ראה  לא  מבלעז  הקדוש  האדמו"ר 
כיון שלא היה בו שום חלקיק של חילול שבת. זהו ברית 
הערבות, אם אדם רואה את חבירו עובר עבירה ואינו 
מוכיחו סימן שגם בו יש את החסרון של אותה עבירה, 
ולעקור  לשרש  יצליח  חבירו  את  להוכיח  ישכיל  ואם 
את אותה עבירה מתוכו, כל אחד לפי הכח שיש בידו 

להוכיח.
כדלים וכרשים דפקנו דלתיך

יפה  יצחק:  רבי  אמר  ע"א(  יח  )ר"ה  רבותינו  דרשו 
דין.  גזר  לאחר  בין  דין  גזר  קודם  בין  לאדם,  צעקה 
רשים  'ידי  אומרים  אנו  השנה  ראש  של  בפיוטים 
נחלשים, מהשיג ידי כְֹפָרם', 'אבא כעני שואל על פתח', 
שישנם  הדבר  וביאור  דלתיך',  דפקנו  וכרשים  'כדלים 

שני סוגי עניים: 
יש עני שיש לו מה לאכול, אלא שרוצה יותר, לשם 
כך הוא הולך ומדפק על הדלתות לבקש צדקה, שיביאו 
לו אוכל, אך הדפיקות שלו הם דפיקות חלשות, בדרך 
ימשיך  הוא  לאו  ואם  יפתחו-יפתחו,  אם  בנועם,  ארץ, 

בדרכו, כיון שסוף סוף יש לו מה לאכול.
הוא  ימים  שלושה  לאכול,  מה  לו  שאין  עני  יש  אך 
כבר לא אכל ולא שתה, הוא צמא ורעב ומרגיש שעוד 
רגע הוא עומד להתעלף, כשהוא דופק על הדלת הוא 
דופק בפראות ובצעקות הצילו!! הצילו!! תפתחו!! 
ודרכי  ארץ  דרך  על  איתו  לדבר  שייך  לא  תפתחו!! 
כוחו,  בכל  צועק  הוא  לכן  למות,  עומד  הוא  נועם, 

הצילו! תפתחו!
להבדיל, כך צריכים אנו להיות בראש השנה, 'כדלים 
וכרשים דפקנו דלתיך', לצעוק מעומק הלב, ה' יתברך, 
תציל  טובה!!  לשנה  אותנו  תכתוב  אותנו!!  תציל 

אותנו מיצרנו הרע! 
קודשים  )קודש  זיע"א  מביאלא  הקדוש  האדמו"ר 
ומחנות  בגטאות  וגם  האיומה  השואה  את  שרד  היה, 
לקהל  נוקבות  מוסר  שיחות  עורך  היה  ההשמדה 
צריכים  השנה  שבראש  לומר,  היה  רגיל  חסידיו(, 
מחבלים  עליו  שבאו  אדם  כמו  ולצעוק  להתפלל  אנו 
לעבר  לעזרה  לזעוק  הזדמנות  לו  יש  וכעת  וחטפוהו, 
אנשים שנמצאים בסמוך, כיצד הוא יצעק? שייך לדבר 
איתו על דרכי נועם או דרך ארץ? לא! עומדים להרוג 
חייו,  את  להציל  שלו  היחידה  ההזדמנות  זוהי  אותו, 
צריכים  כך  הצילו!!!  לעזרה,  זועק  צועק,  הוא  ולכן 
אנו לזעוק שה' יתברך יצילנו מכל המחבלים והאורבים 
לנו מימין ומשמאל. ולא רק אויבים גשמים, אלא יותר 
)לשון אור החיים הקדוש  - הרוחניים השפלים  מהכל 
עלינו  שמאיימים  הרוחניים  האויבים  ב(,  יט,  במדבר 
נותנים  ולא  חמורות,  בעבירות  ולהכשילנו  לכלותינו 
טהורה.  ובמחשבה  וטהרה,  בקדושה  להישמר  לאדם 
עלינו לזעוק לה' יתברך בימים אלו ובפרט ביום ראש 
השנה מקירות ליבנו שנצליח להתגבר עליהם ולנצחם. 

⋅⋅⋅
עלינו לדעת שהתפילה רצויה ומקובלת בפרט בימים 
מרן  הגדול  הכהן  של  מביקוריו  באחד  אלו.  קדושים 
החפץ חיים זצ"ל, הסתופף קהל רב סביב החפץ חיים 
על מנת שיאציל עליהם מברכותיו. הרב דפק על תיבת 
מכך  מרוצה  יהיה  אבא  האם  להם,  ואמר  הכנסת  בית 
שאחד מבניו שולח את בקשותיו באמצעות בנו האחר? 
ישירות  אליו  יגש  שלו  שהבן  רוצה  אבא  שלא,  ודאי 
כאן,  נמצא  "אני  וצרכיו,  בקשותיו  את  בפניו  וישטח 
תדבר איתי!", אם כן, המשיך החפץ חיים ואמר, כולנו 
יתברך  לה'  ישירות  לפנות  אחד  כל  ועל  למקום,  בנים 
שמרגיש  בקהל  אדם  יש  ואם  בקשותיו!  את  ולבקש 
שאבינו שבשמים מתרעם עליו קצת, אני מבטיח לכם 
ומחכה  לתפילותינו  מצפה  מאוד  מאוד  יתברך  שה' 

שנפייסו ונשוב אליו בלב שלם! 
וכך היה מייעץ החפץ חיים לכל אדם ואדם לעמוד 
במילים  יתברך  ה'  לפני  שיחו  ולשפוך  החדר  בפינת 
פשוטות ובדברים היוצאים מהלב, כבן המדבר עם אביו 
שירחם עליו ויגמול עמו חסד, ואו אז מובטח לו לאדם 
החפץ  בעצמו  נוהג  היה  וכך  בקשתו.  את  ה'  שישמע 
חיים במשך כל ימי חיים, עומד כבן המחטא לפני אביו 

ומבקש את בקשותיו. 
יתברך  בוראנו  לפני  שיחנו  לשפוך  שנזכה  רצון  יהי 
גאולה  שנת  ומוצלחת,  טובה  לשנה  נכתב  זה  ובזכות 

וישועה לכלל עם ישראל, אמן.

ניצבים  פרשת  בסיום 
בכם  "העידותי  נאמר: 
ואת  השמיים  את  היום 
הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, 
בחיים"  ובחרת  והקללה,  הברכה 
)דברים ל' י"ט(. ויש להבין צווי זה 
של לבחור בחיים,  הרי בפרקי אבות 
)פ"ד משנה כ"ט( כתוב הפוך: "על 
אתה  כרחך  ועל  חי,  אתה  כרחך 
לבחור  אפשר  שאי  כלומר  מת", 
בין חיים ובין מוות? ובכלל, האם 
יבחר  שלא  במציאות  מישהו  יש 
כל  את  מוציאים  אנשים  בחיים? 
כספם על רופאים ועל תרופות, אז 

ברור שהם רוצים לחיות.
רבים  שישנם  היא  התשובה 
זוכרים  תמיד  ולא  שמתבלבלים 
את ההגדרה האמיתית של "חיים". 
"שהחיינו  הברכה  על  נסתכל  אם 
נגלה  הזה",  לזמן  והגיענו  וקיימנו 
"שהחיינו"  רמות:  שתי  שם  שיש 
מהו  קיום.   - "וקיימנו"  חיים,  ־ 
קיום? גם ארון וכסא קיימים. קיום 
אבל  במרחב.  מקום  לתפוס  זה 
שליחות  מטרה,  פירושם  חיים? 
של  הרכיבים  לדוגמה:  ותכלית. 
שעון הקיום שלו, אך התכלית שלו 

היא להראות מה השעה.
ברכת  מדוע  להבין  יש  כך,  אם 
רק  הרי  הפוכה.  היא  "שהחיינו" 
אפשר  קיימים  שאנחנו  אחרי 
בברכה  מדוע  התכלית,  את  למלא 
י"ל  הקיום?  לפני  מופיעים  החיים 
שהברכה באה ללמד אותנו שקיום 
לכן  ערך.  חסר  הוא  מטרה,  ללא 
קודם  לברך  חכמינו  לנו  תיקנו 
"שהחיינו", משום שרק כשיש לנו 
משמעות יש להודות גם על החלק 

של "קיימנו".
חב"ד, שקראו  חסיד  על  מסופר 
לו ר׳ צבי הירש גנזבורג. הוא ישב 
מליובאוויטש  הרבי  של  לשמאלו 
זה  והוא  בהתוועדויות,  זי"ע 
הוא  הניגונים.  רוב  את  שהתחיל 
ילדים.  לחמישה  זכו  ורעייתו 
הוא  תש״ל  בשנת  תורה  בשמחת 
חמשת  עם  הכנסת  לבית  הגיע 
עם  אדם  לשם  הגיע  ורקד.  ילדיו 
עשרה,  ארבע  בן  שהיה  שלו  הבן 
שאמר לאביו: "תראה, את היהודי 
יכול  שהייתי  הלוואי  המאושר, 
האבא:  לו  אמר  כמוהו".  להיות 
ביום  ימים,  שישה  שלפני  לך  "דע 
שני של חג סוכות, אשתו שהייתה 
ל"ע  נפטרה  ושבע,  שלושים  בת 
ילדים  חמישה  עם  אותו  והשאירה 

קטנים".
הבן היה בהלם, ושאל את אביו: 
שמח  להיות  יכול  הוא  איך  "אז 
כל כך?". ענה לו אביו: "זה מפני 
לשמוח  אמר  הוא  ברוך  שהקדוש 
מתעלם  הוא  שמח.  הוא  אז  בחג, 
מכל המציאות שלו - ושמח". הילד 

יצא משם בהתפעלות עצומה.
ההקפות  תורה,  שמחת  בליל 
הרבי  מאוד,  מאוחר  אז  התחילו 
הסביר בהתוועדות שהחיים נותנים 

ערך לקיום. בלי תורה, בלי אמונה, 
בלי הקדוש ברוך הוא, בלי השאלה 
מה אני יכול לתת לחיים, אין לקיום 

שלי כל ערך.
כולם  התחילו  הדיבורים  אחרי 
שלו  שהמילים  רוסי,  ניגון  לנגן 
יטביעו  לא  "המים  אומרות: 
אותנו".  תשרוף  לא  והאש  אותנו, 
שהיו  יהודים  שחיברו  מילים  אלה 
ואף על  בסיביר בתוך קרח ובאש, 
פי כן הם לא נשברו. אנחנו נשארים 
בתוך  שהתאלמן  צבי  ר׳  יהודים! 
החג, התחיל לשיר את הניגון הזה, 
ואז קרה דבר מדהים. הרבי הסתכל 
והתחיל  ממקומו  נעמד  עליו, 
אדירה.  בהתלהבות  כפיים  למחוא 
הייתה  שלא  אומר  שם  שהיה  מי 
שמחה כזאת מעולם. אשתו נפטרה 
לא עלינו רק לפני כמה ימים, אבל 
הוא שר כי כך רוצה הקדוש ברוך 
הקיום  מעל  התרומם  הוא  הוא! 

והפך את עצמו למדרגת חיים.
זה הפירוש של "החיים והמוות 
בחיים".  ובחרת  לפניך...  נתתי 
כי  הפיזיים  לחיים  הכוונה  אין 
אלא  בבחירתך,  תלויים  אינם  הם 
כוונתם לשאלה מה תעשה בחייך? 
או  הרוחניים  בחיים  תשקיע  האם 
שיש  ודאי  בזה  הפיזי.  בקיום  רק 
זה  בלבד  בקיום  לבחור  בחירה! 

כמו לבחור במוות.
את  שהפריד  הברזל  מסך  בעת 
את  רבים  ציטטו  שברוסיה  אחינו 
דברי משה רבנו לפרעה: "שלח את 
עמי", אך שכחו את המשך הפסוק 
האמיתית  החירות  ״ויעבדוני״!   -
היא בבחירה האמיתית של החיים, 
את  כשלוקחים  "ויעבדוני".  של 

החיים ועושים מהם נצח.
שאלו יהודי מבוגר שהיה עשיר 
לו  יקר שהיה  הכי  הזמן  גדול, מה 
העיניים  את  עצם  הוא  בחיים? 
ניצול  שאני  יודעים  "אתם  וסיפר: 
הממונה  המחנות,  באחד  שואה. 
סופר  היה  לצריף  בכניסה  שעמד 
הוא  לשישי  ורק  אנשים,  שישה 
אני  הפעמים  באחת  שמיכה.  נתן 
לדרגש  עליתי  השישי,  הייתי 
קור  היה  בשמיכה.  והתכסיתי 
כלבים, אבל לי היה קצת חם. בלב 
התחילה מלחמה עצומה: להתחלק 
בשמיכה או לא ? אחרי דיון ארוך, 
פרשתי  האלוקית.  הנפש  ניצחה 
עד  החמישה  כל  על  השמיכה  את 
לי  נהיה  ופתאום   - שיכולתי  כמה 
הרגע  לכם,  אומר  אני  בלב.  חם 
הזה הוא השיא של כל החיים שלי. 
יותר  משהו  שיש  בבירור  הרגשתי 
מהקיום שלי, וזה נתן ערך לחיים". 
הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד 
שמיכה. לאחד יש שמיכה של כסף, 
לאחד יש שמיכה של שכל , לאחד 
רגישות. השאלה היא האם לוקחים 
הקיום  בשביל  הזו  השמיכה  את 
להתחלק  שיודעים  או  האישי 
הקיום  את  להפוך  בידינו  איתה. 

לחיים. הבחירה היא שלנו! 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ובחרת בחיים
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דירות 
למכירה

כ’ באלול -כב’ באלול תש”פ
09/09-11/09/2020  

 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 

2-2.5 חדרים

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

 באימרי ברוך, 6 
חדרים, קומה ג' עם 

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

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

בני ברק

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

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

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

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

העיר, מהסלון יש נוף 
לגינה גדולה ומטופחת, 

אין בניינים צמודים 
לדירה. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)33-33(_____________________________________________

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

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

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

 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

 למכירה פנטהאוז 
בפרוייקט גן העיר, 6 

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

תיווך אשכנזי, 
 .03-5791770

_____________________________________________)36-37(חזקי, 052-3882621

 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 בפרוייקט 
גן העיר, 4.5 חד' 

ק"ג, מוארת ומרווחת, 
מושקעת מאוד, מרפסת 

שמש עם מחסן וחניה 
צמודה. תיווך אשכנזי, 

 .03-5791770
_____________________________________________)36-37(חזקי, 052-3882621

קו עיתונות דתית 8278816

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברח' דלמן 23 
בשכונת שמעון הצדיק )שיח' ג'ראח( ירושלים

הח"מ, עוה"ד יריב פלג ו – אבשלום נגר אשר מונו ככונסי נכסים במסגרת   .1
19878-08-17, מבקשים  תיק בית משפט לענייני משפחה בירושלים ת.א. 
לקבל הצעות לרכישת זכויות בבית הבנוי על מגרש ברחוב דלמן 23 )לשעבר 
15( בשכונת שמעון הצדיק )שיח' ג'ראח( בירושלים הידוע כגוש שומא 

30092 חלקה 20 ספר )ירושלים( מס 1015 דף 1690 )להלן: "הנכס"(.
ועל אחריותו הנכס, מצבו הפיזי, התכנוני  על המציע לבדוק בעצמו   .2
והמשפטי, וכל הצעה שתוגש, תהא רק בהסתמך על בדיקת המציע. הנכס 

.)AS IS( יימכר במצבו הנוכחי
ההצעות לגבי הנכס תוגשנה בכתב על גבי טופס )להלן "טופס ההצעה"(   .3
בצירוף הסכם חתום, המצוי במשרדי הח"מ ובצירוף המחאה בנקאית 
בלתי מותנית, משוכה על ידי בנק ישראלי מוכר, לפקודת שני כונסי 

הנכסים הח"מ, בסכום השווה ל – 10% מסכום ההצעה )להלן: "השיק"(.
השיק ייפרע אם המציע יחזור בו מהצעתו או אם יזכה המציע אך לא ישלם   .4

את יתרת המחיר במועד הנקוב בהצעתו.
הח"מ לא ישלמו דמי תיווך וההצעה תינתן לגבי רכישת הנכס בשלמותו.  .5

הח"מ רשאים לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד או עם אחרים ולקיים מכירה   .6
תחרותית ו/או לבטל את המכרז בכל עת, ו/או להאריכו, הכל לפי שיקול 

דעתם.
הח"מ לא חייבים לקבל ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.  .7

אין לראות בהזמנה זו משום מכרז. דיני המכרזים וחוק חובת מכרזים   .8
התשנ"ב-1992, לא יחולו על הזמנה זו.

המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בירושלים.  .9
ההצעות אשר תוגשנה, לא תפחתנה מסך של 4,000,000 ₪.

ביקור בנכס יש לתאם עם עו"ד אבשלום נגר.
הצעות לרכישת הנכס תוגשנה במשרד עו"ד יריב פלג עד לתאריך 23.9.20 

בשעה 14:00
.Heli@pbz-law.co.il :לפרטים ניתן לפנות אל עו"ד חלי בחרי-סני בדוא"ל

אבשלום נגר, עו"ד ונוטריון, כונס נכסים
אבן גבירול 25 תל אביב

טל: 03-6296030 פקס: 03-6296033

יריב פלג, עו"ד ונוטריון, כונס נכסים
פלג, בן צבי ושות'

יגאל אלון 157 ת"א 67443
טל: 03-6969955 פקס: 03-6954756

למכירה

054-4669790

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

הכנה למעלית. ללא תיווך.

 באזור אוניברסיטה 
ברחוב סנדרין, קומה 1, 2 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

מחיר 460,000 סגירה חבל 
_____________________________________________)37-37(לפספס לאון 052-4462863

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

4,300,000 ***בגמר 
בניה באזור רמב"ם, 3 ח', 

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

גדולה, 2,700,000 -054
B.D.A 37-37(8449423 תיווך(_____________________________________________

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

מ' + התרים ל- 30 מ' 
_____________________________________________)37-37(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בעלי הכהן, קרקע, 
כ- 70 מ"ר, מחולקת, 

מ.חלקית, אופציה גדולה, 
1,400,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)37-37(_____________________________________________

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

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

050-3000121)37-37(_____________________________________________

 באביעד, ק.מוגבהת, 
מחולקת, כ- 130 מ"ר, 
100/30, כ- 5/2 חד', 

1,990,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)37-37(_____________________________________________

 בקובלסקי 160 
מ"ר, בלעדי, מחולקת 

ל- 3 דירות במפלס 
אחד, הראשונה 4 חד' 

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

מושכרות, הכל מפואר, 
2,320,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)37-37(נדל"ן בועז 050-4156080

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

ק"ב, חזית, בכל דירה 2 
חד' של 45 מ', מושכרות, 
מיידי! רק ב- 1,700,000 

בלעדי! אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)37-37(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
הדתי והחרדי, לקונה, למוכר, 
למשכיר, כ- 10,000 כניסות 

dira4me.co.il 37-37(ביום, ללא דמי מנוי(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברחוב 
החשמונאים )קרוב 

לאולמי נאות ירושלים(, 
דירה בקומה א', 40 

מ"ר, משופצת, מרוהטת 
קומפלט, מושכרת 

ב- 3,000 ש"ח לחודש, 
מיידי, 720,000 ש"ח 

גמיש )רשומה כמסחרי 
לבעלי הון עצמי גבוה(, 
אופ' לפינוי בינוי עתידי 

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

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

מושכרת 4,700, 
1,265,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)37-37(נכסים 052-7684074

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

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

 מציאה!!! בבלעדיות, 
פנטהאוז, בדב גרונר, 4 חד', 

משופץ, 3 כיווני אוויר + 
מעלית, חניה וגג, סוכה, 1.7, 

גמיש "פנחס נכסים"
055-6789653)37-37(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 א.דנגור דירת גן, כ- 55 
מ"ר, מ.מהיסוד + חצר 
20 מ"ר, מעטפת כ- 48 
מ"ר, 1,400,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)37-37(_____________________________________________

 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)37-37(_____________________________________________

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

+ ח.שכנים לכ- 28 מ"ר, 
1,060,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)37-37(לדיור" 052-5222690

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

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

 מציאה, במכבים, דופלקס 
150 מטר, מחולק, 3.5 חד' 
+ יחידה + מרפסת שמש, 
1,850,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)37-37(_____________________________________________

 באזור הנבאים, מציאה, 
דופלקס 180 מטר עם 

אפשרות לחלוקה, 5.5 חדרים, 
חזית, יפה, 2,600,000 גמיש 
B.D.A 37-37(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בדב גרונר דופלקס 4 
חד', 120 מ"ר, ק"ג, חניה 
ומחסן, 1,665,000 נדל"ן 

_____________________________________________)37-37(הקריה 050-3000121

 בלעדי דופלקס מפואר 
בפרדו, קומה רביעית, 5 ח', 
140 מטר + בקומה עליונה 
דירת 3 ח', 70 מטר, כניסה 

נפרדת, מושכרת + 70 מטר 
מרפסת עם אישור שכנים 

לבנות עוד יחידה + מעלית + 
2 חניות + מחסן, 3.6 מליון 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)37-37(_____________________________________________

 בלעדי באזור זכרון מאיר, 
דופלקס 5 חד' + מרפסת 

160 מ"ר, משופצת כחדשה, 
ק"ג, חזית, ניתנת לחלוקה, 
2,590,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)37-37(פנחסי 03-5799308

 בלעדי דופלקס מפואר, 
5 ח', כ- 200 מטר, בקרית 

הרצוג + מעלית, 2,250,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)37-37(_____________________________________________

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

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

 מחיר הזדמנות! פרוייקט 
בעזרא, 5 חדרים, מרווחת, 

כניסה 36 חודש, 2,050,000 
_____________________________________________)37-37(ש"ח תיווך 054-3050561

 בבניין מס' 5 הכי טוב 
ברחוב עורפי לצבי + 

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

מושקעת מאוד, רק 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)37-37(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)37-37(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. 

_____________________________________________)37-37(פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)37-37(א. פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

 למכירה, גנחובסקי, 
ירד המחיר!!! 5 חד' + 2 

מרפסות, כולל יחד' הורים, 
1,750,000 סגירה זנזוריגולד 

052-2345633)37-37(_____________________________________________

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

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

חזית, 2,900,000 גמיש
B.D.A 37-37(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, קומה ג', 
130 מ', משופצת, 6 חד', 

חנייה, מעלית נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)37-37(_____________________________________________

 באזור חזון איש, קומה 
ג', חזית, 115 מ', 5 חדרים, 

משופצת, מעלית ומחסן 
_____________________________________________)37-37(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בבלעדיות באבני נזר, 
קומה א', ענקית, כ- 160 

מ', 6 ח', משופצת, אופצייה 
לחלוקה נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)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(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח תיווך
054-3050561)37-37(_____________________________________________

 בהרב שך, קומה ראשונה, 
חזית, 4 חדרים גדולים, 

משופצת מהיסוד + חנייה 
_____________________________________________)37-37(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בקרית הישיבה, קומה 
ג', 110 מ', 4.5 חד', גדולה 
ומרווחת, מעלית נדלניסט/

_____________________________________________)37-37(נפתלי 054-5951599

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

_____________________________________________)37-37(הקריה 050-3000121

 באוסישקין 4 חד', 
כ- 90 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 

חניה, מעלית, 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)37-37(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! בשלמה 
בן יוסף 4 חד', כ- 105 

מ"ר, ק"ד, רק 1,450,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)37-37(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)37-37(בועז 050-4156080

 נויפלד 23 ליד הגינה 
החדשה, 4 חד' + פינת 

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

פתוחה לגמרי לכיוון 
החנייה + אופציה ענקית 

מיידית לבניית דירה 
נוספת על הגג )שכן 

בנה(, יופי של נוף ואויר, 
מחיר מעולה, 1,550,000 
גמיש + מפתחות, דירה 

פנויה, מיידי! בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)37-37(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', בניין חדש, 
בפ"כ, קומה ב', חזית + 

מעלית + חנייה + טאבו, 
מסודרת, מטבח אמריקאי עם 
הסלון ביחד, 1,600,000 תיווך 

_____________________________________________)37-37(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 4 ח' בפ"כ, 97 
מטר + 15 מ"ר מרפסת + 

15 מטר מחסן + 2 מטר 
הרחבה מיידית לאורך הסלון, 
1,700,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)37-37(_____________________________________________

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

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

משופצות, ק"א, חזית, 3 כ"א, 
ניתן גם לקנות כדירה אחת, 

1,850,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)37-37(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברב שך מרכז, 4 
חד', 100 מ"ר, ק"ב, משופצת 
כחדשה, 2,250,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)37-37(פנחסי 03-5799308

 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 
_____________________________________________)37-37(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)37-37(_____________________________________________

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

1,645,000 מ.כהן-נכסים 
052-7684074_____________________________________________

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

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

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)37-37(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

חניה, לפרטים 050-4122744 
_____________________________________________)37-37(תיווך

 הטבה מיוחדת לשנה 
החדשה: ביהודה הנשיא, 3 

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

_____________________________________________)37-37(תיווך



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

כ’ באלול - כב’ באלול תש”פ   09/09-11/09/2020

 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

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

חריש

קוטגים

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 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 

טבריה

קריית גת 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

050-4133790)36-39(_____________________________________________

+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.

 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(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)37-37(_____________________________________________

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

_____________________________________________)37-37(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)37-37(_____________________________________________

 בשח"ל 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"ב, בנין חדש, 

מעלית, 1,530,000 נדל"ן 
_____________________________________________)37-37(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי כ- 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ב, עורפית, 

רק 1,250,000 נדל"ן 
_____________________________________________)37-37(הקריה 050-3000121

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

1,385,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)37-37(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 3 
חד', כ- 70 מ"ר, ק"א, 

להיכנס לגור, 1,320,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)37-37(_____________________________________________

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

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

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)37-37(_____________________________________________

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

מיידית, מטבח, אמבטיה, 
משופץ, במחיר מעולה, 

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

050-4156080)37-37(_____________________________________________

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

אופציה לסוכה גדולה, 
משופצת ברמה, בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)37-37(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מתחרדים, קומה ב', כ- 70 
מטר ברטו, מחולקת, יפה, 
משופצת, 1,350,000 תיווך 

_____________________________________________)37-37(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

1,620,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

 ביהושוע 3.5 חד' + 2 
מרפסות, 91 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, א. להרחבה א. 
_____________________________________________)37-37(פנחסי 03-5799308

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

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)37-37(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)37-37(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה, 
מיקום מצוין, 3.5 חד', 75 

מ"ר, ק"א, חזית, משופצת, 
מרווחת + סוכה, א. להרחבה 

_____________________________________________)37-37(א. פנחסי 03-5799308

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

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

052-5222690)37-37(_____________________________________________

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

ח.בבניין, 1,440,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)37-37(_____________________________________________

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

משופצת, 1,260,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)37-37(_____________________________________________

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

א.להרחבה כ- 30 מ"ר, 
1,660,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)37-37(לדיור" 052-5222690

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

משופצת, ק"ב, מיידית, 
1,560,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)37-37(_____________________________________________

 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)37-37(_____________________________________________

 לחטוף בסלנט!! 3 
חד', ק"ק, חדשה, 70 

מ"ר + חצר 28 מ"ר 
בלעדית! 1,520,000 

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

 בבלעדית באהרונסון!! 
חדשה בשוק!! 3 חד' + 

מרפסת, 80 מ"ר + היתר 
בניה בגג ובצד!! ק"ג, 

1,850,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)37-37(נכסים 052-7684074

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

משופצת + א.ברעפים, 
1,360,000 גמיש "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)37-37(_____________________________________________

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

ממשית ל- 25 מ' נדלניסט/
_____________________________________________)37-37(נפתלי 054-5951599

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

היתרים ל- 30 מ"ר, 
1,160,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)37-37(_____________________________________________

 בברוט 14, ק"א, 2 
חד', סלון גדול + מרפסת, 

מטבח יפה בנפרד, 
אמבטיה, שירותים, 

משופץ + תוכניות לעוד 
40 מ' נוספים יחד עם 

השכן + אופציית סוכת 
רלסים גדולה בחזית, 

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

050-4156080)37-37(_____________________________________________

 מציאת השבוע, 
בבלעדיות ברחוב ירושלים, 5 

חד', 107 מ"ר, פינתית, ק"ב, 3 
כיווני אוויר, משופצת + מחסן 

12 מ"ר, רק 685,000 ש"ח 
052-7166160)37-37(_____________________________________________

 בשזר הכוכב, בבלעדיות, 
4 חדרים, 3.5 כיווני אוויר, נוף 

פנורמי לכינרת, 110 מטר, רק 
_____________________________________________)37-37(775,000 ש"ח 052-7166160

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

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

_____________________________________________)37-37(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! 
_____________________________________________)37-37(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)37-37(_____________________________________________

 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)37-37(_____________________________________________

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

יעקב, 1,470,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)37-37(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! 
_____________________________________________)37-37(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 

_____________________________________________)37-37(הכוכבים: 02-5713375

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

מואר, רק 2,050,000 מציאה! 
_____________________________________________)37-37(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 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 

_____________________________________________)37-37(הכוכבים: 02-5713375

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

3,300,000 ש"ח
_____________________________________________)37-37(050-6610501 סתיו

דופלקסים
 בטרומפלדור, דופלקס 

מחולק חדיש, חייב להימכר!! 
מעלית, 2 מפלסים נפרדים, 

2,290,000 גמיש
_____________________________________________)37-37(050-6610501 סתיו

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

1,790,000 ש"ח
_____________________________________________)37-37(050-6610501 סתיו

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

חניה, מעלית, יחידת הורים 
אריאל שמילוביץ

050-3073256)37-37(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
לוי 3, דירה חדשה, קומה 4, 

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

ממ"ד, מרפסת שמש אריאל 
_____________________________________________)37-37(שמילוביץ 050-3073256

 "אינפינטי עוצמה", 
בצירלסון 29, 4 חד', 105 

מ"ר, קומה 1, מעלית, חניה, 
מ"ש, יח' הורים, משופצת 
מהיסוד אריאל שמילוביץ 

050-3073256)37-37(_____________________________________________

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

שתי חניות ושני מחסנים, 
מושקעת חניתה ילין 

054-4723517)37-37(_____________________________________________

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

1,170,000 ש"ח
_____________________________________________)37-37(050-6610501 סתיו

 "אינפינטי עוצמה", 
ויסבורג 8, משופצת מהיסוד, 

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

050-3073256)37-37(_____________________________________________

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

משופצת מהיסוד אריאל 
_____________________________________________)37-37(שמילוביץ 050-3073256

 בברנדה )קק"ל(, ק"ב, 
1,100,000 ש"ח!!!
_____________________________________________)37-37(050-6610501 סתיו

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

משופצת, 35 מ"ר, ממוזגת, 
_____________________________________________)37-37(910,000 ש"ח 050-4811122

 "אינפינטי עוצמה", 
בהרב גולד, דירת 2.5 חד', 

50 מ"ר, קומה 2, משופצת 
חלקית, מושכרת ב- 2,850 

_____________________________________________)37-37(ש"ח אלינה גוץ 072-3713930

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

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)37-37(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בענתות/הצדיק 

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

790,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)37-37(_____________________________________________

 בבלעדיות בדב גרונר, 4 
חד', בבניין חדש, 1,640 גמיש 
_____________________________________________)37-37("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבנימין אברהם 4 חד', 
ק"ב, בנין חדש, מעלית, 

4,200 נדל"ן הקריה
050-3000121)37-37(_____________________________________________

 מציאה! בזבוטינסקי הרב 
שך, 70 מ"ר, ק"א, חזית, יפה 

ושמורה, 3,100 ש"ח, לל"ת 
052-7193105)37-37(_____________________________________________

 באברמסקי בניין 
מעולה, 3 חד' + סוכה, 
מרפסת ענקית סגורה, 
ק"א + מעלית, מיידי + 
מפתחות, 3,800 ש"ח, 
התשלום לתיווך אפשרי 
ב- 12 תשלומים, בלעדי 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)37-37(_____________________________________________

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

ומושקעת, חזית תיווך דורון 
054-4980159)37-37(_____________________________________________

 בלעדי במהרש"ל קרוב 
לר"ע, כ- 90 מ"ר, 3.5 

חדרים ענקית + מרפסות 
+ סוכה, ק"ב, חזית, 

שמורה, כניסה מיידית, 
3,600 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)37-37(_____________________________________________

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

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

נכסים והשקעות
054-4290600)37-37(_____________________________________________

 בלעדי באחיה השילוני, 
3 חדרים גדולה + 

מרפסות, ק"ב ואחרונה, 
עורפית, משופצת 

כחדשה, כניסה מיידית 
+ חניה משותפת בבנין, 

4,200 ש"ח גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)37-37(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

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

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

 באביעד, יחידה 
גדולה, חדשה, מרוהטת, 
ממזוגת, סוכה, דוד"ש, 

מיידי, 1,950 ש"ח
052-7672267
_____________________________________________)34-37ש(073-7317319

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

 1.5 חד' ברח' מיכה, 
ממוזגת ומרוהטת, דוד"ש, 

סוכה ואמבטיה, מיידי. 
054-8432994/5)36-37(_____________________________________________

יחידות דיור

 בקובלסקי 2 חד', 
יחידה משופצת חדשה, 

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

הזריז נשכר, בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)37-37(_____________________________________________

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

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

 בלעדי באהרון דב 
2.5 חדרים, כ- 70 מ"ר, 

שמורה, ק"א, חזית, 
כניסה מיידית, 3,800 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)37-37(והשקעות 054-4290600

 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)37-37(_____________________________________________

 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

 יחידת דיור מושקעת, 2 
חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפייפיה, ממוזגת, מיידי
054-3455437)37-37(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, יח"ד, 
כ- 40 מ"ר, ריהוט חדש, 2,700 
ש"ח כולל ארנונה, פינוי גמיש 

_____________________________________________)37-40ל(052-7649863

 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

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

_____________________________________________)37-38ח(מתיווך 054-7938941
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 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

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

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

צפת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

_____________________________________________)7-6/21ש(וג'קוזי 052-8860953  דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

נהריה 

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

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

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

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

עלמה 

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

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

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

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

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

ירושלים והסביבה

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

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

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

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

יבניאל

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

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

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

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

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

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

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

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

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

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

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

 "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 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

 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

 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

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

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

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

 מעונינים ב- 5 ח' עם 
מעלית, קומה א', ב', במרכז 

_____________________________________________)32-33ח(053-3157478

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

_____________________________________________)32-33ח(מתיווך 054-7938941

 מחפש דירה בב"ב, 3 
חדרים, 70 מ"ר, משופצת, עד 

_____________________________________________)32-33ח(1,400,000 054-5462606

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-43ש(054-8493120

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

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

מחסנים

משרדים

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה + חצר ענקית, מנגל, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

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

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

 צימרים 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

עסקים

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

_____________________________________________)35-38(לרכב 052-7140101

 חתונות ושבתות חתן 
ונופש, וילות, מלונות, 

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

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

_____________________________________________)25-39ש(050-6901390

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

054-6287000)35-38(_____________________________________________

 צימרים בצפון ירושלים, 
עד 20 איש, בריכה גדולה 

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

_____________________________________________)35-40ש(055-6697474

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

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

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

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

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

_____________________________________________)36-37ח(מתיווך, 054-7938941

 התפנו מספר 
קמפוסים בבני ברק 

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

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? תיווך מסחרי 

זה המומחיות שלנו
_____________________________________________)37-37(054-4980159 דורון

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

_____________________________________________)37-37(דורון 054-4980159

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

מחיר מציאה תיווך דורון
054-4980159)37-37(_____________________________________________

 חנות להשכרה 50 מ"ר, 
רבי עקיבא פינת הרב קוק 
_____________________________________________)37-37(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)37-37(דורון 054-4980159

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)37-37(_____________________________________________

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)37-37(_____________________________________________

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

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)37-48ש(058-5994740

 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

 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

מכירת רכבים
טויוטה

סקודה

יונדאי

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

_____________________________________________)37-37(80,000 ק"מ 052-5966508

 ,I30 למכירה יונדאי 
ראשונה מליסינג, 2014, 

סטיישן 1,600, אוטומטית 
055-6775411)37-37(_____________________________________________

 למכירה סקודה אוקטביה 
2017, ראשונה, 1.2 טורבו + 
_____________________________________________)37-37(טסט, שמורה 055-6883937

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

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

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

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(_____________________________________________



כ’ באלול - כב’ באלול תש”פ   409/09-11/09/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

כללי

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

תינוקות

ריהוט

 פרסום מטורף 
למוסדות ועסקים!!! 
הודעה טלפונית לכל 

הקומה הכשרה )כמליון 
מספרים( רק 2,900 ש"ח 

_____________________________________________)27-29ל(055-2772521

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח

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

 כוורת לבנה 16 תאים 
כחדשה ממש!! לכל 

מטרה, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)29-32ש(052-7133153

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

 8 כיסאות לסלון, מעץ 
מלא, ריפוד חדש, מצב 

מעולה, כל אחד 100 ש"ח 
_____________________________________________)32-33ל(058-3292985

 2 יחידות ספריה עם 
ויטרינה, שולחן + 6 כסאות, 

בצבע חום, חדישים
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 מיטה נפתחת מעץ מלא 
+ מגירות, ארון סנדוויץ 4 

דלתות, בצבע חום, חדישים 
_____________________________________________)32-35ל(052-4227714

 שולחן פינת אוכל בסגנון 
עתיק, 2.72 ו- 8 כסאות, 

_____________________________________________)32-33ש(3,500 ש"ח 050-6539531

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

מיוחד מאוד, כחדש
050-6581747 )בשבוע 

שעבר נפלה טעות 
_____________________________________________)33-36(בטלפון

 חדש!! נעלים מידה 23 
לתינוק, רק 15 ש"ח

058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש!! נעלים לתינוק 
מידה 23 מוקסין כחול, 

מהממות, 35 ש"ח
058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעל ספורט 

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

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

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

 מיטת תינוק שילב 
צבע שמנת + מזרון 

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

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

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

חדשות בקופסא, 150 
ש"ח + בולם זעזועים + 

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

יד שניה 
קונים

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)34-35ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 דרוש מעמיד לספר תוים 
וכן ספרי תוים עם שירים 

_____________________________________________)34-35ח(מוכרים 058-3276856

 דרושה רגלית לגיטרה 
_____________________________________________)34-35ח(058-3276856

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית ושיחרור 
שרירים, ומסאג, לאדם העובד 

_____________________________________________)34-35ח(בתחום 052-7396092

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד טל':
_____________________________________________)34-35ח(03-6199806

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)34-35ח(ילדים 050-6651365

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

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

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

 למסירה בחינם סלון 
בצורת ר' מעור אמיתי ב"ב 

_____________________________________________)35-36ח(03-5790663

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2,000 כניסת טעינה יציאה 

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

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)36-37ח(לקלנועית יחיד, 03-6199806

 מעוניינים לקנות את 
הספר 'ילדה קטנה של פעם' 

_____________________________________________)36-37ח(חלק ב', 054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר 'גלות באפרים ירוקים', 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 03-6199806

 מעוניין לקנות אופני 
ילדים או מבוגרים תקינים או 

_____________________________________________)36-37ח(תקולים, 050-5343924

 מעוניין לקנות קלנועית 
לנוסע בודד או זוגית תקינה או 

_____________________________________________)36-37ח(תקולה, 050-5343924

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ספה לסלון + ארון 

_____________________________________________)36-37ח(ספרים, 054-8434129

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)36-37ח(ילדים, 050-6651365

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית, שחרור 
שרירים ומאסג', לאדם העובד 

_____________________________________________)36-37ח(בתחום, 052-7396092

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה זוג מיטות יהודיות, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8434129

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סמלי/בתרומה, לאברך, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 דרוש אקווריום למסירה. 
_____________________________________________)36-37ח(ב"ב, 054-8466850

 כובע קנייטש בורסלינו 
כחדש, 420 ש"ח. 

054-8422105)36-37(_____________________________________________

 מסך מחשב מצב מצוין, 
בני-ברק, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מדפסת 90 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-5737813

 אופניים חשמליות במחיר 
500 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7183866

 מנורת לילה איכותית, 30 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8528215

 מדפסת + מכונת צילום 
הזרקת דיו, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מזוודה + שואב אבק, 
80 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מנורה לכאבים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 מכונת כביסה 9 ק"ג, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, 050-4184747

 מייבש כביסה 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 מזגן מצויין מפוצל - 
1 כ"ס, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7682482

 מקרר מצוין - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 RAM מחשב נייד זכרון 
2, ב- 500 ש"ח, 15 אינץ', 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154435

 נגן DOQO בלי מסך ובלי 
רדיו + אוזניות ומטען חדש, 35 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7154435

 שואב שיומי מנקה ושוטף 
כחדש, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 מאוורר "מגדל" טורבו, 
חדש באריזה, 280 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)36-37ח(מצוין, 054-2819921

 מצלמת פילים קנון, 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-7463631

 תנור חימום חדש, 120 
ש"ח בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי, 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 80 ש"ח,054-7216671

 מאוורר עמוד חדש, 
100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
בלומברג, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן, חדש באריזה, 320 ש"ח 

בלבד, בבני-ברק, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצוין, 100 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)36-37ח(054-4443635

 מחשב נייח מהיר מצוין + 
תוכנות, בהזדמנות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 מסך דק מצוין, בהזדמנות, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 053-3346080

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 )חדש באריזה(, 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3463482

 ממיר דיגיטלי 5 תחנות, 
שמור כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2437292

 כרטיס קול 
 M-AUDIO FAST

TRACK, שמור, 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מחבת חשמלי מולטישף, 
חדש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-8441788

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 
חברת לוגיטק, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2437292

 שואב אבק באריזה, דגם 
הום - 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-8441788

 מצלמת וידיאו + מטען 
+ נרתיק, סוני, חדש באריזה - 

_____________________________________________)36-37ח(600 ש"ח, 050-8441788

 מכשיר ג'קוזי לרגליים - 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, 050-8441788

 מגהץ אדים, חדש 
באריזה, דגם אלקטרו קל, 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-8441788

 סיר חשמלי לבישול 
תוצרת המילטון, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 מאוורר נייח, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש, 
50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול, 
60 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

DVD  במצב מצוין, 
100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183, תוצרת זק"ש, 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)ראוטר(, שחורות תקינות, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, 052-3463482

 מזגן אלקטרה עלי 
קומפקטי, 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ', מפורק מהקיר 
ע"י טכנאי, רק 400 ש"ח 

במקום 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8412976

 מכונת כביסה "ווירפול", 
מצויינת, 280 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-5737813

 פקס HP ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

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

 שולחן פינת אוכל עץ 
מלא, 1.90/90 + שלש 

כסאות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(053-3121020

 שולחן אוכל קטן נפתח 
1.60 מטר, מצב מצוי, 160 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 למסירה מיטת יחיד + 
ספה 2 מושבים + ארון דלת 

_____________________________________________)36-37ח(אחת, בני-ברק, 052-5737813

 עמודון ספרים + ארונית 
למטבח, 210 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, 050-6245339

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 ספסל אחורי לרכב 
סטיישן, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 מיטה נפתחת בצבע ורוד 
+ שולחן תואם וכוורת, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4184747

 מיטה לחדר ילדים, לא 
נפתחת, בצבע לבן, כ- 1.66 

מ' אורך, מתאימה גם כמיטת 
מעבר, ב- 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 050-4158480

 כסא מחשב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-7463631

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מיטה ספפה במצב 
מעולה, צבע בורדו, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד!!, 054-8430684

 כיסא לנגן גיטרה עם 
כוונים, חדש, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 שולחן כתבה, 175 ש"ח 
בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שולחן סלוני )לספות( 
 ,140X70 ,מעץ טבעי

ב- 200 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון, 280 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, בבני-ברק,054-7216671

 שולחן אוכל, 175 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור, 200 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 5 כסאות כתר בצבע לבן 
ושחור, 100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ארון ספרים יפה במיוחד, 
160X90X32, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 עגלת אמבטיה, 500 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עגלת תאומים, 300 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 בגדי תינוקות לגיל 0-3, 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח, 052-4747667

 לול עץ + מזרון, 250 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, טל': 054-8401217

 לול עץ + מזרון כחדש, רק 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 03-6169291

 מיטת מטר לתינוק, צבע 
שמנת, כחדשה + מזרון, 

_____________________________________________)36-37ח(ב- 150 ש"ח, 03-6169291

 טיולון 110 ש"ח בלבד, 
מצב מצוין + גגון, חזקה 
_____________________________________________)36-37ח(ומצויינת, 052-5737813

 לול פלסטיק בגלגלים + 
סלקל + כסא רכב, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 עגלת טיולון ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד, 052-5737813

 בסיס לעגלה במצב מצוין, 
ב- 100 ש"ח בלבד בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4158480

 אמבטיה לעגלת ממס 
אנד פפס במצב מצוין, ב- 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בב"ב, 050-4158480

 כסא לרכב במצב מצוין, 
ב- 70 ש"ח בלבד בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4158480

 עגלת טיולון, 200 ש"ח 
בלבד )בבני-ברק(, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש, 
150 ש"ח בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מיטה יהודית במצב 
מצוין, צבע חום כהה, 370 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, טל': 053-4113430

 שולחן כדורגל כחדש, 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4110991

 ספר של הרב שלום הרוש, 
25 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4174525

 ספת עור חום כהה 3 
מושבים, 420 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813 בבני-ברק

 4 פריטי לבוש חדשים 
לתינוק, 80 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עריסת נדנדה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 סלקל + כסא רכב ב- 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-5737813

 חשש גזל: נלקח אחרי 
שבועות מרבי עקיבא 50 

ב"ב, בדים השייכים לאדם 
נכה שזהו כל רכושו! 

הלוקח מתבקש להחזירם 
_____________________________________________)31-34(בהקדם 055-6896326

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

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

 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

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמלי במצב טוב

_____________________________________________)35-36ח(053-3117750

 סליסר חדש רדד סולתם 
_____________________________________________)37-38ח(80 ש"ח 053-3155415

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

לוגיטק 250 ש"ח נייד
_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 ממיר דיגיטלי 5 תחנות 
שמור כחדש 100 ש"ח נייד 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 מקפיא 6 מגירות שמור 
)קרח( 400 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

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

_____________________________________________)37-38ח(052-7154435

 מיני מכונת תפירה 
חשמלית חדשה באריזה 300 

ש"ח בפתח תקווה
_____________________________________________)37-38ח(052-2786557

 שואב אבק איכותי פיליפס 
200 ש"ח פלאפון

_____________________________________________)37-38ח(054-6951960

 מקרר כ- 300 ליטר 
במצב טוב 120 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(058-3265087

 מזגן חלון 3/4 אלקטרה 
_____________________________________________)37-38ח(500 שקל 050-4128920

 כירים חשמל 3 להבות 
_____________________________________________)37-38ח(500 שקל 050-4128920

 מזגן חלון 1.4 500 שקל 
_____________________________________________)37-38ח(050-4128920

 מקרר LG במצב טוב 
גובה 160 500 ליטר 200 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 050-4103910

 למכירה מקרר תדיראן 
במצב טוב 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)37-38ח(054-8416078/9

 שואב צייפון 6V אלחוטי 
כמו חדש שנתיים בשימוש 

_____________________________________________)37-38ח(500 ש"ח 052-2727474

 נינג'ה 1,200W חזק 
ועוצמתי! חדש באריזה! 240 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8469938

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 100 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)37-38ח(054-4443635

 מגהץ כשבועיים בשימוש 
_____________________________________________)37-38ח(60 ש"ח 058-3287846

 קומקום חשמלי 
כשבועיים בשימוש 40 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3287846

 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 

 קוטל חרקים כחדש - 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-8441788

 ,AEG מכונת כביסה 
פתח עליון, 5 ק"ג, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת, 
100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שואב אבק פיליפס 
1600w, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצוין, 100 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 כורסאות עור אמיתי 
עץ מלא בצבע חום 200 כ"א 

_____________________________________________)37-38ח(050-4146777

 שולחן מעץ כחדש מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-6140800

 שולחן כתיבה / מחשב 
עם מדפים מצב מצוין 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7647633

 שולחן אוכל נפתח מצב 
מעולה ב- 210 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8463860 053-3180305

 מיטה ספפה במצב 
מעולה צבע בורדו 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בלבד!! 054-8430684

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א 054-7216671

 כיסא לנגן גיטרה עם 
כוונים חדש 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 פינת אוכל + 4 כסאות 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן כתיבה 70 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 058-3265087

 שולחן סלוני לבן בוהק 
עם מגירות 300 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8475855

 בהזדמנות, ספה סלונית, 
נוחה, מפוארת, כחדשה

_____________________________________________)37-40ל(050-6823616

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

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

 עגלת טיולון איכותי, חזק 
במצב מצוין 250 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8463860 053-3180305

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-7216671

 טיולון בייבי ג'וגר מעולה 
שמור ונח 300 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-7222601 ב"ב

 בגדי תינוקות לגיל 0-3 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח 052-4747667

 עגלה 2 חלקים איה ביבי 
במצב טוב 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)37-38ח(054-8491154

 מגן למיטת תינוק 20 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 אופני אימון לפעוטות 
צבע ורוד מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בלבד 054-3083102

 מיטת מעבר מעוצבת 
בצבע שמנת, כחדשה ממש, 

ב- 200 ש"ח, כולל הגנת 
נפילה משני צדדים, מעמד 

אמבטיה כולל מעמד החתלה 
כחדש ממש, ב- 250 ש"ח 

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

 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

 ספרי לימוד למכירה 
לכיתה ד' נכון ונבון 10 ש"ח 
NEXT STOP חוברת 15 

ש"ח דקדוק בדרך הקלה 15 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8452546

 למכירה ילדותינו לכיתות 
ב' וד' 23 ש"ח כ"א

_____________________________________________)37-38ח(054-8452546

 למכירה קוראים וכותבים 
5 30 ש"ח ספר + 15 ש"ח 
חוברת משניות יומא 7 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-8452546

 כינור חדש למתחילים 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 055-6883238

 לבנות סמינר חצאית 
תלבושת קפלים חדשה 150 
ש"ח + תרגומון אוקספורד 

_____________________________________________)37-38ח(חדש 150 ש"ח 055-6883238

 חליפת קרטה חדשה 
_____________________________________________)37-38ח(לנער 150 ש"ח 055-6883238

 למכירה כסא גלגלים 
לכסא לאמבטיה 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(050-3337530 אבנר

 2 אקוריומים 50/50 450 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח אבנר 050-3337530

 נגן DOQO בלי מסך 
ובלי רדיו + אוזניות ומטען 

_____________________________________________)37-38ח(חדש 35 ש"ח 052-7154435

 דפנות לסוכה גודל 
2.10/80 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)37-38ח(054-8487627

 נגן גלסבה כולל מד 
צעדים בלוטוס ו- 8 גיגה 85 

_____________________________________________)37-38ח(03-5740868

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 6.5 ליטר 170 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-8475855



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ’ באלול - כב’ באלול תש”פ   09/09-11/09/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

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

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921
ביקוש 
עבודה

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 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

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

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה, ארוחות + תשלום 
חגים, 40 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)34-37ש(052-3838484

 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(_____________________________________________

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת מסורה ואחראית עם 

_____________________________________________)34-37ש(נסיון 050-2736409

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

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

 מנה"ח מנוסה ומקצועית 
עם יכולת למידה מהירה בעת 

הצורך מעוניינת להשתלב 
בתחום הנה"ח לפרטים:

_____________________________________________)35-36ח(058-3202944

 סיוע בעניינים משרדיים 
ואדמיניסטריביים הליכים 

בירוקרטיים טופסולוגיה כתיבה 
_____________________________________________)34-35ח(ועוד 054-5938898

 אברך מפ"ת מחפש עבודה 
באזור המרכז עדיפות למשרה 

_____________________________________________)34-35ח(תורנית אייל 054-7278127

 לגני חב"ד ת"א דרושות 
גננת למילוי מקום, סייעות 
לגן, ומטפלות למעון חגית 

054-7708715)34-37(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת לחנות 
מתנות ושוקולדים בקרית 

ויזניץ' ב"ב, לאחה"צ, אידיש 
_____________________________________________)34-37(יתרון 058-3215030

 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

 לת"ת במרכז מורה 
ללימודי-בוקר/אחה"צ לעבודה 

לא קבועה, קו"ח:
gmail.com@6307420)36-37(_____________________________________________

 למזנון חלבי בב"ב, דרוש 
עובד רציני ואחראי, לפרטים: 

054-8473820)36-39(_____________________________________________

 למשרד רו"ח בב"ב, דרושה 
מנהח"ש מתחילה. קו"ח 

_____________________________________________)36-37(לפקס: 03-6763760

 שטיח עגול סגול של 
'עצמלה', ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(03-6169291

 ,BMX ,16 אופני ילדים 
חדשות, נקנו לפני חודשיים, 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, 053-3121020

 סיגריות מלברו ֵרד אדום 
דיוטי פרי ארץ, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3121020

 שמלה חדשה יפה קרם, 
מידה 1, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8497425

 כיור מטבח איכותי, מידות 
קטנות, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-8557339

 אביזרי אופנים בבני-ברק 
ממחיר 5 ש"ח ועד 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7183866

 אופני ילדים ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-7183866

 בימבה ג'וק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-7183866

 אופני רולי 20 אינץ ב- 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7183866

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה, ב- 15 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מזוודה + שואב אבק, 
80 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 צעצועים + פאזל, 5 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-5737813

 אופני ילדים בב"ב, 55 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-5343924

 שטיח גדול - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 תמונות גובלן, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 נעלי גברים סירה בצבע 
שחור במידה 41 כחדשות, 

Luna Barros, ב- 140 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 050-4158480

 סל כביסה 3 תאים, 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-7463631

 בושם YOU ב- 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-7463631

 אטלס גאורגרפיה 
ללימודים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-7463631

 ספרי לימוד פוטושופ, 
דרים וויר, פלאש, 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א, 050-7463631

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני-ברק(, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + מעצורים 
)בני-ברק(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אופני BMX )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(175 ש"ח, 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(80 ש"ח, 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה 
)בני-ברק(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני-ברק(, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קורקינט לילדים 
)בני-ברק(, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח, 054-7216671

 תרמיל גב )בני-ברק(, 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7216671

 עגלת קניות )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(25 ש"ח, 054-7216671

 1 קילו תערובת לתוכונים 
+ סידן, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4157763

 מגוון דיסקים, קלטות 
ושירים חדשים וארוזים, 6 ש"ח 

ליחידה, בבני-ברק, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7600336

 מקל הליכה לקשיש/ה, 40 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם בסיס תומך - 70 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ז'קט כחול חדש לילדים, 
תוצרת ANGELS )בני-ברק(, 

100 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אוהל חוף משפחתי, 
 160X210X230 חדש באריזה

)בני-ברק(, 150 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ילקוט לבית הספר, חדש 
של גל-גב הכולל ידית טרולי + 
גלגלים )בני-ברק(, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות(, 100/200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-3463482

 סט צלחות נעמן חדש, 
_____________________________________________)36-37ח(100 ש"ח, 050-4131038

 מחזורים לשלוש רגלים, 
50 ש"ח כל אחד, נוסח ספרד, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס, 37.5, 
ספורט נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 אופני הרים במצב מצוין, 
_____________________________________________)36-37ח(280 ש"ח, 054-2819921

 עגלת תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-7463631

דרושה
סייעת אחראית

לנה - 052-2959591

חמה וטובה עם ילדים
למעון פרטי בגבעת שמואל.

 תמונה יוקרתית כחדשה, 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 50 ש"ח, 03-6169291

 גיטרה אקוסטית, 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8528215

 למאפיה בירושלים 
דרוש קונדיטור/ שותף ללא 

השקעה כספית. קו"ח למייל 
estgeula@gmail.com)36-37(_____________________________________________

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

03-9163163)36-39(_____________________________________________

 בקריית אריה, מתאם/ת 
פגישות ליועץ פנסיוני, עדיפות 

לבעלי/ות נסיון, בונוסים 
_____________________________________________)36-37(גבוהים. 054-7098049

 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

 צעצועים + פאזל, 5 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-5737813

 אופני ילדים בב"ב, 55 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-5343924

 שטיח גדול - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 תמונות גובלן, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 נעלי גברים סירה בצבע 
שחור במידה 41 כחדשות, 

Luna Barros, ב- 140 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 050-4158480

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש, של חברת 

"לרט", 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-24372982

 חוברת אנגלית 
story land לכיתה ה', ב- 17 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4135223

 ספר ברוכה הבעה 
מהדורה חדשה לכתה ה' 

_____________________________________________)36-37ח(ב- 28 ש"ח, 050-4135223

 גיטרה אקוסטית כחדשה, 
_____________________________________________)36-37ח(רק 500 ש"ח, 050-4184747

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
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