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 נדל"ן | בתי משפט 

אבי גרינצייג

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

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

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

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

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

קבינט הקורונה הכריע: מערכת החינוך לא תיפתח בערים האדומות

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

מתיחות במשרד 
האוצר

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

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

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

הטיסה ההיסטורית 
מישראל לאבו דאבי

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

ההיסטורית"  | עמ' 28

המיזם של עיריית ירושלים שעוזר לעסקים 
למצוא הזדמנויות

עיריית ירושלים, משרד הכלכלה ומטה ישראל דיגיטלית השיקו לאחרונה את "הזירה 
העסקית", מיזם שמאפשר לעסקים קטנים בבירה למצוא הזדמנויות עסקיות | עמ' 4

חייב
אתכם,

בואו 
לעזור!

1-800-236-236

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

10-6 בספטמבר 2020

בס"ד

 

 התפנו
 מס' קמפוסים בבני ברק
 לתפילות הימים הנוראים

 אופציה ללינה

אולם אירועים בבית כנסת היזדים 7658007-058
רח' אדוניהו הכהן 26 ירושלים

אמיתי 058-7989922 \ 053-3801868
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
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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
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כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו
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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

"זכתה ירושלים להיות 
לבית למרן בחייו"

היענות נרחבת של אברכים ותלמידי ישיבות להשתתפות בתחרות חיבורים תורניים-
פרס 'הראשון לציון' לזכרו הטהור של מרן רבינו פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זיע"א 

⋅ הוארך המועד להגשת חיבורים תורניים לתחרות עד ערב ראש השנה

המיזם של עיריית ירושלים שעוזר 
לעסקים למצוא הזדמנויות

מאת: אלי כהן

קורונה?  בזמן  עסקיות  הזדמנויות  למצוא 
משרד  ירושלים,  עיריית  אפשרי.  שזה  מסתבר 
הכלכלה ומטה ישראל דיגיטלית השיקו לאחרונה 
לעסקים  שמאפשר  מיזם  העסקית",  "הזירה  את 
תוך  עסקיות,  הזדמנויות  למצוא  בבירה  קטנים 
בעיר  הגדולות  החברות  של  לצרכים  חיבור 

ולגופים ציבוריים.
ראשונה  דיגיטלית  פלטפורמה  כולל  המיזם 
היא  ומטרתו  עבורו,  במיוחד  שפותחה  מסוגה 
תוך  בירושלים  המקומית  הכלכלה  את  לחזק 
עידוד רכישה וצריכה של מוסדות וחברות בעיר 
הנגשת  באמצעות  ובינוניים,  קטנים  מעסקים 
ספקים  בין  חיבורים  ויצירת  עסקיות  הזדמנויות 

לחברות.
עסקים   1200 מ-  יותר  היום  רשומים  במיזם 
מתחומים שונים אשר מקבלים בקשות להצעות 

מחיר ישירות מהקניינים.

המיזם, שהוקם בשבועות האחרונים והשקתו 
כבר  הקורונה,  משבר  בשל  והוקדמה  הואצה 
החל להניב הישגים: מתחילת חודש יוני פרסמו 
רבות להצעות מחיר,  גדולות בקשות  בו חברות 
)קטנים  ירושלמיים  עסקים  עשרות  כשבמקביל  
עד  מחיר.  הצעות  דרכו  הגישו  כבר  ובינוניים( 
כה בוצעו במסגרתו עסקאות בהיקף של 80,000 
שקל. בין החברות שלוקחות בו חלק - מפעל עוף 
ירושלים, חברת סיוון טכנולוגיות, מוזיאון מגדל 
חברת  לב,  אקדמי  מרכז  אלין,  חולים  בית  דוד, 

אורקם, חברת רוקר ועוד.
"עיריית  ליאון:  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
העסקים  לקהילת  ומסייעת  פועלת  ירושלים 
הקורונה.  משבר  עם  להתמודד  הירושלמים 
המקומית  הכלכלה  את  יחזק  החדשני  המיזם 
ויצירת  עסקיות  הזדמנויות  הנגשת  באמצעות 
לציבור  ויסייע  לחברות  ספקים  בין  חיבורים 

העצמאים להתפרנס בכבוד".

מאת: אלי כהן

אברכים רבים ובני ישיבות, שיגרו בשבועות האחרונים 
פרס  תורניים  חיבורים  לתחרות  רבים,  תורניים  חיבורים 
'הראשון לציון' לזכרו הטהור של מרן רבינו פוסק הדור 
עיריית  שיזמה  זיע"א,  יוסף  עובדיה  רבי  לציון  הראשון 
בפסקי  בעמקות  ונתונים  הנושאים  חיבורים  ירושלים. 
ההלכה ובמורשת ההלכתית הרחבה שהעמיד מרן זיע"א. 
עקבות ההיענות הנרחבת, החליטה הוועדה המארגנת 
התורניים  החיבורים  של  ההגשה  מועד  את  להאריך 
זה  למועד  עד  שישלחו  החיבורים  כל  השנה.  לראש  עד 
יכללו בתחרות ויעלו על שולחן מלכים של חברי הוועדה 
בראשות הראשון לציון מרן הגר"י יוסף שליט"א, אשר 
את  שיזכו  שבחיבורים  שבעידית  העידית  את  יבחרו 
המחברים במלגה נאה. בפרס הראשון מלגה בסכום של 
 18,000 של  בסכום  מלגה  השני  בפרס  שקלים,   30,000
שקלים ובפרס השלישי מלגה בסכום של 9,000 שקלים. 
יזכו בפרס של 4,500 שקל  בנוסף עוד חמישה חיבורים 

לכל מחבר. 
פוסק  מרן  של  לתורתו  המוקדשת  החיבורים  תחרות 
ירושלים  עיריית  ראש  ביוזמת  לדרך  יצא  זיע"א,  הדור 
מר משה ליאון ומ"מ וסגן ראש העיר הרב צביקה כהן, 
גדולי ישראל בראשם נשיא מועצת  וזכתה לברכתם של 
חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, 
מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א, מרן הגאון 

יוסף שליט"א, חברי מועצת חכמי התורה ובני  רבי דוד 
משפחתו של מרן, שבירכו על היוזמה החשובה שתביא 

להגברת הלימוד והעיון בדרכו ההלכתית של מרן. 
לעודד  שנתית,  למסורת  שתהפוך  התחרות  מטרת 
מרן,  של  ההלכתיות  בפסיקותיו  והעיון  החקירה  את 
ולעודד פרסום של עוד ועוד חיבורים העוסקים במשנתו 
ההלכתית והעיונית הגדולה שהותיר מרן לדורת הבאים. 

מרן,  של  בציון  להתקיים  צפויה  הזוכים  הכרזת 
בחשון.  בג'  החל  זיע"א  למרן  ההילולא  ליום  בסמיכות 
למסורת  התחרות  את  להפוך  ירושלים  עיריית  בכוונת 

שנתית שתתקיים בכל שנה בסמיכות ליום ההילולא. 
לי  "הייתה  ליאון:  משה  מר  ירושלים  עיריית  ראש 
הזכות לקבל את ברכת הדרך של מרן, שבועות ספורים 
בכניסתי  אותי  שבירך  מרומים,  לגנזי  הסתלקותו  לפני 
כראש  בתפקידי  זוכה  אני  היום  בירושלים.  לפוליטיקה 
ההלכתית  לדרכו  הנצחה  להקים מפעל  ירושלים  עיריית 

ולמורשת המפוארת שהותיר לדורות הבאים".
כהן:  צביקה  הרב  ירושלים  עיריית  ראש  וסגן  מ"מ 
יש  ועכשיו  בחייו,  למרן  לבית  להיות  ירושלים  "זכתה 
לנו את הזכות להיות בית לתורתו. אברכי הכוללים ובני 
הישיבות העוסקים בתורתו של מרן, יעלו את הדברים על 
הכתב ויפרשו אותם באופן בהיר ונהיר להגדיל תורת מרן 
ולהאדירה. אני סמוך ובטוח כי זו הזכות הגדולה ביותר 
למרן, שדברי תורתו מתלבנים ומתבהרים על הכתב על 

ידי תלמידי חכמים ובני הישיבות הקדושות".

עיריית ירושלים, משרד הכלכלה ומטה ישראל דיגיטלית השיקו לאחרונה את "הזירה 
העסקית", מיזם שמאפשר לעסקים קטנים בבירה למצוא הזדמנויות עסקיות

מאת: אלי כהן

בראשות  שלום"  "אהבת  מוסדות 
פועלים  יעקב הלל שליט"א,  רבי  הגאון 
כולל  רבים,  בתחומים  הארץ  רחבי  בכל 
מפעילה  השאר  בין  בירושלים.  כמובן 
לבנים  חינוך  מוסדות  שלום"   "אהבת 
המקיימת  לנוער  קירוב  תנועת  ולבנות; 
רשת  נוער;  בני   10,000 למעל  פעילות 
ספרים  הוצאת  אברכים;  לאלפי  כוללים 
רשת  והאחרונים;  הראשונים  מגדולי 
ועוד  התעוררות  ערבי  תורה;  שיעורי 
ועוד מפעלים תורניים וחינוכיים מהצפון 

הרחוק ועד הדרום.
שוכן  המוסדות  של  הרוחני  המרכז 
ברחוב רבי נחמן מברסלב בשכונת מאה 
מקום  זופניק,  לבנייני  סמוך  שערים, 
החרדית".  "העדה  של  הבד"צ  מושב 
הלל  יעקב  רבי  הגאון  מפעילים  משם 
ועוזריו, את כל המערכת  בניו  שליט"א, 

העניפה ורבת הזרועות.
כעת הם מבקשים להרחיב את המבנה 
גדול  מדרש  בית  גם  ולהקים  המרכזי, 
ובעונה  בעת  להכיל  שיוכל  ידיים  ורחב 
עוד  לבנות  וגם  אברכים,  כ-1000  אחת 
מספר קומות עבור משרדים, חדרי לימוד 

ופעילות תורנית ורוחנית.
כדי לקדם את הבינוי יש צורך בשינוי 
תב"ע, באיזור מורכב וצפוף, ולאחר מכן 
כך,  בעקבות  בניה.  היתר  הוצאת  כמובן 
מ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית 
ראוכברגר,  אליעזר  ובניה,  לתכנון 
התגייס בכל כוחו לסייע למוסדות וקיים 
סיור  כולל  במקום,  סיורים  שני  כבר 
אגף  ובכירי  אבן  יואל  העיר  מהנדס  עם 
בלשכתו  פגישות  ערך מספר  וכן  תכנון, 

בנושא.
המשתתפים  התרשמו  הללו  בסיורים 
של  והפעילות  העשיה  מהיקף  מאד 
הצורך  ומן  שלום"  "אהבת  מוסדות 

המוסדות הוותיקים והצפופים במרכז ירושלים יוצאים לפרויקט 
מרשים ביופיו ובגודלו ⋅ ממלא מקום ראש העיר: "אעשה כל שניתן 

כדי לסייע"

בסיוע ראוכברגר: הרחבת 
'אהבת שלום' יוצאת לדרך

להגדיל ולהרחיב את המבנה ממנו מתבצעת הפעילות 
להגדיל  הארץ,  ובכל  ירושלים  העיר  רחבי  בכל  הרבה 

תורה ולהאדירה.
סיכם את הסיור  מ"מ ראש העיר אליעזר ראוכברגר 
ראש  עם  נפגש  במהלכו  שעבר,  בשבוע  האחרון 
'אהבת  שמוסדות  שהפעילות  ספק  "אין  המוסדות: 
זו עבודת קודש. התרגשתי להיפגש עם  שלום' עושים 
הגאון רבי יעקב הלל שליט"א ולשמוע ממנו אישית על 
כדי  שניתן  כל  שאעשה  וכמובן  הכבירים,  מפעליו  כל 

לסייע להרחבת המקום.
יצאו  בסיור  שהשתתף  מי  וכל  העיר  מהנדס  "גם 
בהתפעלות רבה מן העשיה הברוכה הרבה המתקיימת, 
פיתוח,  גם  שיתן  המבנה  פיתוח  למען  נירתם  ויחדיו 
התחדשות, ומראה חדשני ומרנין לכל הרחוב והאיזור".

ראוכברגר עם ר"י אהבת שלום 

"חשוב לנו שהכניסה לשכונה 
תראה טוב"

מאת: אלי כהן

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, הגיע לחנוך 
את רחוב זרח ורהפטיג המחודש, ציר הכניסה 

לשכונת חומת שמואל ב'. 
שקל  מיליון   3.1 במקום  השקיעה  העירייה 
כולל   – משמעותית  בצורה  הציר  את  ושדרגה 
הנתיבים  בין  הפרדה  מדרכת  מדרכות חדשות, 
לקירות  דקורטיבית  תאורה  ופרחים,  דשא  עם 

שלצד הציר, צמחיה מטפסת וספסלים. 
באירוע החנוכה נכחו נציגי התושבים, שהודו 
לראש העיר על ההשקעה הגדולה במקום. "זו 
הכניסה שלנו לשכונה וחשוב לנו שהיא תראה 

טוב", אמרו.
ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "ירושלים 
בכל  תשתיתית  מהפכה  של  בעיצומה  נמצאת 
בכבישים  ברחובות,  משקיעים  אנו  התחומים. 

ירושלים.  תושבי  למענכם,  ובגינון  בתאורה 
העיר ירושלים בשנים הקרובות עתידה לשנות 
והמובילה  היפה  לעיר  ולהפוך  פניה  את 

בישראל".

תאורה, צמחיה מטפסת ומדרכות חדשות: הושק ציר הכניסה המחודש לחומת 
שמואל ב'

תוכנן על ידי  אסתי קליין 

צילום: ציון הלוי



 בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן,
הודות לטיפול מקצועי ומסור.

 את יכולה להוריד את המסכה
את לא לבד!

 התקשרי לקו הסיוע של בת מלך

1-800-292-333



י"ג אלול תש"פ 662/9/20 בירושלים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עדיין תלוי בישראל ובפלסטינים".

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

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



יש רמה חדשה בבית שמש!

מפרט עשיר ויוקרתי ⋅ נוף פסטורלי ⋅ פארק ירוק ⋅ מבני קהילה ומסחר

משרד מכירות:
שד' נהר הירקון 31 ב׳ רמב״ש א'

התמונה להמחשה בלבד

אבני דרך – מקבוצות הנדל"ן המובילות בישראל, מגיעה לרמב״ש ד׳4 עם פרויקט 
חדש ויוקרתי במיקום הגבוה ביותר, בסטנדרט הגבוה ביותר!

חייגו:
 *2504

 מגוון דירות לבחירתכם: דירות 3-8 חדרים. דירות גג וגן
להרחבה אופציה  עם  ודירות  טריפלקסים  דופלקסים, 



י"ג אלול תש"פ 882/9/20 בירושלים

מאת: חיים רייך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

המדיניות הכלכלית בתקופה מאתגרת זו".

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

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

פרישה מהדהדת. שאול מרידור

מאת: יחיאל חן

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

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

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

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

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

ביותר".

"עוד שבועיים 
הקורונה תדעך"

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

כפוף למפורט באתר מרכנתיל סמייל

ברשת טבע נאות
במעמד החיוב נהנים מהנחה 

קבועה של 5%

מחזיקי כרטיס אשראי
מרכנתיל סמייל

 נוחות זה
בטבע שלך 

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

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

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:

 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



גן משחקים 
חדש בשכונה?

votejlm.co.il :לפרטים
תאריך אחרון להגשת מועמדות: ט״ו בתשרי תשפ״א 3.10.20

המינהל הקהילתי
המקום שלכם להשפיע!

 הבחירות להנהלות המינהלים הקהילתיים יתקיימו 
בא׳ בכסלו תשפ״א 17.11.20

רוצים להשפיע? גם אתם יכולים! 
מגישים מועמדות ומשפרים את איכות החיים בשכונה!
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לא בכל יום יש לכם הזדמנות, במאמץ קטן, להיות 
שותפים במפעל חסד וסיוע אדיר כמו זה של ארגון 
עזר מציון, אבל כעת, נפתחת לכם הזדמנות מיוחדת 
העצומות של  בזכויות  חלק  ולקחת  זה,  את  לעשות 

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

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

לחיים' המונה אלפי מתנדבים.

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

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

הזדמנות נדירה לשותפות בפעילות החסד 
האדירה של 'עזר מציון'

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

  לקראת ימי הרחמים והסליחות - ארגון עזר מציון יוצא בקמפיין מיוחד

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

ב'בין הזמנים'?

מחפשים מקום 
לאירוח מושלם 

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

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

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

אוטומטית ובולדר לכל הגילאים ולכל הרמות  

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

נותרו 
מקומות 
אחרונים!

גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

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

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים



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

A10X

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

שירות טלפוני
24/6

סינון מותאם 
אישית

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

הרשמי.

המכשיר המסונן
עם התשתית החזקה

חדש!
אתרוג-מובייל

רק - 799 ₪

Galaxy A10 סמסונג
מכשיר + סינון מובנה

מוביילאתרוג
בפיקוח וועדת הרבנים 
שבהכוונת בד״ץ בני ברק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מפרקליטות מחוז ירושלים.

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

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

מאת: מנדי קליין

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

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

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

מיזם חדש: תקיעת 
שופר ברחובה של עיר

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

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

תקיעה בכל רחבי הארץ 
כדי לאפשר למי שנמצא 

בקבוצת סיכון לשמוע 
תקיעת שופר בלי לצאת 

מהבית

מאת: יוסף טולדנו

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

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

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

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

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

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

הרשות הפלסטינית, יצליחו קורבנות הטרור לעשות".

משפחות שלושת הנערים 
בתביעה תקדימית נגד החמאס

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

את מימון החמאס על ידי 
הרשות הפלשתינית באמצעות 

התביעה

צילום: הספריה הלאומית



בס"ד

1-800-236-236

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

מידה רחמי שמיים מרובים )עיין אהבת חסד(.

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

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

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

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

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

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

מראש.

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

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

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

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

משפחת מרידור.
מי שמעמדה התערער במעט בעקבות עזיבתו של 

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

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

'זמן שאול', ולא שאול מרידור...

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

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

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

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

אותו ואת בנו

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

על סדר היום

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

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

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

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

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

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

המקומיות, הן מזמן היו פותחות בשביתה כללית".

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

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

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

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

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

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

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

משרד המשפטים".

בין טיסה לטיסה
בשעה טובה, אחרי דחיות חוזרות ונשנות העביר 

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

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

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

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

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

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

ועל אף המחאות נגדם.

רואים ולא ממריאים, חסידי ברסלב במחאה השבוע

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

להתמודד עם המוקשים שמציבה 
המחלקה המשפטית, שבאופן 

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

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



רעבים
רשת בטחון תזונתית לילדים 

20 שנה לקופת העיר

נותרו עוד 
ימים ספורים 
לתאריך היעד!

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

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

חתימת 
"שטר שותפות 

 רשמי" 
של עם התורמים לתורתו  וסיוע  זכות   .1

רשכבה"ג מרן שליט"א.

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

בעת ברכת החודש*.

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

לפרנסה ברווח.

בתפילה
שותפות

ברכה 
לפרנסה

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

יקבל לביתו 

שטר שותפות 
רשמי 

עם רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א הכולל:

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

ללא תקדים

1-800-39-47-47 

שטר שותפות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אישור מרן רשכבה"ג שליט"א

חיים קנייבסקי

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

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

דוגמא

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

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

מהתחלה- 

קרן עוללים!!!

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

רשכבה"ג מרן רבינו שליט"א.

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

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

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

גם לא יהיה.

בנפשנו  הדבר,  בידינו 
הדבר!

בתורה
שותפות

רעבים
רשת בטחון תזונתית לילדים 



רעבים
רשת בטחון תזונתית לילדים 

20 שנה לקופת העיר

נותרו עוד 
ימים ספורים 
לתאריך היעד!

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

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

חתימת 
"שטר שותפות 

 רשמי" 
של עם התורמים לתורתו  וסיוע  זכות   .1

רשכבה"ג מרן שליט"א.

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

בעת ברכת החודש*.

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

לפרנסה ברווח.

בתפילה
שותפות

ברכה 
לפרנסה

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

יקבל לביתו 

שטר שותפות 
רשמי 

עם רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א הכולל:

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

ללא תקדים

1-800-39-47-47 

שטר שותפות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אישור מרן רשכבה"ג שליט"א

חיים קנייבסקי

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

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

דוגמא

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

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

מהתחלה- 

קרן עוללים!!!

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

רשכבה"ג מרן רבינו שליט"א.

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

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

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

גם לא יהיה.

בנפשנו  הדבר,  בידינו 
הדבר!

בתורה
שותפות

רעבים
רשת בטחון תזונתית לילדים 
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הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

"

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

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

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

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

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

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

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

בסוסים  שגם  האסורים  בבית  יהודי  לאותו  שוב 
מומחה הוא.

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

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

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

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

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

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

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

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

בשפה של מלכים והיא תודה והוקרה.
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דירות 
למכירה

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

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

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

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

מ"ר + גג 60 מ"ר 
+ אפשרות לחלוקה 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

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

ב"ב 054-6506501
 במנחם/בן גוריון 4 _____________________________________________)01-01(03-5797756

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

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

אלעד

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

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

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

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

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

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

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

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

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

 בבלעדיות בזכרון מאיר 
באזור דסלר, 3.5 חד', 

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

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

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

+5 חדרים 

+5 חדרים

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

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

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

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

 באימרי ברוך, 6 
חדרים, קומה ג' עם 

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

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

בני ברק

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

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

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

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

העיר, מהסלון יש נוף 
לגינה גדולה ומטופחת, 

אין בניינים צמודים 
לדירה. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)33-33(_____________________________________________

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

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

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

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

]רעפים, הסכמה 
ליח"ד[ + מדרגות לגג, 

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

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

מעלית, 125 מ"ר, 
2,800,000, גמיש. 

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

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

1,550,000 גמיש. 
תיווך-הנדלן, 

050-4177419)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

 בלעדי! באזור העיריה, 
דופלקס 5 חד' + יחידה 

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

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

 בלעדי ברש"י 100 
מ"ר מחולקת ל- 2 

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

2,200,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

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

 בקובלסקי 160 
מ"ר בלעדי מחולקת 

ל- 3 דירות במפלס אחד 
הראשונה 4 חד' גדולה 

עם יחידת הורים+ 
2 יחידות של 2 חד' 

מושכרות הכל מפואר, 
2,320,000 גמיש! 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080
)36-36(_____________________________________________

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

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

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

050-4156080)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

 בבן זכאי שדרות 
גרשטנקורן בית פרטי+ 

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

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

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

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

 מציאה במכבים דופלקס 
150 מטר מחולק 3.5 חד'+ 

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

_____________________________________________)36-36(נכסים" 055-6789653

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

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

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

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

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

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

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

03-5799308)36-36(_____________________________________________

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

1,360,000 ש"ח. 
"בלעדי- משגב- לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 א. פתיה דירת גן 
3 חד', כ- 72 מ"ר, 

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

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 בלעדי למבינים 
מציאה!! בפדרמן מול 
גינת הזית בבנין חדש 

פנטהאוז 5 חדרים+ 
יחידת הורים+ 2 מרפסות 

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

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות". 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

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

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

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

054-4980159)36-36(_____________________________________________

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

חזית, 2,380,000 גמיש. 
תיווך-הנדלן, 

050-4177419)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

 למכירה פנטהאוז 
בפרוייקט גן העיר, 6 

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

תיווך אשכנזי, 
 .03-5791770

_____________________________________________)36-37(חזקי, 052-3882621

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

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

 בלעדי באזור זכרון מאיר, 
דופלקס 5 חד' + מרפסת 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כ- 130 מ"ר עורפית 
לצבי+ סוכה חדשה 

נוספת מושקעת מאד, 
רק 2,000,000 ש"ח. 

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

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

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

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

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

052-7684074)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

 בדמשק אליעזר 
בבניין עם מעלית, ק"ג, 

4 חדרים, מסודרת, 
2,000,000 ש"ח. 

תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23, 

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

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

סלון-מטבח גדולים 
+ הרחבה ממשית, 

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

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

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

050-4177419)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

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

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 נויפלד 23 ליד הגינה 
החדשה, 4 חד' מסודרת 

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

לכיוון החניה+ אופציה 
ענקית מיידית לבניית 

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

מחיר מעולה 1,570,000 
גמיש. מפתחות דירה 

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

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 הזדמנות פז! בירמיהו 
4 חדרים 110 מ"ר מרווחת 

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

 חדשה בשוק!! 
באוסישקין 4 חד', 

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

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

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

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

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

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

03-5799308)36-36(_____________________________________________

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

 בהרב קוק השקט חדשה 
מהיסוד 90 מ'+ מעלית+ 

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

_____________________________________________)36-39ל(052-7620531

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

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

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

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

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

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

 מציאה!!! בבלעדיות 
פנטהאוז בדב גרונר 4 חד' 

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

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

 למכירה בפרוייקט 
גן העיר, 4.5 חד' 

ק"ג, מוארת ומרווחת, 
מושקעת מאוד, מרפסת 

שמש עם מחסן וחניה 
צמודה. 

תיווך אשכנזי, 
 .03-5791770

_____________________________________________)36-37(חזקי, 052-3882621



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

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

אלעד

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

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

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

 בטבריה קרוב למנחם 
2.5 חד' גדולה ומסודרת, 

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

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

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

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

חריש

דופלקסים

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

2-2.5 חדרים

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

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

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ביהושע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חדרים 

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

בוטיק, קומה אחרונה )גג 
רעפים( + אופציה על 

הגג, 1.8500,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

1,075,000 ש"ח כל 
דירה, בלעדי תיווך 

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

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

גג בטון, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג, 

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

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

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 באחיה השילוני/
מנחם, 3.5 חדרים, 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', מעלית, 

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

054-65065601)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות ברבי 
עקיבא באיזור דובק 

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

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

052-7174358)35-36(_____________________________________________

טבריה

2-2.5 חדרים

עפולה

מגדל העמק 
4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

בני ברק 

+5 חדרים
 בשמאי 5 חד', 2 יח' 

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

054-7909696)35-36(_____________________________________________

+5 חדרים

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

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

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

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

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

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)35-35(_____________________________________________

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

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

 ברח' טבריה, מרווחת 
ומשופצת, 4 חד' 

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

_____________________________________________)35-38ל(052-7606906

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

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

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501)35-35(_____________________________________________

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

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

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

 ,050-5308742 ,23
054-6506501)36-36(_____________________________________________

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

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

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

תשלומים נוחים, 
קבלן-אמין. תיווך-הנדלן, 

050-4177419)36-36(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בוינברג, 3 חד' + מרפסות 

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

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

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

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

_____________________________________________)36-36(אלטרנטיב 054-5500263

 בטרומפלדור 3 ח' 
ק"ג+ בנין מצוין אופציה 

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

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

050-4156080)36-36(_____________________________________________

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

גמיש! בלעדי 'אפיקי 
נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

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

גדולה, סלון ענק+ 
אופציה לסוכה גדולה, 

משופצת ברמה. בלעדי 
'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 בנויפלד 3 חדרים 
משופצת ומאווררת קומה 3 

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

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

03-5799308)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

מ"ר+ ממ"ד+ סוכה+ 
מעלית+ ח. בטאבו, 

1,510,000 ש"ח. 
"בלעדי- משגב- לדיור" 

052-5222690)36-36(_____________________________________________

 קרית הרצוג 3 חד' 
כ- 67 מ"ר קומה ב' 

כ- 40 מ"ר א. להרחבה, 
1,310,000 ש"ח. 

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

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

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

052-5222690)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

משופצת, ק"ב מיידית, 
1,570,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות". 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

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

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

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

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

משופצת, 1,350,000. 
תיווך אלטרנטיב, 

054-5500263)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל, בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

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

054-6506501)31-31(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
משופצת כליי ]אופציה 

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

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

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

בנפרד אמבטיה שרותים 
משופץ+ תוכניות לבניית 

עוד 30 מ' לחדרים 
נוספים מיידית עם 

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

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

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

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

050-4133790)36-39(_____________________________________________

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

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

RE/MAX)36-36(_____________________________________________

 בשיכון ג' קרוב לחרדים 
דו משפחתי 100 מטר מגרש 

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

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

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

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

וילות ובתים

 פנטהאוז 190 מטר על 
קומה שלמה מחולק ל- 2 

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

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

 למכירה בקרית שמואל 
4 חדרים 100 מטר+ יח' דיור 

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

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

 למכירה בקרית שמואל 
בנין חדש דירת 4 חדרים 100 

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

RE/MAX)36-36(_____________________________________________

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

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

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

RE/MAX)36-36(_____________________________________________

 למכירה בברנר 3.5 חדרים 
קומה 2.5 מסודרת 500,000 

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

 למכירה בדוד אלעזר 3 
חדרים קומה 2 משופצת 
מהיסוד אופציה להרחבה 

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

 למכירה ברבי עקיבא דירת 
3 חדרים קומה ראשונה 80 

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

MAX)36-36(_____________________________________________

 במגדלי המלכים 2 חד' 
מרפסת שמש נוף מדהים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

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

3-3.5 חדרים

 בטרומפלדור, דופלקס 
מחולק חדיש, חייב להימכר!!! 

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

_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

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

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

 

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

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

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

+5 חדרים

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

שתי חניות ושני מחסנים, 
מושקעת. חניתה ילין, 

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

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

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

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

חניה, מעלית, יחידת הורים. 
אריאל שמילוביץ 

050-3073256)36-36(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה" 
לוין 3, דירה חדשה, קומה 

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

מרפסת שמש. 
אריאל שמילוביץ 

050-3073256)36-36(_____________________________________________

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

אריאל שמילוביץ 
050-3073256)36-36(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה" 
ביהודה הנשיא 14, דירת 4 

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

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

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

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

 "אינפינטי עוצמה" 
ויסבורג 8, משופצת מהיסוד, 

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

050-3073256)36-36(_____________________________________________

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

משותפת, משופצת מהיסוד. 
אריאל שמילוביץ 

050-3073256)36-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)36-36(050-6610501 סתיו

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

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

_____________________________________________)36-36(סתיו

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

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

_____________________________________________)36-36(גוץ 072-3713930

2-2.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)36-36(נכסים 052-7684074

 פינת ההשקעות!!
נכסים אטרקטיביים 

להשקעה/מגורים, 27 
שנות מצויינות ואמינות!! 

תיווך ליאנה. 
050-5409240, חיים. 

050-8554104)36-36(_____________________________________________

קריות

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

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

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

להשכרה מתפנה בעוד 
כחודש מחיר מעולה, 

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

050-4156080)36-36(_____________________________________________

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

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

03-8050080)36-36(_____________________________________________

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

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

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בפרדס כץ 4 חד' בנין 
חדש+ מרפסת שמש 

_____________________________________________)36-36(זנזוריגולד. 054-2345633

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

_____________________________________________)36-36(נכסים" 052-7113375

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

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

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

052-7193105)36-36(_____________________________________________

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

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

 בלעדי במהרש"ל 
קרוב לר"ע כ- 90 מ"ר 

3.5 חדרים ענקית+ 
מרפסות+ סוכה ק"ב, 

חזית שמורה כניסה 
מיידית, 3,600 ש"ח 

גמיש. "סלומון נכסים 
והשקעות" 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לירושלים 3.5 

חדרים חזית ק"ב 
משופצת כניסה מיידית, 

3,600 ש"ח. "סלומון 
נכסים והשקעות" 

054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בלעדי באחיה 
השילוני 3 חדרים 

גדולה+ מרפסות ק"ב 
ואחרונה, עורפית 

משופצת כחדשה, כניסה 
מיידית+ חניה משותפת 

בבנין 4,300 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

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

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

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

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

צפת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

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

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

ספסופה

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

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

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

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

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

נהריה 

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

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

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

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

עלמה 

 3 צימרים + יחידה גדולה 
משפחתית עד 35 איש + 

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

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

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

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

צפון

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

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

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

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

ירושלים והסביבה

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

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

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

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

יבניאל

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

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

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

_____________________________________________)25-36ש(הורים 053-7173048

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

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

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

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

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

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

 צימר 4 חד' + מרפסת _____________________________________________)29-20/21ש(050-9989500
ענקית + גקוזי' וטרמפולינה + 

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

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

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

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

 במרכז העיר, מרחק 
הליכה מהעתיקה, 3 יח' נופש 

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-52/20(_____________________________________________

 וילה גדולה ויפה + דירות 
ארוח )35 מיטות(, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
_____________________________________________)31-42ש(054-8450432 054-8470433

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
 סוויטות האר"י, בעתיקה, _____________________________________________)31-10/21ש(052-8013000

מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 
מיזוג, לזוגות וקבוצות

_____________________________________________)31-30/21ל(072-3969743

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

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

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

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

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

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

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

 יחידה יפיפיה בלב 
העתיקה, נוף להרים, מיקום 
_____________________________________________)33-36ש(שקט + גקוזי' 054-5259470

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

 יחידה יפיפיה בלב העיר 
העתיקה, מיקום שקט, 

מרפסת נוף להרים + גקוזי' 
_____________________________________________)34-37ש(לזוגות 054-5259470

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)34-37ש(052-7153475

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

ביקוש 
דירות

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

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

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

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

_____________________________________________)32-33ח(053-3157478

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

_____________________________________________)32-33ח(מתיווך 054-7938941

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

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

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-43ש(054-8493120

טבריה
2-2.5 חדרים

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

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

 להשכרה חנות בר' 
עקיבא, מיקום טוב, חזית, 

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

מחסנים

משרדים

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה + חצר ענקית, מנגל, 

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

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

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

גליל עליון

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר 

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

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

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

 דירת נופש מהממת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון, 
וממרכז העיר, ממוזגת ונקיה 

_____________________________________________)33-36ש(058-3637269

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

עסקים

 למסירה, חנות מתנות 
במרכז רבי עקיבא ב"ב

_____________________________________________)35-36ל(054-8466946

מבנים
 בבני ברק למכירה מבנה, 
באזור בעלי מלאכה, 3 קומות, 

בנוי כ- 1,000 מ"ר הכולל 
בימ"ד, מקווה, ודירת מגורים. 
מתאים לאדמו"ר רב, ישיבה, 

לפרטים, לרציניים בלבד, תיווך 
053-3180093/4

fh800934@gmail.com)35-36(_____________________________________________

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

_____________________________________________)35-38(לרכב 052-7140101

 חתונות ושבתות חתן, 
ונופש, וילות, מלונות, 

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

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

_____________________________________________)25-39ש(050-6901390

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

054-6287000)35-38(_____________________________________________

 צימרים בצפון ירושלים, 
עד 20 איש, בריכה גדולה 

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

_____________________________________________)35-40ש(055-6697474

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

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

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

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

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

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

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

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

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

 מציאה! 3 חד', יפיפייה, 
מאווררת וממוזגת, עם מרפסת 

סוכה מתוכננת במיוחד, 
כחדשה, במשולם ראט, מיידי, 

_____________________________________________)33-36(2,800 ש"ח 050-5677030

 ברח' רמב"ם, יחידת 
דיור, כ- 25 מ"ר, ק"ב, יפיפיה, 

משופצת, ממוזגת, דוד"ש, 
_____________________________________________)33-36ל(2,250 ש"ח 052-6160852

 להשכרה ברחוב הרב שר 
7, חדר וחצי, מרוהט, ממוזג 

ומאובזר, ב- 1,600 ש"ח, 
_____________________________________________)33-36ש(כניסה מיידית 050-9734807

 יח"ד יפיפיה בהשלושה, 
1.5 חדרים, כ- 40 מ"ר, חדשה, 

מרוהטת, 2,800 ש"ח
_____________________________________________)33-36ל(054-6445649 050-3275040

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

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

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

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

 דירת 1.5/1 חד' + חצר, 
למגורים/משרד/גן, אפשרות 

_____________________________________________)34-35ל(לריהוט 052-6357770

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

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

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

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

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

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

 בבגנו/גרשנקורן, 2.5 
חד' + מרפסות וסוכה, ק"א, 

שמורה וממוזגת
054-8452320)35-36(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, יח' 2 
חדרים + סוכה, כ- 40 מטר 

_____________________________________________)35-36ל(050-4109608

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

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

להשכרה בבני ברק
דירת 3 חדרים חדשה 

ממוזגת ויפהפיה
קומה 2 כניסה מידית

054-759-0321

 בקושניר, דירת 
3 חדרים משופצת, 

מרווחת, יפיפיה, קומה 
1, חלונות בכל הדירה, 

3,600 כולל ארנונה. 
_____________________________________________)36-36(תיווך: 054-8419714

 באברמסקי בנין 
מעולה 3 חד'+ סוכה 

מרפסת ענקית סגורה 
ק"א+ מעלית, מיידי+ 
מפתחות 3800 ש"ח 

התשלום לתיווך אפשרי 
ב- 12 תשלומים בלעדי 

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

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

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

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

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

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

משופצת חזית מוארת 
ומאווררת, כניסה 

מיידית, 3,800 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 בקובלסקי 2 חד' 
יחידה משופצת חדשה 

ק"ג+ נוף במחיר 2,500 
ש"ח גמיש+ מפתחות 

מיידי הזריז נשכר. בלעדי 
ל'אפיקי נדל"ן בועז' 

050-4156080)36-36(_____________________________________________

 בפרל 28 בנין חדש 
מהנילונים קומה ה', כ- 40 

מ"ר 2 חדרים ללא ריהוט 
מיידי, 3,400 ש"ח. לל"ת 

054-8449114)36-36(_____________________________________________

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

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

 2 חד' מרפסת שמש 
מרוהטת קומפלט נוף מדהים 
_____________________________________________)36-36(לכינרת ולגולן. 058-7663012

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

_____________________________________________)36-36(וחניה. 050-3528252

 דירת 5 חדרים במרכז 
העיר בנין חדש, מושכרת 

4,500 אופציה לנפוש שבועיים 
בשנה 1,300,000 ש"ח. עינב 

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

 למכירה בכינרת חוף פרטי 
מגרש חקלאי מסודר ויפה 2.5 

דונם 5,000,000 ש"ח. עינב 
RE/MAX 050-2442446)36-36(_____________________________________________

 להשכרה בבני ברק 
בהשומר/ ז'בוטינסקי 

400-600 מ"ר ק"ק 
לחנות/ לסופר/ מרפאה/ 

ולכל מטרה, 1000 מ"ר 
למשרדים/ לימודים/ ולכל 

_____________________________________________)36-36(מטרה. 052-7113375

 מחפש חנות/משרד 
בבני ברק? ברשותינו 
המבחר הגדול בעיר 

בהתאמה מלאה ללקוח. 
_____________________________________________)36-36(0544-980159, דורון

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

_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 0544-980159

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

_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 0544-980159

 חנות להשכרה 50 מ"ר, 
רבי עקיבא פינת הרב קוק. 
_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 0544-980159

 חנות 36 מ"ר בגן וורשא 
במפרץ בפסג', מציאה. 

_____________________________________________)36-36(תיווך דורון, 0544-980159

 משרד 34 מטר באיזור 
מרכזי, מחיר מציאה. תיווך 

_____________________________________________)36-36(דורון, 0544-980159

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

מציאה. תיווך דורון, 
0544-980159)36-36(_____________________________________________

 בלעדי למכירה במגדלי 
בסר 3' משרד 30 מ"ר 
מושקע ומפואר קומה 

גבוהה נוף מדהים 
מושכר ב- 2,500 ש"ח, 
מתאים מאד להשקעה 

מיידי, 450,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון נכסים 

והשקעות" 
054-4290600)36-36(_____________________________________________

 התפנו מספר 
קמפוסים בבני ברק 

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

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

תינוקות

ריהוט

 פרסום מטורף 
למוסדות ועסקים!!! 
הודעה טלפונית לכל 

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

_____________________________________________)27-29ל(055-2772521

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח

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

 כוורת לבנה 16 תאים 
כחדשה ממש!! לכל 

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

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

 8 כיסאות לסלון, מעץ 
מלא, ריפוד חדש, מצב 

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

 2 יחידות ספריה עם 
ויטרינה, שולחן + 6 כסאות, 

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

 מיטה נפתחת מעץ מלא 
+ מגירות, ארון סנדוויץ 4 

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

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

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

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

מיוחד מאוד, כחדש
050-6581747 )בשבוע 

שעבר נפלה טעות 
_____________________________________________)33-36(בטלפון

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

058-4843223)33-36(_____________________________________________

 חדש!! נעלים לתינוק 
מידה 23 מוקסין כחול, 

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

 חדש באריזה!! רולרים/
סקטים מחובר לנעל ספורט 

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

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

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

 מיטת תינוק שילב 
צבע שמנת + מזרון 

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

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 לגבר-נער-צבע שחור 
בלוד! נעלי נייק מידה 40 

חדשות בקופסא, 180 
ש"ח + בולם זעזועים + 

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

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

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

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

050-7801545)30-29/21(_____________________________________________

מחשבים
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותכנות
+ אחריות לשנה. וחצי 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

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

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

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

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

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

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

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

הסעות

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

אבידות

 חשש גזל: נלקח אחרי 
שבועות מרבי עקיבא 50 

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

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

יד שניה 
קונים

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

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

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

שידוכים
מחפשת זיווג???

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

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

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

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

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

_____________________________________________)33-34ח(והסביבה 052-5447770

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

 דרוש מעמיד לספר תוים 
וכן ספרי תוים עם שירים 

_____________________________________________)34-35ח(מוכרים 058-3276856

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,ibm מחשב נייד 

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

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

יונדאי

 נאבדה מצלמת הסרטה 
מ-SONY במרינה באשדוד 

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

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

 אבדה שקית תכלת עם 
ציציות וכיפות חדשות באזור 

_____________________________________________)35-36ח(איצקוביץ 054-8417635

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

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

 אבד פקק של מזרן ים 
בחוף הנפרד )שרתון( לפני 
_____________________________________________)35-36ל(כשבוע וחצי 053-4198059

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמלי במצב טוב

_____________________________________________)35-36ח(053-3117750

 למסירה בחינם סלון 
בצורת ר' מעור אמיתי ב"ב 

_____________________________________________)35-36ח(03-5790663

 מכשיר פופקורן ביתי 
חדש בקופסא 60 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 תנור חב' אלקטרולוקס 
חדש + אחריות 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)35-36ח(050-2897977

 מכשיר לסודה סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)35-36ח(טל': 050-2897977

 מצלמה פילים קנון 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-7643631

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 40 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)35-36ח(050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)35-36ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמלי 
_____________________________________________)35-36ח(170 ש"ח טל': 050-2897977

 2500W מזגן תדיראן 
עילי ללא מדחס חיצוני פורק 

מהסלון מצויין 400 ש"ח טל': 
_____________________________________________)35-36ח(050-2897977

 LG מזגן 
1 כ"ס עובד מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מלכיאל 050-7426063

 למכירה מצלמת פנסוניק 
LUMIX חצי מקצועית 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8464909

 מחשב נייד מצוין מתאים 
לכתיבה/צפייה בהזדמנות 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3346080

 שואב צייפון VB אלחוטי 
כמו חדש שנתיים בשימוש 

_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 052-2727474

 RAM 2 זיכרון LG מסך 
15 אינץ ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7154435

 נגן DOGO בלי מסך ובלי 
רדיו + אוזניות ומטען חדש 35 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7154435

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה בוקסה JBL פליפ 
5 בשימוש שבועים + אחריות 

_____________________________________________)35-36ח(ב- 250 053-3105983

 שידת 3 מגירות רחבה 
איכותית מעץ, בצבע כחול 

_____________________________________________)35-36ח(220 ש"ח 054-4381651

 למכירה ארון ספרים בצבע 
שחור עם 2 דלתות למטה 

_____________________________________________)35-36ח(300 ש"ח 052-7605128

 למכירה ספה בצבע לבן 
_____________________________________________)35-36ח(זמש 400 ש"ח 052-7605128

 למכירה מזרונים במצב 
טוב 90/1.90 ב"ב 150 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3265087

 שולחן אוכל + 6 כסאות 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח טל': 052-4452710

 שולחן פינת אוכל עץ 
מלא 1.90/90 + 3 כסאות 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח 053-3121020

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 שולחן של פינת אוכל ו- 6 
כסאות מעץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 למכירה 2 כיסאות עור 
רגלים ניקל למטבח 250 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(פלאפון 050-6285950

 למכירה מיטת יחיד 
נפתחת לזוג מעץ מלא מצב 
_____________________________________________)35-36ח(טוב 200 ש"ח 052-6140800

 כסאות לפינת אוכל צבע 
חום כהה 120 ש"ח כסא 

_____________________________________________)35-36ח(052-6140800

 שולחן 1.80 נפתח 
ל- 2.40 מעץ חום כהה מצב 

_____________________________________________)35-36ח(חדש 500 ש"ח 052-6140800

 2 כורסאות עור אמיתי 
עץ מלא בצבע חום 300 כ"א 

_____________________________________________)35-36ח(050-4146777

 כיסא מחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7463631

 עגלת מימה צבע אפור 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח טל': 052-7696357

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8464909

 למכירה תיק לעגלת 
_____________________________________________)35-36ח(תינוק 49 ש"ח 054-4381651

 טיולון איכותי, קל ונוח 199 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4381651

 לול גדול מעץ רק 180 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-9089110

 עגלה משולבת + 
טרמפולינה 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-9089110

 שטיח ריצפה למשחק 
_____________________________________________)35-36ח(וזחילה 50 ש"ח 050-9089110

 למכירה בוסטר גב במצב 
טוב במחיר 80 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8410050 )בני ברק(

 למכירה אמבטיה )כמעט 
לא היתה בשימוש( של עגלת 
בייבי ג'וגר 3 גלגלים 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(טל': 054-8567609

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-6140800

 מעמד חדש לאמבטיה 
אונבירסלית 40 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7188017

 מובייל אווזה שר בעברית 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 052-7157077

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2,000 כניסת טעינה יציאה 

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

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

לימים / שבתות וחגים, 
לחרדים! 058-3245275/2/4

052-7645275/2/3
054-8592082)26-34/20(_____________________________________________

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
_____________________________________________)20-40/20ש(050-5275981 04-6961175

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348
www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

פרטית מוצנעת.
_____________________________________________)08-33א(054-4656926

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-34/20(_____________________________________________

קנית רכבים
 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-10/21ש(058-7887050 058-5900900

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, מול קרליבך, 2 חד', 

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-42/20ש(050-6241690 03-9363752

מכירת רכבים
טויוטה

שלומי
 2 יחידות נופש, אחת 2 
חד' + סלון, בק"ב, והשניה 

יחידת חדר + סלון גדול וגינה 
_____________________________________________)30-37ל(052-5674310

 למכירה טויוטה קורולה 
2016 אוטומטית ראשונה 

ליסינג מנוע 1600. 
055-6883937)36-36(_____________________________________________

 למכירה טויוטה אגו 
2013 אוטומטית 1000 סמ"ק 

_____________________________________________)36-36(80000 ק"מ. 052-5966508

 i30 למכירה יונדאי 
ראשונה מליסינג 2014 סטיישן 

_____________________________________________)36-36(אוטומטית. 055-6775411

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)36-37ח(לקלנועית יחיד, 03-6199806

 מעוניינים לקנות את 
הספר 'ילדה קטנה של פעם' 

_____________________________________________)36-37ח(חלק ב', 054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר 'גלות באפרים ירוקים', 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית "ריידר" במצב חדש 

בקלנועית יחיד, 
_____________________________________________)36-37ח(טל': 03-6199806

 מעוניין לקנות אופני 
ילדים או מבוגרים תקינים או 

_____________________________________________)36-37ח(תקולים, 050-5343924

 מעוניין לקנות קלנועית 
לנוסע בודד או זוגית תקינה או 

_____________________________________________)36-37ח(תקולה, 050-5343924

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ספה לסלון + ארון 

_____________________________________________)36-37ח(ספרים, 054-8434129

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)36-37ח(ילדים, 050-6651365

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפואה אלטרנטיבית, שחרור 
שרירים ומאסג', לאדם העובד 

_____________________________________________)36-37ח(בתחום, 052-7396092

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה זוג מיטות יהודיות, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8434129

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סמלי/בתרומה, לאברך, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 דרוש אקווריום למסירה. 
_____________________________________________)36-37ח(ב"ב, 054-8466850

 כובע קנייטש בורסלינו 
כחדש, 420 ש"ח. 

054-8422105)36-37(_____________________________________________

 מסך מחשב מצב מצוין, 
בני-ברק, 90 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מדפסת 90 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-5737813

 אופניים חשמליות במחיר 
500 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7183866

 מנורת לילה איכותית, 30 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8528215

 מדפסת + מכונת צילום 
הזרקת דיו, 120 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מזוודה + שואב אבק, 
80 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מנורה לכאבים, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 מכונת כביסה 9 ק"ג, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, 050-4184747

 מייבש כביסה 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 מזגן מצויין מפוצל - 
1 כ"ס, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7682482

 מקרר מצוין - 300 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 RAM מחשב נייד זכרון 
2, ב- 500 ש"ח, 15 אינץ', 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154435

 נגן DOQO בלי מסך ובלי 
רדיו + אוזניות ומטען חדש, 35 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-7154435

 שואב שיומי מנקה ושוטף 
כחדש, רק 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 מאוורר "מגדל" טורבו, 
חדש באריזה, 280 ש"ח, במצב 

_____________________________________________)36-37ח(מצוין, 054-2819921

 מצלמת פילים קנון, 100 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-7463631

 תנור חימום חדש, 120 
ש"ח בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי, 
_____________________________________________)36-37ח(חדש, 80 ש"ח,054-7216671

 מאוורר עמוד חדש, 
100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
בלומברג, 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן, חדש באריזה, 320 ש"ח 

בלבד, בבני-ברק, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצוין, 100 ש"ח בלבד!! 

_____________________________________________)36-37ח(054-4443635

 מחשב נייח מהיר מצוין + 
תוכנות, בהזדמנות, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3346080

 מסך דק מצוין, בהזדמנות, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 053-3346080

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 )חדש באריזה(, 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3463482

 ממיר דיגיטלי 5 תחנות, 
שמור כחדש, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2437292

 כרטיס קול 
 M-AUDIO FAST

TRACK, שמור, 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, נייד: 052-2437292

 מחבת חשמלי מולטישף, 
חדש, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-8441788

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק, 2 רמקולים + שלט, 
חברת לוגיטק, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(נייד: 052-2437292

 שואב אבק באריזה, דגם 
הום - 400 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-8441788

 מצלמת וידיאו + מטען 
+ נרתיק, סוני, חדש באריזה - 

_____________________________________________)36-37ח(600 ש"ח, 050-8441788

 מכשיר ג'קוזי לרגליים - 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, 050-8441788

 מגהץ אדים, חדש 
באריזה, דגם אלקטרו קל, 200 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-8441788

 קוטל חרקים כחדש - 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-8441788

 ,AEG מכונת כביסה 
פתח עליון, 5 ק"ג, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת, 
100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שואב אבק פיליפס 
1600w, ב- 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצוין, 100 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול 
תוצרת המילטון, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 מאוורר נייח, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש, 
50 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול, 
60 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

DVD  במצב מצוין, 
100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183, תוצרת זק"ש, 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין, 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 052-3463482

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)ראוטר(, שחורות תקינות, 
_____________________________________________)36-37ח(300 ש"ח, 052-3463482

 מזגן אלקטרה עלי 
קומפקטי, 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ', מפורק מהקיר 
ע"י טכנאי, רק 400 ש"ח 

במקום 500 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8412976

 מכונת כביסה "ווירפול", 
מצויינת, 280 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-5737813

 פקס HP ב- 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 שולחן+ 6 כסאות חדשים 
לסלון, אפש' כ"א בנפרד וכן 
_____________________________________________)36-39(ארון ספרים. 052-4227714

 שולחן פינת אוכל עץ 
מלא, 1.90/90 + שלש 

כסאות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(053-3121020

 שולחן אוכל קטן נפתח 
1.60 מטר, מצב מצוי, 160 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד, 052-5737813

 למסירה מיטת יחיד + 
ספה 2 מושבים + ארון דלת 

_____________________________________________)36-37ח(אחת, בני-ברק, 052-5737813

 עמודון ספרים + ארונית 
למטבח, 210 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 פינת אוכל + 4 כסאות, 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, 050-6245339

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 ספסל אחורי לרכב 
סטיישן, רק 350 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4184747

 מיטה נפתחת בצבע ורוד 
+ שולחן תואם וכוורת, 500 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4184747

 מיטה לחדר ילדים, לא 
נפתחת, בצבע לבן, כ- 1.66 

מ' אורך, מתאימה גם כמיטת 
מעבר, ב- 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 050-4158480

 כסא מחשב, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-7463631

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב, 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח, 054-5705546

 מיטה ספפה במצב 
מעולה, צבע בורדו, 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד!!, 054-8430684

 כיסא לנגן גיטרה עם 
כוונים, חדש, 250 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 שולחן כתבה, 175 ש"ח 
בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שולחן סלוני )לספות( 
 ,140X70 ,מעץ טבעי

ב- 200 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון, 280 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, בבני-ברק,054-7216671

 שולחן אוכל, 175 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור, 200 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 5 כסאות כתר בצבע לבן 
ושחור, 100 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ארון ספרים יפה במיוחד, 
160X90X32, ב- 300 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 עגלת אמבטיה, 500 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עגלת תאומים, 300 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 בגדי תינוקות לגיל 0-3, 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח, 052-4747667

 לול עץ + מזרון, 250 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, טל': 054-8401217

 לול עץ + מזרון כחדש, רק 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח, 03-6169291

 מיטת מטר לתינוק, צבע 
שמנת, כחדשה + מזרון, 

_____________________________________________)36-37ח(ב- 150 ש"ח, 03-6169291

 טיולון 110 ש"ח בלבד, 
מצב מצוין + גגון, חזקה 
_____________________________________________)36-37ח(ומצויינת, 052-5737813

 לול פלסטיק בגלגלים + 
סלקל + כסא רכב, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 עגלת טיולון ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד, 052-5737813

 בסיס לעגלה במצב מצוין, 
ב- 100 ש"ח בלבד בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4158480

 אמבטיה לעגלת ממס 
אנד פפס במצב מצוין, ב- 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בב"ב, 050-4158480

 כסא לרכב במצב מצוין, 
ב- 70 ש"ח בלבד בב"ב, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4158480

 עגלת טיולון, 200 ש"ח 
בלבד )בבני-ברק(, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש, 
150 ש"ח בלבד, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מיטה יהודית במצב 
מצוין, צבע חום כהה, 370 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, טל': 053-4113430

 שולחן כדורגל כחדש, 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4110991

 ספר של הרב שלום הרוש, 
25 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4174525

 ספת עור חום כהה 3 
מושבים, 420 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813 בבני-ברק

 4 פריטי לבוש חדשים 
לתינוק, 80 ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עריסת נדנדה, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 054-7216671

 סלקל + כסא רכב ב- 70 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-5737813

 תמונה יוקרתית כחדשה, 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 50 ש"ח, 03-6169291

 גיטרה אקוסטית, 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-8528215



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י”ג באלול - ט”ו באלול תש”פ  2/09-4/09/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

 בירושלים: עבודת 
בוקר כלשהי, נסיון 

בהכנת ארוחות בוקר 
בישיבות ובשמירה

055-2544827)19-26(_____________________________________________

 דרושה גננת + מובילת 
תינוקיה/סייעות, להצטרף 

לצוות חם אוהב ומחבק.
_____________________________________________)24-35ש(050-5636364 תיתי

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

ומתמידות לעבודה מהבית
052-7103760)29-40(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
בב"ב לגיל הרך, שכר הולם! 

הפסקה שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)29-36ש(054-8471166 058-4012013

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. 

הרצוג, מטפלות / סייעות 
/ טבחית למשרה חלקית 

/ מלאה 054-8426675 
_____________________________________________)33-36ש(054-4499177

 סייעת למעון 
בגבעתיים למשרה 

מלאה, ארוחות + תשלום 
חגים, 40 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)34-37ש(052-3838484

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הגשת שנת 2016 מסתיימת מחר!!! 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

הטבות מס עד 1400 $ לילד 

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)31-34(_____________________________________________

 בבני ברק - לימוד 
כתיבת סת"ם ללא תשלום 

_____________________________________________)31-38ש(כספי 052-7623142

 דרושים/ות משווקים/ות 
לשיווק מוצרי בריאות מהבית, 

משרה חלקית/מלאה
_____________________________________________)32-35ל(058-3211802

 הכנסה מהבית, כ- 2,000 
בחודש שנותנת מליונים! 

מכירות מזווית שונה.
_____________________________________________)32-35ש(02-6642841 שלוחה 7

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________

 חל"ת? פיטורין? קורונה? 
בואו לבסס הכנסה גבוהה. 
ליווי ותמיכה עד להצלחה 

_____________________________________________)33-36ל(054-8477787 

 לישיבה בת"א דרוש עוזר 
טבח בין השעות 7:00-11:00, 

תנאים מצוינים!
_____________________________________________)33-36ש(052-5676038

 למעון בשיכון ה' ב"ב 
דרושה מטפלת לתינוקיה 

*גננת לכיתת בוגרים, 
משרה מלאה

_____________________________________________)32-35ש(052-7626309/10

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת מסורה ואחראית עם 

_____________________________________________)34-37ש(נסיון 050-2736409

 אלמנה. מחפשת בחורה/
אישה לגור אצלי בבית, ללא 

_____________________________________________)31-34(סופ"ש. 050-8550196

 מנה"ח מנוסה ומקצועית 
עם יכולת למידה מהירה בעת 

הצורך מעוניינת להשתלב 
בתחום הנה"ח לפרטים:

_____________________________________________)35-36ח(058-3202944

 סיוע בעניינים משרדיים 
ואדמיניסטריביים הליכים 

בירוקרטיים טופסולוגיה כתיבה 
_____________________________________________)34-35ח(ועוד 054-5938898

 אברך מפ"ת מחפש עבודה 
באזור המרכז עדיפות למשרה 

_____________________________________________)34-35ח(תורנית אייל 054-7278127

 לגני חב"ד ת"א דרושות 
גננת למילוי מקום, סייעות 
לגן, ומטפלות למעון חגית 

054-7708715)34-37(_____________________________________________

 דרוש/ה מוכר/ת לחנות 
מתנות ושוקולדים בקרית 

ויזניץ' ב"ב, לאחה"צ, אידיש 
_____________________________________________)34-37(יתרון 058-3215030

 מעוניינים בהכנסה 
נוספת? מחפשים אנשים 

חרוצים לעבודה גמישה מהבית 
או כהשלמת הכנסה לעבודה 

מתגמלת בתחום הבריאות 
_____________________________________________)34-35ל(תומר חסין 052-7499259

 דרושה בחורה/אישה 
לעבודות בית קלות/בישול קל 

לפעם בשבוע בפ"ת
_____________________________________________)34-35ל(054-3429699

 לצהרונית בפ"ת 
דרושות מדריכות 

אחראיות ומסורות, ראש 
גדול, 12:30-16:00

_____________________________________________)34-36ש(052-3168162 - מאיה 

 עובד חרוץ להתקנות, 
מיזוג אויר, עם נסיון בלבד, 

לאיזור המרכז, תנאים טובים 
_____________________________________________)35-36ל(058-7348517

 דרושים/ות עובדים/
ות לנקיון, לשעות הבוקר 
והערב, באיזור בני ברק, 

תנאים טובים
_____________________________________________)35-38ל(03-5494080

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)35-38(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית, להתקשר 

10:00-15:00 טל':
03-6714809)35-36(_____________________________________________

 דרושה מנקה לפעמיים 
בשבוע בגבעת שמואל, נסיון, 

המלצות ומרץ רב
054-4474449)35-38(_____________________________________________

 למשרד עו"ד בבסר 4 
דרושה מזכירה בין השעות 
03-9000444 09:00-15:00

050-5500567)35-36(_____________________________________________

 דרוש/ה עובד/ת ניקיון 
ותחזוקה לחנות ומשרד 

לפעמיים בשבוע בבני ברק 
_____________________________________________)35-36ש(050-7997706

 מעוניין לנקות בתי כנסת, 
בניינים וכד' )עם ניסון(

_____________________________________________)35-36ח(052-7154435

 מעוניין לישון עם זקנים מ- 
12 בלילה עד 5 בבוקר פעם 

_____________________________________________)35-36ח(בשבוע 052-7396092

 מנה"ח מיומנת במספר 
תוכנות נסיון 9 ש' פנויה 

_____________________________________________)35-36ח(לעבודה מהבית 050-4139096

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי מישרה/

_____________________________________________)35-36ח(שעות 054-7938941

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מעוניין לנקות בתי כנסת, 
בניינים וכד' )עם נסיון(, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7154435

 מעוניין לישון עם זקנים 
מ- 12 בלילה עד 5 בבוקר 

_____________________________________________)36-37ח(פעם בשבוע, 052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין, 
_____________________________________________)36-37ח(052-3595314

 אברך מנקה נקיון יסודי 
בניינים, בתי כנסת ועוד, 

בבני-ברק, המלצות בשפע, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597076

 לת"ת במרכז מורה 
ללימודי-בוקר/אחה"צ לעבודה 

לא קבועה, קו"ח:
gmail.com@6307420)36-37(_____________________________________________

 למזנון חלבי בב"ב, דרוש 
עובד רציני ואחראי, לפרטים: 

054-8473820)36-39(_____________________________________________

 למאפיה בירושלים 
דרוש קונדיטור/ שותף ללא 

השקעה כספית. קו"ח למייל 
estgeula@gmail.com)36-37(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב, עובדים מנוסים 
בעלי ויזה בתוקף בלבד. 
להתקשר 19:00-21:00 

03-9163163)36-39(_____________________________________________

 בקריית אריה, מתאם/ת 
פגישות ליועץ פנסיוני, עדיפות 

לבעלי/ות נסיון, בונוסים 
_____________________________________________)36-37(גבוהים. 054-7098049

 למשרד רו"ח בב"ב, דרושה 
מנהח"ש מתחילה. קו"ח 

_____________________________________________)36-37(לפקס: 03-6763760

 כובע קנייטש כחדש, מידה 
_____________________________________________)33-36ל(58 054-8422105

 אופני BMX לילדים 16 
חדשות נקנו לפני חודשיים 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 053-3121020

 1 קילו תערובת לתוכונים 
_____________________________________________)35-36ח(+ סידן 20 ש"ח 050-4157763

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4157763

 שטר של 20 ש"ח שכתוב 
60 שנה למדינת ישראל ב- 80 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7140424

 למכירה 2 סידורים של 
"מילר" מעור לבת ישראל 
נוסח ספרד צבע בז' וירוק 

חדשים רק 50 ש"ח בירושלים 
_____________________________________________)35-36ח(050-4120286

 story חוברת אנגלית 
land לכיתה ה' ב- 17 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4135223

 ספר ברוכה הבעה מהדורה 
חדשה לכיתה ה' ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4135223

 למכירה חצובה חדשה 
למצלמה חדשה באריזה 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-8464909

 למכירה אופני ילדים 55 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח ב"ב 050-5343924

 שטיח עגול סגול של 
'עצמלה', ב- 40 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(03-6169291

 ,BMX ,16 אופני ילדים 
חדשות, נקנו לפני חודשיים, 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח, 053-3121020

 סיגריות מלברו ֵרד אדום 
דיוטי פרי ארץ, 290 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(053-3121020

 שמלה חדשה יפה קרם, 
מידה 1, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8497425

 כיור מטבח איכותי, מידות 
קטנות, כחדש, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-8557339

 אביזרי אופנים בבני-ברק 
ממחיר 5 ש"ח ועד 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-7183866

 אופני ילדים ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-7183866

 בימבה ג'וק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בבני-ברק, 052-7183866

 אופני רולי 20 אינץ ב- 60 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בבני-ברק, 052-7183866

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה, ב- 15 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-8454536

 מזוודה + שואב אבק, 
80 ש"ח בלבד, מצב מצוין, 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 צעצועים + פאזל, 5 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 052-5737813

 אופני ילדים בב"ב, 55 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-5343924

 שטיח גדול - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 תמונות גובלן, 30 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6245339

 נעלי גברים סירה בצבע 
שחור במידה 41 כחדשות, 

Luna Barros, ב- 140 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בב"ב, 050-4158480

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע, חדש, של חברת 

"לרט", 150 ש"ח, 
_____________________________________________)36-37ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש, 250 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-24372982

 חוברת אנגלית 
story land לכיתה ה', ב- 17 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4135223

 ספר ברוכה הבעה 
מהדורה חדשה לכתה ה' 

_____________________________________________)36-37ח(ב- 28 ש"ח, 050-4135223

 גיטרה אקוסטית כחדשה, 
_____________________________________________)36-37ח(רק 500 ש"ח, 050-4184747

 סל כביסה 3 תאים, 80 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-7463631

 בושם YOU ב- 150 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-7463631

 אטלס גאורגרפיה 
ללימודים, 50 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-7463631

 ספרי לימוד פוטושופ, 
דרים וויר, פלאש, 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(כ"א, 050-7463631

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני-ברק(, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + מעצורים 
)בני-ברק(, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אופני BMX )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(175 ש"ח, 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(80 ש"ח, 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה 
)בני-ברק(, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני-ברק(, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קורקינט לילדים 
)בני-ברק(, 70 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח, 054-7216671

 תרמיל גב )בני-ברק(, 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7216671

 עגלת קניות )בני-ברק(, 
_____________________________________________)36-37ח(25 ש"ח, 054-7216671

 1 קילו תערובת לתוכונים 
+ סידן, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4157763

 מגוון דיסקים, קלטות 
ושירים חדשים וארוזים, 6 ש"ח 

ליחידה, בבני-ברק, 
_____________________________________________)36-37ח(052-7600336

 מקל הליכה לקשיש/ה, 40 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם בסיס תומך - 70 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ז'קט כחול חדש לילדים, 
תוצרת ANGELS )בני-ברק(, 

100 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 אוהל חוף משפחתי, 
 160X210X230 חדש באריזה

)בני-ברק(, 150 ש"ח בלבד, 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ילקוט לבית הספר, חדש 
של גל-גב הכולל ידית טרולי + 
גלגלים )בני-ברק(, 120 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות(, 100/200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(052-3463482

 הספר 'נצר אחרון' 
_____________________________________________)36-37ח(ב- 40 ש"ח, 054-8454536

 מכונת כתיבה מכנית, 
מקשים בתוך מזוודה, 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 03-6199806 בערב

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע, 120 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח, 050-4157763

 סט צלחות נעמן חדש, 
_____________________________________________)36-37ח(100 ש"ח, 050-4131038

 מחזורים לשלוש רגלים, 
50 ש"ח כל אחד, נוסח ספרד, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס, 37.5, 
ספורט נשים, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-4131038

 אופני הרים במצב מצוין, 
_____________________________________________)36-37ח(280 ש"ח, 054-2819921

 עגלת תחתית למכונת 
כביסה עד 6 ק"ג, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-7463631

 סיר בישול ארוך "חדש" 
24 ס"מ, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)36-37ח(050-7463631
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