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פיילוט ייחודי בשכונת הגבעה הצרפתית יאפשר 
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מאת: אלי כהן

שעבר  בשבוע  לעולמו  הלך  בירושלים 
זצ"ל  חזן  שלום  הרב  הגאון  הדיין  בפתאומיות 
רמות  בשכונת  מאיר  משכן  קהילת  רב   )67(
ומגדולי הרבנים של הקהילה הצרפתית בישראל.
מלפני כשבועיים בשעות הצהרים עשה המנוח 
מדרש  מבית  המערבי  הכותל  לכיוון  דרכו  את 
הרביץ  שם  קצין  הגר"ש  של  בראשותו  ספרדי 
תורה בשנים האחרונות. באמצע הרחוב התמוטט 
כשעה  לאחר  החולים  לבית  ופונה  זצ"ל  הרב 
מותיר  כשהוא  לבוראו  נשמתו  את  הרב  השיב 

אחריו אלפי תלמידים המומים בארץ ובצרפת.
המנוח זצ"ל היה תלמידו המובהק של הגאון 
רבי חיים חייקין זצ"ל בצרפת. בהמשך חייו עלה 
בהיותה שכונה  עוד  רמות  לשכונת  והגיע  לארץ 

חילונית.
לאחר שהרפורמים ניסו להשתלט על השכונה 
הגר"ש  הציל  במקום,  כנסת  בית  לבנות  ואף 
מדרשו  בית  את  והקים  מידם  השטח  את  חזן 

משכן מאיר, שהיה בית הכנסת הראשון שהוקם 
בשכונת רמות בבירה.

במעמד חנוכת ביעת הכנסת השתתפו אז גדולי 
ראש  זצ"ל  צדקה  הגר"י  מרן  ובראשם  ישראל 

ישיבת פורת יוסף ומרן הגר"ע יוסף זצ"ל.
בית  למען  נפשו  מסר  שנים  עשרות  במשך 
והקהילה שאותה הקים  כולל אברכים,  המדרש, 
גדל  המנוח  נפש.  במסירות  אצבעותיו  בעשר 
בדירה פשוטה וצנועה וכל מה שהיה לו נתן עבור 

צדקה וחסד לתלמידיו.
תורה  גדולי  הספידוהו  הלוויה  מסע  במהלך 
הגאון  הרבנים  בין  וחתניו.  בניו  ישיבות  וראשי 
רבי  הגאון  ספרדי,  ביהמ"ד  רב  קצין  רבי שלמה 
רפאל לרדו מראשי ישיבת פאר התלמוד, הגאון 
הרב שלום בן זקן ראש ישיבת גילה, הגאון הרב 
אפרים בוגרד חבר בית הדין. חתנו הרב מאיר חזן 

ועוד.
של  הגדולה  הענווה  את  ציינו  התורה  גדולי 
המנוח והאמונה התמימה כל חייו במסירות נפשו 
בהרבצת התורה והעמדת תלמידים הרבה ויחסו 

לכל אדם קטן כגדול וכל שקיעותו למען אברכי 
ובעמקות  בעיון  המיוחדים  בשיעוריו  הן  הכולל 
בצורה  חי  הוא  כאשר  צריכהם  לכל  בדאגה  והן 
פשוטה וכל מה שהיה לו נתן על מנת לפאר את 

בית ה'.
ישראל  גדולי  לו  ספדו  השבעה  בעצרת 
ובראשם הראש"ל הגרש"מ עמאר, הגר"ר אלבז 

מתולדות  האדמו"ר  התורה,  חכמי  מועצת  חבר 
הגר"י  הוראה,  דרכי  וויס גאב"ד  הגר"א  אהרון, 
דרעי רבה של באר שבע, הגר"מ טולדאנו אב"ד 
ירושלים ועוד שציינו את האבידה הגדולה לכלל 
ישראל ולשכונת רמות בפרט וביקשו מבני וחתני 
הרב זצ"ל להמשיך ולעמוד על המשמר בהרבצת 

התורה והרמת הקהילה משכן מאיר ברמות.

מאת: אלי כהן

לתרום  מה  לכם  שיש  חשבתם  פעמים  כמה 
רציתם  פעמים  כמה  העירוני?  התכנון  לתהליך 
על  החלטות  בקבלת  קולכם  את  להשמיע 
הזדמנות  לכם  יש  עכשיו  עירוניים?  פרויקטים 

להשפיע.
תפעול,  מינהל  בהובלת  ירושלים,  עיריית 
פיתחה  מזרח,  ורובע  אסטרטגי  לתכנון  האגף 
פיילוט ייחודי במסגרתו תאפשר לתושבי שכונת 
תקציב  הקצאת  על  להשפיע  הצרפתית  הגבעה 
בסך 500,000 שקל עבור פרויקט שכונתי על-פי 

בחירתם.
ב"קול  יצאה  העירייה  האחרונים  בימים 
קורא" בנושא והזמינה את התושבים להשתתף 
המיושם  במודל  מדובר  ולהשפיע.  בפיילוט 
חלק  כי  המאמינות  בעולם,  שונות  במדינות 
ישירות  נשלט  להיות  צריך  העירוני  מהתקציב 
זו מבוצעת בפעם  על-ידי התושבים. פרקטיקה 
הצרפתית  הגבעה  ושכונת  בירושלים  הראשונה 

נבחרה לביצוע הפיילוט.
כדי לאפשר את המהלך יאפיינו אנשי מקצוע 
הקהילתי  המינהל  צוותי  עם  יחד  מהעירייה 
מסגרת אפשרויות פעולה ספציפיות עם התקציב 
המדובר, מתוכן יוכלו התושבים לבחור. בנוסף, 
ניתן יהיה להציע הצעות חדשות אשר ייבחנו על 
 - יהיו ישימות  ידי אנשי המקצוע. במידה שהן 

הן יבוצעו.
תאורה,  לקדם:  ניתן  אותם  הפרויקטים  בין 
ושתילים,  עצים  נטיעת  בטיחות,  מעקי  תמרור, 
ריהוט רחוב, פינות הצללה וישיבה, פינות כושר 
וכד'. רשימת הרעיונות שיבחרו תפורסם על-ידי 
המינהל הקהילתי והתושבים ייקחו חלק בהליך 

הצבעה – בסופו ייבחר הפרויקט שיבוצע.
הקורא"  ל"קול  להיענות  מוזמנים  התושבים 
השכונתי  המרחב  לשדרוג  רעיונות  להציע   –
היא   בעירייה  השאיפה  הרעיון.  את  ולהפיץ 
ישתתפו  אשר  תושבים  של  רב  למספר  להגיע 
המינהל  על-ידי  ינוהל  אשר  החדשני,  במיזם 

הקהילתי.
"מדובר  ליאון:  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
יוצא דופן שמאפשר לתושבים להיות  בפיילוט 
שכונת  על  שישפיעו  רעיונות  לקידום  שותפים 
במיזם,  לכולם לקחת חלק  קורא  אני  מגוריהם. 
תחומים  במגוון  שכונתי  רעיונות  בנק  לייצר 

ולשדרג את השכונה שלהם".

שכונת רמות בירושלים אבלה: הגאון הרב שלום חזן זצ"ל שהקים את רמות החרדית הלך לעולמו בפתאומיות • גדולי ישראל בעצרת השבעה לזכרו: 
"ענק בתורה שחי בפשטות והכל נתן למען הרמת הכולל ובית המדרש לפאר את בית ה”

מאת: אלי כהן

בימים  ירושלים.  לתושבי  גדולה  בשורה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  המליצה  האחרונים 
תכנית   – בגין  קירוי  תוכנית  אישור  על  ובנייה 
מדובר  לעיר.  וחשובה  גדולה  בשורה  המהווה 
בשינוי  ביותר  החשובות  הדרך  מאבני  באחת 

פניה של ירושלים לעתיד, ואחת 
והחשובות  הגדולות  התוכניות 
ויאפשרו  העיר  את  שיקדמו 
בחינוך,  מצוינות  איכות,  מגורי 
תעסוקה מתקדמת ותרבות פנאי 
עם ערכים סביבתיים מתקדמים. 
חלקו  את  תהפוך  התוכנית  
המרכזי של כביש בגין ממחסום, 
אשר  סביבתיים,  מפגעים  עתיר 
את  מזהם  הנוף,  את  פוצע 
הסביבה ומפריד בין חלקי העיר 
רחב  אינטראקטיבי  לפארק 
אוכלוסיית  את  שישרת  ידיים 
שכונות  את  ומחבר  כולה  העיר 

האוניברסיטה  אל  הכרם  בית  ובראשן  המערב 
המתקדמת  התעשייה  פארק  אל  העברית, 
)הוג'יטק( ואל מרכז העיר. הכל במרחק הליכה 

קצר.
מעל  אורבאני.  רצף  תיצור  בגין  קירוי  תכנית 
תחבורה  וציר  סואן  כביש  הוא  שהיום  מה 
ציבורי  פארק  יוקם  העיר,  של  במרכזה  העובר 
ירוקים מדרום  אזורים  ירוק של  שיתחבר לרצף 
העיר ועד צפונה. קירוי בגין הופך משאב קרקע 
ומפרה.  פורה  לאזור  ומפגע  ממטרד  חשוב 
האוניברסיטה  של  המתקדמת  התעשייה  פארק 

העברית )ההוג'יטק( יפגוש את הפארק במרכזו 
לצד גן גיאולוגי שיקשר בין הפארק לבין המכון 

הגיאולוגי. 
שלם  חיים  מעגל  בתוכה  משלבת  התוכנית 
יום  מעונות   3 ו-  גנים   6( הילדים  וגן  מהמעון 
ביניים  חטיבת  יסודי,  ספר  בית  דרך  חדשים(, 
ועד  האוניברסיטה(,  ליד  הספר  )בית  ותיכון 

ולתעסוקה  רם  בגבעת  האוניברסיטה  לקמפוס 
הכרם  בית  אוכלוסיית  יציע.   שהוא  המתקדמת 
מתחנות  קצר  הליכה  במרחק  עצמה  תמצא 
הרכבת הקלה שתעבור במסלול המשיק לפארק. 
שורות הבתים בשכונת בית הכרם ייהנו משדרוג 
משמעותי ומיגור מפגעי רעש וזיהום אויר אשר 

מגיעים כיום מכביש בגין.
ממחלף  שתתפרש  בגין,  כביש  קירוי  תוכנית 
וולפסון בצפונה ועד מחלף בייט )גבעת מרדכי( 
באופן  מנצלת  ק"מ,   1.5 כ  לאורך  בדרומה,  
מיטבי את משאב הקרקע המוגבל תוך קיום רצף 

העיר.  שכונות  בין  הנגישות  והגדלת  אורבאני 
רמ״י  ידי  על  מקודמת  אשר  התוכנית,  במסגרת 
לפיתוח  הרשות  באמצעות  ירושלים  ועיריית 
ירושלים, יתקיים גם חיבור בין שכונת בית הכרם 

וקריית הלאום. 
על פני שטח הקירוי יתקיימו מעברים לטובת 
הציבור ובפארק רחב הידיים שישתרע על כ-70 
אופניים,  מסלולי  ויכלול  דונם 
רבים.  ירוקים  ושטחים  הליכה 
בנוסף, יוקמו במסגרת התוכנית 
שטחי מגורים, מלונאות, מסחר, 
דיור מוגן, מבני תעסוקה ומבני 
ציבור בדגש על תעשיות עתירות 
הוספה  תאפשר  התוכנית  ידע. 
למשפחות  יח"ד  כ-2000  של 
לדיור  יח"ד  כ-250  ולצעירים, 
וכן  מלון  חדרי  כ-300  מוגן, 

כ-10,000 מ"ר עבור מסחר.
שיתוף  פרי  היא  התוכנית 
עיריית  בין  אסטרטגי  פעולה 
ירושלים, רמ"י, הרשות לפיתוח 
וביחד  חברו  אשר  המחוזית  והוועדה  ירושלים 

מאפשרים להפוך חזון למציאות. 
"תוכנית  ליאון:  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
קירוי כביש בגין היא תוכנית אסטרטגית המהווה 
נדבך חשוב נוסף בקידום העיר לעבר עתיד טוב 
שהיא  תוך  סביבתי  מפגע  תסיר  התוכנית  יותר. 
לרווחת  לעיר,  רבים  ירוקים  שטחים  מוסיפה 
מיטבית.  בצורה  קרקעות  ניצול  ותוך  הציבור, 
המסחר,  הדירות,  היצע  את  תגדיל  היא  בנוסף, 
התעסוקה והמלונאות, תוך שילוב ריאות ירוקות 

נוספות".

ירושלים מתחברת לעתיד 

הדמיה של קירוי כביש בגין )קרדיט: דגן פתרונות ויזואליים ומשרד קולקר אפשטיין אדריכלים(

הגר"ש עמאר מספידהמשתתפים בהלוויה



אגד תיקתק 
חדש בירושלים!

תחבורה ציבורית בהזמנה אישית!

הורידו את יישומון אגד, הירשמו 
ותיקתק אתם בדרך לאן שרק תרצו!*

*בהתייחס לאזור בו השירות פעיל בלבד

מהיום אתם יכולים ליהנות משירות הסעות 
מהיר, חכם, חדשני ומפנק:

הזמנה נוחה דרך יישומון, 
מכל מקום לכל מקום

מספר נוסעים מצומצם 
בכל נסיעה 

מחיר נוח
החל מ- 10 ₪ לנסיעה

FREE WIFI
וחיבור USB לטעינה

 הזמנה עתידית -
24 שעות קדימה
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המיסיונרים נחלו מפלה 
היסטורית: ועדת הכספים שללה 

מהם הטבות מס פה אחד

שר הדתות לשופט: 
חרגת מסמכותך

מאת: מנדי קליין

ועדת הכספים בראשות ח"כ הרב משה גפני 
רשמה אתמול )יום ב'( היסטוריה כאשר קבעה 
חברים,  עשר  ששה  של  בקולותיהם  אחד,  פה 
לכתות  השייכות  מיסיונריות  עמותות  שתי  כי 
יהודים  של  דתם  להמרת  הפועלות  נוצריות 
לנצרות, לא יוכלו לקבל הטבות מס על תרומות 

ועל מיסוי מקרקעין.
"יחד  התמים  לשם  שעונה  אחת  עמותה 
"היהודים  הנוצרית  לכת  שייכת  השרון"  רמת 
יהודים  המשיחיים" הפועלת להמרת דתם של 
בדרכים ושיטות רבות, לעיתים תוך עבירה על 
לקטינים בתמורה  האוסר הטפה  העונשין  חוק 
השם  בעלת  השניה  העמותה  דת.  להמרת 
"המצפה לישראל" נועדה אף היא לייצר חזות 
מטעה, אולם למעשה מדובר בעמותה של כת 
"עדי השם" הידועה לשמצה, אשר פועלת אף 
היא בכל דרך להטפה ליהודים להמיר את דתם.
לרב  שהגיעו  המשפטים  ממשרד  נתונים 
שבקשתן  בשעה  העמותות,  שתי  אודות  גפני 
מקרקעין  מיסוי  ועל  תרומות  על  מס  להטבות 
מדובר  כי  חשדו  את  עוררו  לפתחו,  הגיעו 
אכן בכתות מיסיונריות. אנשי לשכתו פנו ליד 
לאחים – כגוף המרכזי בישראל הנאבק בכתות 
המיסיון, במטרה למנוע המרת דת – כדי לברר 
וקיבלו  מיסיונריות,  בכתות  מדובר  אכן  האם 
כי אכן  עדים  לידיהם חומרים המעידים כאלף 

מדובר בכתות מיסיונריות.
שאספה  נוספים  חומרים  ובשל  כך,  בשל 
כאמור  הוועדה  אתמול  הצביעה  הוועדה, 
בהצבעה,  שנכחו  החברים  כל  של  בקולותיהם 

ימין  וערבים,  יהודים   - הבית  סיעות  מכל 
העמותות  כי  ואופוזיציה,  קואליציה  ושמאל, 

לא יוכלו לבקש הטבות מס.
בפתח  אמר  גפני  משה  הרב  הועדה  יו"ר 
פעולות  עושות  הללו  "העמותות  הדיון: 
מיסיונריות לשם העברת יהודים על דתם ואנו 
מתנגדים לאשר להם הקלות מס". מי שהצטרף 
לדבריו באופן נדיר, היה יו"ר האופוזיציה ח"כ 
מיסיון  נגד  מצביעים  "אנו  שאמר:  לפיד  יאיר 
שפועל להמרת דתם של יהודים. זכותו של העם 

היהודי להגן על עצמו ועל ילדיו".
אותו  חדש  נוהל  בזכות  אושרה  ההצבעה 
כי  קובע  אשר  כחודשיים,  לפני  גפני  הרב  יזם 
עמוקה,  ציבורית  במחלוקת  שנתונות  עמותות 
תוכל הועדה לפסול אותן ברוב של שני שליש, 

מתוכם שליש מחברי האופוזיציה.
לנציגי  הועדה  העניקה  הדיון  במהלך 
ניסו  ואלו  טענותיהם  את  להציג  המיסיונרים 
דת,  להמרת  פועלות  העמותות  כי  להכחיש 
הועדה  בפני  שהוצגו  בנושא  ההוכחות  אולם 

העידו כאלף עדים כי מדובר בטענות שקריות.
אנו  אומר:  לאחים  יד  מראשי  ליפשיץ  הרב 
מברכים את ועדת הכספים ואת העומד בראשה 
הרב משה גפני על הצבעתה פה אחד על שלילת 
גפני  הרב  הנוצרי.  המיסיון  לכתות  מס  הטבות 
של  לאירוע  עדים  היינו  חשוב,  מהלך  הוביל 
כאשר  כי  לדעת  כולם  כשנוכחו  השם  קידוש 
פוגעים ביסוד קיומו של העם היהודי יש חזית 
אחידה בין כל פלגי הציבור והנושא הוא מעל 
דתנו  להמרת  ההתנגדות  בעם.  מחלוקת  לכל 
והרצון לחיות בארצנו כיהודים, הם יסוד חיינו, 

וכשזה מגיע לתודעה, יש קונצנזוס מופלא".

 מאת: חיים רייך

במכתב ארוך ומנומק ששלח ביום שני בערב 
השר לשירותי דת יעקב אביטן, לשופט בדימוס 
נציב תלונות הציבור על שופטים,  אורי שוהם, 
לדיון  להביא  המלצתו  את  הסף  על  דוחה  הוא 
בפני הוועדה למינוי דיינים הצעה לסיום כהונתו 
יוסף  יצחק  הרה"ג  והרה"ר  לציון  הראשון  של 
הרפורמים,  כנגד  דבריו  בגין  זאת  שליט"א, 
ומודיע כי אן לו כוונה להביא לוועדה המלצה 

זו. 
לשופט  אביטן  השר  כותב  מכתבו,  בפתח 
לכת  מרחיקת  בהמלצה  מסמכותו  חרג  הוא  כי 
ראשי  רב  שכן  וכל  דיין  להעמיד  "החלטה  זו: 
לישראל בגין התבטאות הלכתית הנובעת מעצם 
לעמוד  יכולה  איננה  תפקידו,  של  וטבעו  טיבו 

מחוייב  הראשי  הרב  כלשהוא,  ציבורי  במבחן 
הרבנות  מועצת  כנשיא  תפקידו  מתוקף  גם 
הראשית לישראל להביא את עמדתו ההלכתית 
סעיף  לפתחו.  העומד  שהלכתי  נושא  בכל 
קובע  לישראל  הראשית  הרבנות  בחוק  מפורש 
הרב  אשר  הראשית  הרבנות  מועצת  תפקידי  כי 
הראשי עומד בראשה הם "מתן תשובות וחוות 
"פעולות  וכן  בעצתה",  לשואלים  בהלכה  דעת 
לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות". לא יעלה 
את  מלמלא  יימנע  הראשי  הרב  כי  הדעת  על 
בעניינים  ההלכתית  עמדתו  את  ולהביע  חובתו 
מלפעול  חלילה  יימנע  או  להכרעתו,  הנתונים 

למניעת הרחקת יהודים מערכי תורה ומצוות".
כל  "לאור  אביטן:  השר  מסיים  מכתבו  את 
להעלות  מקום  כל  אין  כי  החלטתי  האמור, 
ומכל  דיינים  למינוי  בוועדה  לדיון  הנושא  את 

הטעמים שפורטו לעיל".

תמימות דעים כזו לא ראתה ועדת הכספים בראשותו של ח"כ הרב גפני זמן רב: יהודים 
וערבים, ימין ושמאל, קואליציה ואופוזיציה, הצביעו נגד הטבות מס לכתות המיסיון 
הנוצרי הפועלות להמרת דתם של יהודים • הרב גפני אמר בפתח הדיון: "העמותות 
עושות פעולות מיסיונריות לשם העברת יהודים על דתם ואנו מתנגדים לאשר להם 

הקלות מס". • יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד: "זכותו של העם היהודי להגן על עצמו 
ועל ילדיו". • הרב ליפשיץ מראשי יד לאחים: "מדובר בנושא חוצה מגזרים ודעות שייצר, 

תודה להשם, חזית אחידה בין כל פלגי הציבור. זה יסוד הישרדותנו כעם"

השר לשירותי דת יעקב אביטן, במכתב נוקב לשופט בדימוס אורי שוהם, נציב תלונות 
הציבור על שופטים: "חרגת מסמכותך! זו אג'נדה שמטרתה הסופית הכנסת התנועות 

הרפורמיות ורמיסת הסטטוס קוו, אין לי כל כוונה להעלות לדיון בוועדה למינוי דיינים 
הצעה לסיום כהונתו כדיין של הראשון לציון שליט"א"

ב"ב: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

מצטרפים למועדון של אשפר 
ונהנים מהטבות בלעדיות

Vi
si

on
 M

ed
ia

אשפרישיר
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

החנויות פתוחות בהתאם להוראות משרד הבריאות

כבד עוף צלוי
 18.90

ליחי'

פילה מושט

קרטון כנפיים

קרטון עוף טרי

חזה/מכסה הצלע
24.90 לק"ג 20.90 לק"ג

29.90  לק"ג

17.90 לק"ג

9.90 לק"ג

נוה ציון
שארית/רובין
עד"ח/לנדא

קפוא - נוה ציון

קפוא - עדה חרדית

קפוא - נוה ציוןקפוא - נוה ציון

לחברי מועדוןלחברי מועדון

שוק אשפר
מבצעים חמים במחירים סיטונאים לשבוע הקרוב

טוחנים לכם
את הטוב ביותר

בשר טחון
טחינה במקום

נוה ציון

3 ק"ג ב-119

מתקני נינג'ה

 « ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
 « מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות     

     לפיזיוטרפיסטים | לתרפיסטים | ועוד...
« מגיל קטנטנים ועד לגילאי 10

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

 בואו לבחור את המתקנים 
שהכי מתאימים לכם ולילדיכם

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, ויעבדו על כוחות הנינג'ה שלהם...

050-7431335 | 1599-500-808

כי כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדיכם!

 מחפשים 
 מוצרים דומים? 
 מחפשים לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
 יש לנו מבחר עצום!!!!!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים שהכי מתאימים לכם!

לפרטים: חן ארז

לגנים, למוסדות ולבתים



במיוחד בימים אלו, כללית מושלם עושה הכל 
כדי להעניק את מיטב השירותים המשלימים עד הבית

מכל טלפון
חדש! אתר כללית מושלם הכשר. חפשו בגוגל: כללית מושלם הכשר

*השירות כרגע אינו פעיל ויחזור בקרוב לפעילות, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

ייעוץ תזונתי 
עד הבית 

ליווי תזונתי אצלכם בבית 
יועץ/ת לבחירתכם  עם 
50 ₪ בלבד  בעלות של 

למפגש*
ללקוחות מושלם פלטינום

אימון כושר 
עד הבית

אימון כושר אצלכם בבית 
עם מאמן/ת לבחירתכם 
בלבד   ₪ 50 של  בעלות 

למפגש*
ללקוחות מושלם פלטינום

מעבדה עד 
הבית

בדיקות דם אצלכם בבית 
ע"י אח/ות בהשתתפות 
עצמית של 20 ₪ בלבד 

ללקוחות כללית מושלם

ייעוץ וידאו עם 
רופא מומחה

ייעוץ עם רופא מומחה 
בשיחת וידאו בעלות של 

100 ₪ בלבד

ללקוחות כללית מושלם

אנחנו פה צעד לפני, בשביל הבריאות שלך עם מגוון שירותים נוספים און-ליין:
הגשת בקשות מהרופא/מרפאה 

באמצעות שיחה למרפאה, 
באתר או ביישומון

לשירותכם, עוד מגוון
 שירותים נוספים 

באתר כללית

ייעוץ עם רופא ילדים, 
משפחה ועור  

בשעות הערב ובסופ״ש

זימון תור לשיחה טלפונית 
עם הרופא האישי 

באמצעות חיוג למרפאה
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המיסיונרים נחלו מפלה 
היסטורית: ועדת הכספים שללה 

מהם הטבות מס פה אחד

שר הדתות לשופט: 
חרגת מסמכותך

מאת: מנדי קליין

ועדת הכספים בראשות ח"כ הרב משה גפני 
רשמה אתמול )יום ב'( היסטוריה כאשר קבעה 
חברים,  עשר  ששה  של  בקולותיהם  אחד,  פה 
לכתות  השייכות  מיסיונריות  עמותות  שתי  כי 
יהודים  של  דתם  להמרת  הפועלות  נוצריות 
לנצרות, לא יוכלו לקבל הטבות מס על תרומות 

ועל מיסוי מקרקעין.
"יחד  התמים  לשם  שעונה  אחת  עמותה 
"היהודים  הנוצרית  לכת  שייכת  השרון"  רמת 
יהודים  המשיחיים" הפועלת להמרת דתם של 
בדרכים ושיטות רבות, לעיתים תוך עבירה על 
לקטינים בתמורה  האוסר הטפה  העונשין  חוק 
השם  בעלת  השניה  העמותה  דת.  להמרת 
"המצפה לישראל" נועדה אף היא לייצר חזות 
מטעה, אולם למעשה מדובר בעמותה של כת 
"עדי השם" הידועה לשמצה, אשר פועלת אף 
היא בכל דרך להטפה ליהודים להמיר את דתם.
לרב  שהגיעו  המשפטים  ממשרד  נתונים 
שבקשתן  בשעה  העמותות,  שתי  אודות  גפני 
מקרקעין  מיסוי  ועל  תרומות  על  מס  להטבות 
מדובר  כי  חשדו  את  עוררו  לפתחו,  הגיעו 
אכן בכתות מיסיונריות. אנשי לשכתו פנו ליד 
לאחים – כגוף המרכזי בישראל הנאבק בכתות 
המיסיון, במטרה למנוע המרת דת – כדי לברר 
וקיבלו  מיסיונריות,  בכתות  מדובר  אכן  האם 
כי אכן  עדים  לידיהם חומרים המעידים כאלף 

מדובר בכתות מיסיונריות.
שאספה  נוספים  חומרים  ובשל  כך,  בשל 
כאמור  הוועדה  אתמול  הצביעה  הוועדה, 
בהצבעה,  שנכחו  החברים  כל  של  בקולותיהם 

ימין  וערבים,  יהודים   - הבית  סיעות  מכל 
העמותות  כי  ואופוזיציה,  קואליציה  ושמאל, 

לא יוכלו לבקש הטבות מס.
בפתח  אמר  גפני  משה  הרב  הועדה  יו"ר 
פעולות  עושות  הללו  "העמותות  הדיון: 
מיסיונריות לשם העברת יהודים על דתם ואנו 
מתנגדים לאשר להם הקלות מס". מי שהצטרף 
לדבריו באופן נדיר, היה יו"ר האופוזיציה ח"כ 
מיסיון  נגד  מצביעים  "אנו  שאמר:  לפיד  יאיר 
שפועל להמרת דתם של יהודים. זכותו של העם 

היהודי להגן על עצמו ועל ילדיו".
אותו  חדש  נוהל  בזכות  אושרה  ההצבעה 
כי  קובע  אשר  כחודשיים,  לפני  גפני  הרב  יזם 
עמוקה,  ציבורית  במחלוקת  שנתונות  עמותות 
תוכל הועדה לפסול אותן ברוב של שני שליש, 

מתוכם שליש מחברי האופוזיציה.
לנציגי  הועדה  העניקה  הדיון  במהלך 
ניסו  ואלו  טענותיהם  את  להציג  המיסיונרים 
דת,  להמרת  פועלות  העמותות  כי  להכחיש 
הועדה  בפני  שהוצגו  בנושא  ההוכחות  אולם 

העידו כאלף עדים כי מדובר בטענות שקריות.
אנו  אומר:  לאחים  יד  מראשי  ליפשיץ  הרב 
מברכים את ועדת הכספים ואת העומד בראשה 
הרב משה גפני על הצבעתה פה אחד על שלילת 
גפני  הרב  הנוצרי.  המיסיון  לכתות  מס  הטבות 
של  לאירוע  עדים  היינו  חשוב,  מהלך  הוביל 
כאשר  כי  לדעת  כולם  כשנוכחו  השם  קידוש 
פוגעים ביסוד קיומו של העם היהודי יש חזית 
אחידה בין כל פלגי הציבור והנושא הוא מעל 
דתנו  להמרת  ההתנגדות  בעם.  מחלוקת  לכל 
והרצון לחיות בארצנו כיהודים, הם יסוד חיינו, 

וכשזה מגיע לתודעה, יש קונצנזוס מופלא".

 מאת: חיים רייך

במכתב ארוך ומנומק ששלח ביום שני בערב 
השר לשירותי דת יעקב אביטן, לשופט בדימוס 
נציב תלונות הציבור על שופטים,  אורי שוהם, 
לדיון  להביא  המלצתו  את  הסף  על  דוחה  הוא 
בפני הוועדה למינוי דיינים הצעה לסיום כהונתו 
יוסף  יצחק  הרה"ג  והרה"ר  לציון  הראשון  של 
הרפורמים,  כנגד  דבריו  בגין  זאת  שליט"א, 
ומודיע כי אן לו כוונה להביא לוועדה המלצה 

זו. 
לשופט  אביטן  השר  כותב  מכתבו,  בפתח 
לכת  מרחיקת  בהמלצה  מסמכותו  חרג  הוא  כי 
ראשי  רב  שכן  וכל  דיין  להעמיד  "החלטה  זו: 
לישראל בגין התבטאות הלכתית הנובעת מעצם 
לעמוד  יכולה  איננה  תפקידו,  של  וטבעו  טיבו 

מחוייב  הראשי  הרב  כלשהוא,  ציבורי  במבחן 
הרבנות  מועצת  כנשיא  תפקידו  מתוקף  גם 
הראשית לישראל להביא את עמדתו ההלכתית 
סעיף  לפתחו.  העומד  שהלכתי  נושא  בכל 
קובע  לישראל  הראשית  הרבנות  בחוק  מפורש 
הרב  אשר  הראשית  הרבנות  מועצת  תפקידי  כי 
הראשי עומד בראשה הם "מתן תשובות וחוות 
"פעולות  וכן  בעצתה",  לשואלים  בהלכה  דעת 
לקירוב הציבור לערכי תורה ומצוות". לא יעלה 
את  מלמלא  יימנע  הראשי  הרב  כי  הדעת  על 
בעניינים  ההלכתית  עמדתו  את  ולהביע  חובתו 
מלפעול  חלילה  יימנע  או  להכרעתו,  הנתונים 

למניעת הרחקת יהודים מערכי תורה ומצוות".
כל  "לאור  אביטן:  השר  מסיים  מכתבו  את 
להעלות  מקום  כל  אין  כי  החלטתי  האמור, 
ומכל  דיינים  למינוי  בוועדה  לדיון  הנושא  את 

הטעמים שפורטו לעיל".

תמימות דעים כזו לא ראתה ועדת הכספים בראשותו של ח"כ הרב גפני זמן רב: יהודים 
וערבים, ימין ושמאל, קואליציה ואופוזיציה, הצביעו נגד הטבות מס לכתות המיסיון 
הנוצרי הפועלות להמרת דתם של יהודים • הרב גפני אמר בפתח הדיון: "העמותות 
עושות פעולות מיסיונריות לשם העברת יהודים על דתם ואנו מתנגדים לאשר להם 

הקלות מס". • יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד: "זכותו של העם היהודי להגן על עצמו 
ועל ילדיו". • הרב ליפשיץ מראשי יד לאחים: "מדובר בנושא חוצה מגזרים ודעות שייצר, 

תודה להשם, חזית אחידה בין כל פלגי הציבור. זה יסוד הישרדותנו כעם"

השר לשירותי דת יעקב אביטן, במכתב נוקב לשופט בדימוס אורי שוהם, נציב תלונות 
הציבור על שופטים: "חרגת מסמכותך! זו אג'נדה שמטרתה הסופית הכנסת התנועות 

הרפורמיות ורמיסת הסטטוס קוו, אין לי כל כוונה להעלות לדיון בוועדה למינוי דיינים 
הצעה לסיום כהונתו כדיין של הראשון לציון שליט"א"

ב"ב: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

מצטרפים למועדון של אשפר 
ונהנים מהטבות בלעדיות

Vi
si

on
 M

ed
ia

אשפרישיר
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

החנויות פתוחות בהתאם להוראות משרד הבריאות

כבד עוף צלוי
 18.90

ליחי'

פילה מושט

קרטון כנפיים

קרטון עוף טרי

חזה/מכסה הצלע
24.90 לק"ג 20.90 לק"ג

29.90  לק"ג

17.90 לק"ג

9.90 לק"ג

נוה ציון
שארית/רובין
עד"ח/לנדא

קפוא - נוה ציון

קפוא - עדה חרדית

קפוא - נוה ציוןקפוא - נוה ציון

לחברי מועדוןלחברי מועדון

שוק אשפר
מבצעים חמים במחירים סיטונאים לשבוע הקרוב

טוחנים לכם
את הטוב ביותר

בשר טחון
טחינה במקום

נוה ציון

3 ק"ג ב-119

מתקני נינג'ה

 « ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
 « מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות     

     לפיזיוטרפיסטים | לתרפיסטים | ועוד...
« מגיל קטנטנים ועד לגילאי 10

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

 בואו לבחור את המתקנים 
שהכי מתאימים לכם ולילדיכם

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, ויעבדו על כוחות הנינג'ה שלהם...

050-7431335 | 1599-500-808

כי כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדיכם!

 מחפשים 
 מוצרים דומים? 
 מחפשים לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
 יש לנו מבחר עצום!!!!!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים שהכי מתאימים לכם!

לפרטים: חן ארז

לגנים, למוסדות ולבתים
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מזרח תיכון 
חדש

מאת: יוסף טולידנו

השיחה  בתוך  עיתונאים  כינס  טראמפ  הנשיא 
המשולשת והצהיר: "מדובר בעוד צעד לקידום 

השלום במזרח התיכון".
לדבריו, "לפחות חמש מדינות נוספות רוצות 
ישראל  עם  הנורמליזציה  להסכמי  להצטרף 
ואנחנו נפעל כדי לכונן את ההסכמים האלה כמה 

שיותר מהר".
טראמפ הגיב על המהלך: "ניצחון ענק לארצות 
לשלום  הסכימה  סודאן  בעולם.  ולשלום  הברית 
ולנורמליזציה עם ישראל. עם איחוד האמירויות 
ובחריין, זו המדינה השלישית שעשתה כך בתוך 

כמה שבועות בלבד. אחרות יבואו!".
הנורמליזציה  הסכם  הוא  סודאן  עם  ההסכם 
הסכמים  לאחר  סיכמה,  ישראל  עליו  השלישי 
האמירויות  איחוד  עם  הגיעה  אליהם  דומים 

ובחרין.
נכתב:  המדינות  לשלוש  משותפת  בהצהרה 
היחסים  של  לנורמליזציה  הסכימו  "המנהיגים 

בין סודן לישראל ולסיום מצב הלחימה ביניהן. 
ממשלת המעבר של סודן הוכיחה את אומץ לבה 
ומחויבותה למאבק בטרור, לבנות את מוסדותיה 
שכנותיה.  עם  יחסיה  את  ולשפר  הדמוקרטיים 
ארצות הברית וישראל הסכימו לשתף פעולה עם 

סודן כדי לשלבה בקהילת העמים מחדש".
לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, טקס 
החתימה יתקיים על מדשאות הבית הלבן בתוך 
שבועות, גם אם הנשיא טראמפ לא ייבחר מחדש.

את  הגדיר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הצטרפותה של סודן לאיחוד האמירויות ובחריין 

כ"מהפך אדיר".
נתניהו הצהיר: "בח'רטום, בירת סודאן, אומצו 
הערבית:  הליגה  של  הלאווים  שלושת  ב-1967 
לא לשלום עם ישראל, לא להכרה בישראל ולא 
למשא ומתן עם ישראל. היום ח'רטום אומרת – 
וכן  בישראל  להכרה  כן  ישראל,  עם  לשלום  כן 
עידן  חדש.  עידן  זהו  ישראל.  עם  לנורמליזציה 
עם  ומתרחב  שהולך  שלום  אמיתי.  שלום  של 
מדינות ערביות נוספות – שלוש מהן בשבועות 

האחרונים".
משלחות  ייפגשו  "בקרוב  המשיך:  נתניהו 
של סודאן וישראל כדי לדון על שיתופי פעולה 
ועוד  מסחר  חקלאות,  ביניהם  רבים,  בתחומים 
תחומים חשובים לאזרחינו. שמי סודאן פתוחים 
היום לישראל. זה מאפשר טיסות ישירות וקצרות 
יותר בין ישראל לאפריקה ולדרום אמריקה. אני 
מודה ליושב ראש מועצת הריבונות של סודאן, 
ממשלת  ולראש  בורהאן,  אל  אלפתאח  עבד 
להודות  מבקש  אני  חמדוק.  עבדאללה  סודאן 
במהלך  חלקם  על  ולצוותו  טראמפ  לנשיא  שוב 
את  מרחיבים  אנחנו  הזה.  החשוב  ההיסטורי 

מעגל השלום. איזו התרגשות, כן ירבו".
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  כינס  לאחמ"כ 
אביב,  בתל  הממשלה  בקרית  עיתונאים  מסיבת 
והצהיר לתקשורת על הסכם נרמול היחסים בין 
ישראל לסודאן, ואמר כי מדובר ב"צעד היסטורי 

נוסף".
הייתה  להזכיר שסודאן  "חשוב  פתח:  נתניהו 
איראן  כי  יודעים  אינם  חלקכם  אויב,  מדינה 
איראן  הברחה.  כשטח  בסודאן  השתמשה 
סודאן,  דרך  נשק מסוכן מאוד לחמאס  הבריחה 
את  שיניעו  צעדים  על  להורות  אותי  אילץ  וזה 
סודאן  עם  היחסים  כל  השתנה.  וזה  העניינים, 
התחילו להשתנות. משלחת תצא לסודאן בימים 

הקרובים כדי להשלים את ההסכמים".
נתניהו הוסיף: "הבאנו שלושה הסכמי שלום, 
שלום מתוך שלום ומתוך עוצמה, ואלה יהיו גם 
טובים לכיס שלנו. אנו משנים את מפת המזרח 
התיכון. ישראל הייתה מבודדת לגמרי: אמרו לנו 
הגמור  וההפך  מדיני,  לצונאמי  הולכים  שאנחנו 
קרה. אמרנו שיהיו עוד מדינות, והנה אני אומר 
על  שיחתמו  מדינות  עוד  תהיינה   – עכשיו  כבר 

הסכמים מול ישראל".

הנשיא טראמפ: "לפחות חמש מדינות נוספות רוצות להצטרף להסכמי הנורמליזציה עם ישראל"

 נתניהו במסיבת העיתונאים 

בשורה משמחת
בקרוב נפתח קורס נוסף הזדרזי להרשם!

 הקורס הינו בקבוצות קטנות עם דגש ויחס אישי
קבוצה ללימוד צילום בצורה חוויתית ומהנה

על ידי אחת הצלמות המובילות בתחום

 הן כבר יודעות
לצלם

ומה איתך?

הכרת המצלמה | חשיפה | קומפוזיציה
צילומי חוץ | תאורה נכונה | זוית צילום ועוד...

 לפרטים והרשמה
052-6102024

מספר

המקומות

מוגבל
  

th
a

t’
s 

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה
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המבקר: ליקויים חמורים 
בניהול משבר הקורונה

תם עידן: פרופ' נחמן אש יחליף 
את גמזו בתפקיד הפרויקטור

מאת: מנדי קליין

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פירסם השבוע 
הוא  מיוחד בעקבות משבר הקורונה, שבו  דו"ח 
מצביע על ליקויים משמעותיים בטיפול במשבר, 

במטרה להביא לתיקונם המיידי.
הנושאים  של  חשיבותם  כי  אמר  אנגלמן 
שנבדקו ניכרת בייחוד בעת הזו של גל שני, ונוכח 
המשמעויות המהותיות הנובעות מכך בכל הנוגע 
סיוע  לשם  והכלכלה,  החינוך  הבריאות,  לצורכי 
לאוכלוסיות שנפגעו במהלך המשבר ובעקבותיו, 
ומי  המובטלים  הקשישים,  אוכלוסיות   – ובהם 

שהוצאו לחל"ת ועוד.
במהירות  לפעול  המבוקרים  הגופים  "על 
כדי  תוקנו  שטרם  הליקויים  לתיקון  וביעילות 
משבר  עם  התמודדותם  המשך  את  לטייב 

הקורונה", הדגיש המבקר.
באיכוני  היתר, את השימוש  בין  בדק,  המבקר 
במשרד  אפידמיולוגיות  חקירות  לביצוע  השב"כ 
לא  כי הכלים שהפעיל השירות  ומצא  הבריאות, 
שהטילה  במשימה  במלואה  לעמוד  לו  אפשרו 

עליו הממשלה.
שבהם  אירועים  ארבעה  התרחשו  בנוסף, 
ובדרך  ולנהלים  לכללים  בניגוד  פעל  השירות 
בזכות  מידתי  לא  באופן  לפגוע  כדי  בה  שהיה 

לפרטיות הציבור.
מרחוק.  הלמידה  נושא  את  גם  בדק  המבקר 
לכ- כי  היתר,  בין  ומצא,  בדק  המדינה  מבקר 

ובקרב  מחשבים  אין  תלמידים   135,000
אוכלוסיות ספציפיות אין חיבור לרשת. עוד עלה 
כי למשרד החינוך אין תמונת מצב מלאה בדבר 
התלמידים  בבתי  לרשת  וחיבור  קצה  אמצעי 
שתהיה  צפוי  שבו  ברור  מועד  אין  וכי  והמורים 

למשרד תמונת מצב כזו.
בפעילות  היבטים  המדינה  מבקר  בחן  כן  כמו 
רשות המיסים בתקופת משבר הקורונה והתמקד 
הלקוחות  בשירות  הרשות,  של  השוטף  בתפקוד 

תשלום  מנגנון  של  וההפעלה  ובהקמה  שלה 
בקריטריונים  כי  נמצא  היתר,  בין  המענקים. 
עיוותים,  כמה  היו  המענקים  לקבלת  שפורסמו 
עצמאים  קבוצות  של  באפשרות  פגעו  אשר 
בנוסף,  שנקבעו.  המענקים  את  לקבל  ועסקים 
התגלו  המיסים  רשות  של  המקוונת  במערכת 

בעיות ותקלות אשר פגעו בשירות לאזרח.
בנוסף, המענקים בפעימות הראשונה והשנייה 
בדבר  המקבלים  הצהרת  שנבדקה  ללא  ניתנו 
ירידה של 25% במחזור העסקים שלהם בשיעור 
ולא   ,2019 בשנת  המקבילה  התקופה  לעומת 
קיימת ודאות כי הנושא ייבדק אף בדיעבד. במצב 
זה ייתכן שהיו בין מקבלי המענקים מי ששיעור 
פחות  היה  שלהם  העסקים  במחזור  הירידה 
מ-25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, 

ולכן הם לא היו זכאים למענק.
עוד נמצא בביקורת כי בתקופת משבר הקורונה 
המיסים  רשות  של  המקוונת  במערכת  התגלו 
בשירותים  פגעו  אשר  ותקלות,  בעיות  כמה 
לדוגמה, שימוש במערכת של  לאזרחים.  שניתנו 
חריג  לעומס  גרם  מענק  מבקשי  מ-15,000  יותר 
בקשה,  להגיש  נוספים  למבקשים  אפשר  שלא 
הבקשות  לאי-קליטת  גרמה  במערכת  תקלה 
מאוחרת  ועלייה  בקשה,  מגישי  כ-22,000  של 
בבדיקת  לעיכוב  גרמה  מהמערכת  חלקים  של 

הבקשות.
משרד המבקר בדק גם את נושא מערך הדגימות 
בביקורת  קורונה.  לאבחון  המעבדה  ובדיקות 
הבריאות  משרד  תכנון  בין  פער  קיים  כי  נמצא 
לבין  החולים,  קופות  למעבדות  שתהיה  ליכולת 
היערכות קופות החולים בפועל לביצוע הבדיקות 
במעבדות שלהן בחורף. מעבדות קופות החולים 
בדיקות  ביצוע  יכולת  את  להגדיל  מתכננות 
משרד  מאשר  יותר  ליום  בדיקות  ב-24,000 
הבריאות מתכנן. בנוסף, קיימת אי-תאימות בכל 
הריאגנטים  של  והסוג  ההיקף  לתכנון  הנוגע 
כך  החולים  קופות  ממעבדות  לחלק  שיסופקו 

שהם יתאימו למכשירים שברשותן.

עוד עלה בביקורת בהיבט של זמן המתנה עד 
קבלת תוצאת בדיקה כי 74% מהנבדקים מקבלים 
מהמעבדה את תוצאות הבדיקה לאחר יותר מ-36 
 33% זה  ובכלל  לבדיקה,  ההפניה  מאז  שעות 
שעות  מ-72  יותר  לאחר  התוצאות  את  מקבלים 

מאז ההפניה לבדיקה.
רכש  הבריאות  משרד  כי  נמצא  בביקורת 
בעלות  סרולוגיות  לבדיקות  ערכות  מיליון   2.4
המשרד  כי  עלה  ש”ח.  מיליון   112 של  כוללת 
מתכנן לבצע 300,000 בדיקות סרולוגיות בלבד, 
לו  אין  הנותרות  הערכות  מיליון   2.1 יתר  ולגבי 
תכנון. בפועל הובאו לארץ 250,000 ערכות ועד 

ספטמבר בוצעו בפועל רק כ-60,000 בדיקות.
לקטיעת  אפידמיולוגיות  לחקירות  באשר 
נכון  כי  המבקר  כותב  בנגיף,  ההדבקה  שרשרת 
הייתה  לא  הבריאות  למשרד  הביקורת,  לתקופת 
מערכת יעילה לניהול איכותי של מערך החקירות 
לאחר   ,2020 בספטמבר  האפידמיולוגיות. 
הוחל בהטמעת מערכת  אלון,  למפקדת  החבירה 
מעודכנת לניהול חקירות, שתוכל לסייע בביצוע 
רק  שלהן.  מבוקר  ובניהול  חקירות  של  איכותי 
בתחילת חודש נובמבר 2020 המערכת מתוכננת 

להיות מופעלת במלואה.
ושיתוף  חקירתם  לצורך  חולים  לאיתור  בנוגע 
הפעולה שלהם עם החקירות, נמצא כי מתוך מדגם 
של 76 חקירות, שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2020 
ושנבדקו במחוז ירושלים, 22 תיעדו רק את מגעי 
בני משפחתו, או שלא תועדו מגעים  הנחקר עם 
כלל. בארבע מהחקירות נרשם שהנחקר לא שיתף 
ל-25.8.20,  הבריאות  משרד  נתוני  לפי  פעולה. 
שבוצעו  אפידמיולוגיות  חקירות   106,888 מתוך 
 )61%( רובם  לחולים, 5,622 לא הסתיימו – עם 
לא  או  להיחקר  התנגדו  והיתר  קשר  נוצר  לא 

אותרו.
בחודשים  החקירות  תיעוד  כי  עלה  בביקורת 
יולי-אוגוסט 2020, נעשה בחלק גדול מהמחוזות, 
שתוגבר  לאחר  רק  ידניים.  טפסים  באמצעות 
הפרטים  להזנת  חלקם  עברו  החוקרים  מערך 

בטופס  הוזנו  מהפרטים  חלק  למחשב.  ישירות 
החקירה בשיטה של הזנת מלל חופשי ולא כטופס 
ממוחשב "חכם" ובחירה מתוך רשימה. שיטה כזו 
דורשת  מבוקרת,  אינה  יעילה,  אינה  איטית,  היא 
לכפל של משאבי כוח אדם ובעלת פוטנציאל רב 

לטעויות.
בתהליך  השיטתיות  חוסר  בשל  כי  נמצא  עוד 
חקירות  במקביל  מתבצעות  לעיתים  החקירה, 
בלי  שונים,  חוקרים  ידי  על  משפחה,  בני  לכמה 
שהם יודעים שמדובר בעצם בבני משפחה אחת, 
ובלי שנוצר ידע חדש המצביע על הדבקה של בני 

משפחה.
לניהול החקירות של משרד  כן, המערכת  כמו 
נתוני  לניהול  למערכת  מקושרת  אינה  הבריאות 
התלמידים של משרד החינוך. לכן לא ניתן לאחזר 
שיש  תלמידים  אודות  על  מקוון  באופן  נתונים 
או  בכיתתם  חולה  לתלמיד  שנחשפו  פוטנציאל 
הם  שבו  אחר  חינוכי  מוסד  בכל  או  ספרם  בבית 
וכד’(,  פנימיות  ישיבות,  ילדים,  )גני  לומדים 
אלא בדרך של ביצוע פעולות של החוקרים מול 

המוסדות החינוכיים והנהלותיהם.
עוד עולה בביקורת כי גם לאחר תגבור מספר 
 ,2020 בספטמבר  האפידמיולוגים,  החוקרים 
ביחס  קטן  לאוכלוסייה  ביחס  מספרם  היה  עדיין 
החוקרים  מספר  אחרות.  במדינות  למספרם 
על  החקירות,  להשלמת  הזמן  פרקי  על  משפיע 
קיצור  יעילות  ועל  פוטנציאליים  מגעים  איתור 

שרשרות ההדבקה.
השוהים  הוותיקים  באזרחים  לטיפול  בנוגע 
"מגן  כי  המבקר  מציין  החוץ-ביתיים  במוסדות 
העובדים  כל  כי  מוודא  אינו  ואמהות"  אבות 
במוסדות שבאים במגע עם הדיירים נבדקים, ואין 

ברשותו תמונת מצב בעניין.
בביקורת  שעלו  הביניים  לממצאי  בתגובתו 
החל  שהמשרד  פעולות  הבריאות  משרד  פירט 
לנקוט ושבכוונתו לנקוט זאת בהלימה להמלצות 

הביקורת.

דו"ח הביניים שפירסם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצביע על שורות ליקויים של משרדי הממשלה 
השונים בטיפול במשבר הקורונה החל מהטיפול בקשישים בבתי האבות, דרך איכוני השב"כ, פעילות רשות 

המיסים וחלוקת המענקים, מערך הדגימות ובדיקות המעבדה, מערך החקירות האפידמיולוגיות, ועד 
לאיתור החולים, הבדיקות הסרולוגיות ועוד שורה של ליקויים

ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות אדלשטיין סיכמו על מינויו של פרופ' נחמן אש לעמוד בראש תכנית 'מגן ישראל' • פרופ' אש יחל כבר היום בחפיפה עם פרופ' רוני גמזו

המבקר אנגלמן: "על הגופים המבוקרים לפעול במהירות לתיקון הליקויים להמשך ההתמודדות עם משבר הקורונה"

מאת: חיים רייך

הבריאות  ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
יולי אדלשטיין סיכמו על מינויו של פרופ’ נחמן 
אש לפרויקטור הקורונה, לקראת פרישתו כמתוכנן 

מראש של פרופ’ רוני גמזו ב-1 בנובמבר.
אש יתחיל החל מהיום חפיפה עם פרופ’ רוני 
הרפואי  המרכז  כמנכ"ל  לעבודתו  החוזר  גמזו, 

'איכלוב'.
אש, בן 59, נשוי לד”ר שפרה אש ואב לשלושה 

הבריאות  חטיבת  ראש  לאחרונה  עד  היה  ילדים, 
לניהול  במחלקה  חבר  פרופסור  והוא  מכבי  של 

מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל בשומרון.
 1991–1989 בשנים   .1961 בשנת  נולד  הוא 
שירת כרופא בסיירת מטכ”ל. לאחר מכן התמחה 
בשנת  שיבא.  הרפואי  במרכז  פנימית  ברפואה 
1992 נבחר להשתתף כרופא הכוח במבצע "שיח 
אטד", ולקח חלק באימון המודל למבצע בו אירע 
והיה  אסון צאלים ב'. אש מיהר למקום התאונה 

הרופא הראשון שטיפל בפצועי הסיירת.
בשנים 1994–1995 שימש אש כקצין הרפואה 

הראשי של אוגדת איו"ש. בשנת 1997 סיים את 
כראש  לשמש  ונבחר  פנימית  ברפואה  התמחותו 

ענף הרפואה במפקדת קצין רפואה ראשי.
הברית,  בארצות  ללימודים  יצא   1999 בשנת 
שני  תואר  שנתיים  כעבור  קיבל  במסגרתם 
של  משולבת  תוכנית  מטעם  רפואי  במחשוב 
עם  בבוסטון.   MI-ו הארוורד  האוניברסיטאות 
של  הרפואה  מפקד  לתפקיד  מונה  לארץ  שובו 
שימש   2007-2011 השנים  בין  הדרום.  פיקוד 
היתר  בין  בתפקידו  ושימש  ראשי,  רפואה  כקצין 

במבצע עופרת יצוקה.
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הודעה על הסדר תנועה חדש 
ברחוב ירמיהו,

בין צומת שמגר לרחוב עלי הכהן
בימים הקרובים יחלו עבודות תשתית בצידו הדרומי 
של רחוב ירמיהו, מצומת שמגר ועד רחוב עלי הכהן.
במהלך העבודות יוטמנו ויחודשו תשתיות החשמל, 
התקשורת, המים והביוב לקראת חידוש פני הרחוב 

והכשרת תוואי הרכבת הקלה.

מועדי עבודות:
העבודות יבוצעו בימים א'-ה', מהשעה 07:00 בבוקר ועד 19:00 בערב.

עבודות לילה יבוצעו ע"פ הצורך ובהתאם להנחיות המשטרה,

הודעה על כך תמסר בנפרד.

הסדרי תנועה:
 בכל עת יתאפשר מעבר בטוח להולכי רגל

 התחבורה הציבורית תמשיך לפעול כסדרה
 ישמרו שני נתיבי תנועה לכל כיוון לאורך אזור העבודות

 ישמרו הכניסות לבנייני מגורים, לחנויות, למוסדות ולחניות הפרטיות

 לא תתאפשר חניה בשני צידי הכביש לכל אורך  אזור העבודות
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צפויה  כשורה,  יתנהל  הכל  אם  שבוע,  בעוד 
אלו  כלומר,  באמת,  הנחשבות  בבחירות  הכרעה 
דגל  תחת  האטלנטי,  לאוקיינוס  מעבר  הנערכות 
הכוכבים והפסים. ניצחון דמוקרטי יחליש את מחנה 
לעומתו,  הפלסטינים.  את  ויעודד  הישראלי  הימין 
דונלד  המכהן  הנשיא  של  )שוב(  מפתיע  ניצחון 
הממשלה  לראש  חזקה  גבית  רוח  ייתן  טראמפ, 

בנימין נתניהו, כזו שתורגש מסודאן ועד עומאן.
שינוי  הוא  האחרון  השבוע  של  הגדול  הסיפור 
לפתע,  המכהן.  הנשיא  לטובת  בסקרים  המגמה 
ובג'ורג'יה,  באוהיו  ההובלה  את  לוקח  טראמפ 
טקסס,  עבורו.  הקריטיות  המפתח  ממדינות  שתים 
שהיו שהצביעו עליה כעל מדינה בסיכון שעשויה 
מתייצבת   – הדמוקרטי(  )הצבע  בכחול  להיצבע 
פלורידה,  וגם  הרפובליקני(  )הצבע  באדום  בחזרה 
בה הקול היהודי בר השפעה, מתחילה לנטות לעבר 

הג'ינג'י מהבית הלבן.
פיגר  טראמפ  ב-2016,  להיזכר  אם 
ועד  התשעים  הדקה  עד  בסקרים 
את  לדגום  התקשו  הסוקרים  בכלל, 
אימוץ  על  טענות  ונשמעו  מצביעיו 
של  היומין  עתיק  הישראלי  המנהג 
האמת  בקלפיות  ליכוד  מצביעי 
המדגם.  בקלפיות  'אמת'  שמצביעים 
הפעם, כך לטענת הסוקרים, הם למדו 
לפלח  ויודעים  טראמפ  מצביעי  את 

אותם. נחיה ונראה.
משתנים  מדי  יותר  יש  כך,  או  כך 
תחילה,   .2016 מאז  צפויים  בלתי 
בדואר,  מצביעים  של  העצום  המספר 
שכבר  הצבעה  פתקי  מיליוני  עשרות 
ומכרעת  צמודה  בתוצאה  די  נשלחו. 
לאי  ובטענות  אחת  מפתח  במדינת 
כדי  הללו,  הקולות  בספירת  סדרים 
דיונים שיגיעו עד לפתחו של  לפתוח 
הבטיח  שם  העליון,  המשפט  בית 
מוחץ,  שמרני  רוב  לאחרונה  טראמפ 
לקורא  הוא  גם  שמוכר  יחס  עם 
שופטים  לטובת   6:3  – הישראלי 
רפובליקנים.  נשיאים  ידי  על  שמונו 
תסמכו על איימי קוני בארט, השופטת 
שמינויה עלה להצבעה בסנאט ואושר 
ברגע  תאכזב  לא  שהיא  השבוע,  רק 

האמת.
הקורונה.  נגיף  הוא  כמובן  המרכזי  המשתנה 
מתנגדי טראמפ מאשימים את הזלזול שלו במגיפה, 
לחובשי  והלגלוג  אקונומיקה  לשתיית  ההמלצות 
המסכות, בהיותם הגורמים למותם של עשרות אלפי 
בתיאוריית  דוגלים  חסידיו  אמריקנים.  קשישים 
קונספירציה מופרכת במיוחד ומאשימים את הסינים 
שהפיצו את הנגיף במכוון, כדי לטרפד את המרוץ 
את  להוביל  שימשיך  והסיכוי  שניה  לקדנציה  שלו 

מלחמת הסחר.
ויש עוד הבדלים: ב-2016 הסתיימו שמונה שנות 
והרפובליקנים  אובמה  חוסיין  ברק  של  כהונתו 

מהרעיון  חלחלה  אחוזי  לקלפיות,  בהמוניהם  נהרו 
סיוט  שנות  בארבע  דרכו  את  תמשיך  שקלינטון 
הם  השובע,  שנות  ארבע  אחרי  עכשיו,  נוספות. 

עשויים לנמנם ולהצביע באחוז נמוך יותר.
הם  גם  הצביעו  טראמפ  מתנגדי  שני,  מצד 
יחריב  שהאיש  מחשש  הקודם,  בסיבוב  בהמוניהם 
מיותרות  למלחמות  יצא  בשיגעונו,  ארה"ב  את 
וירסק את הכלכלה והדמוקרטיה. עם תום הקדנציה, 
שעמד  כזה  בכלל,  רע  לא  כנשיא  טראמפ  מתגלה 
בכל הבטחותיו הכלכליות, ניהל מאבקי סחר לטובת 
האזרחים, כמעט ולא נפל בשערוריות ואפילו, שומו 
שמים, הצליח לייצר הסכמי שלום מבלי לקבל פרס 
נובל לשלום, שזה פחות או יותר ההיפך מהתפוקה 
מביניהם  ואלו  קיים  לא  כבר  הפחד  אובמה.  של 
אפילו  או  בבית  להישאר  עשויים  למרכז,  שנוטים 

לתמוך בטראמפ, לשם שינוי.

התסריט האופטימי
אופטימיות.  לשדר  כדי  כידוע,  כאן,  אנחנו 
הפרשנויות  והררי  והציפיות  הסקרים  למרות  לכן, 
שמסבירים שלטראמפ אין שמץ של סיכוי, ובכלל, 
הפעם זה יותר גרוע מ-2016, ניתן לפתח אופטימיות 
ורק  להיכשל,  מפסיק  לא  שביידן  עוד  מה  זהירה. 
העימות  במהלך  בלשונו  קשות  מעד  השבוע  בסוף 
מפעלים  שיסגור  כשהודיע  הנשיא,  עם  האחרון 
בתחום האנרגיה. התוצאה בסקרים הופיעה כמעט 

מיד.
לגוש  מצרף  טראמפ  האופטימי:  התסריט  והנה 
163 אלקטורים )כולל  הרפובליקני הנוכחי, המונה 
 – מבחינתו  יחסית  היציבות  המדינות  את  טקסס(, 
פלורידה, ג'ורג'יה ואוהיו ומטפס ל226 אלקטורים, 
כשהיעד הנכסף הוא 270. מכאן, עליו להשלים עוד 
ארבעים וארבעה אלקטורים, אותם הוא יכול ללקט 

מהפתעה אפשרית בפנסילבניה )20( או במישיגן 
 ,)11( באריזונה  לחלוטין  ריאלית  ומזכיה   ,)16(
אחת(,  כל   10( ומינסוטה  ויסקונסין   ,)6( נבאדה 
צפון קרוליינה )16( ואייווה )6(. דבר אחד מוסכם 
כמעט על כל הפרשנים האמריקנים – אם טראמפ 
על  ישמור  הנראה  ככל  הוא  בפנסילבניה,  ינצח 

כסאו.
אם כל זה נשמע לכם מדע בדיוני, כדאי תמיד 
הובילה  קלינטון  אז   ,2016 בבחירות  להיזכר 
בשבוע  בחלקו  )שנמחק  עצום  בפער  בסקרים 
מידה,  באותה  גדול  בפער  והפסידה  האחרון(, 
טראמפ קיבל 304 אלקטורים לעומת 227 בלבד 
למציאות  הסקרים  בין  הקשר  מעולם  להילארי. 

לא היה רופף יותר.
ברני  ב2016,  כמו  שבדיוק  לזכור,  גם  כדאי 
של  המאוכזבים  תומכיו  להזיק.  כדי  כאן  סנדרס 
בשנית  נוחל  בו  שצפו  הישיש,  היהודי  הסנטור 
שאינה  לדמות  המפלגה,  בתוך  מחפיר  הפסד 
פצצת כריזמה, בלשון המעטה, עשויים להימנע 
מזיהוי  ולהתנער  לנסות  הקפיד  ביידן  ברגליהם. 
להדביק  טרח  שטראמפ  הקיצוני'  'השמאל  עם 

את  והזניח  המרכז  בוחרי  אחר  חיזר  רב  בלהט  לו. 
השוליים. ביום פקודה, זה יכול לעלות לו במדינה 

או שתיים.
לפרט.  שמיותר  נדמה  ישראל  על  ההשפעה  את 
מבין  ישראל  אוהבי  גדול  הספיק  אחת  בקדנציה 
לדורותיהם  בוושינגטון  הסגלגל  החדר  יושבי 
לירושלים,  האמריקנית  השגרירות  את  להעביר 
להכיר בהחלת הריבונות ברמת הגולן, ליזום תוכנית 
שלום אזורית אנטי פלסטינית, לקדם הסכמי שלום 
וסודאן  בחריין  האמירויות,  איחוד  עם  ישראליים 
והיד עוד נטויה, לבטל את הסכם הגרעין עם איראן, 
הרפורמים  את  לסלק  סולימאני,  קאסם  את  לחסל 
מהבית הלבן ולתת את המפתחות לניהול הממשל 
בידי חתנו האורתודוקסי ג'ארד קושנר ואת המפתח 
אבי  תורה'  'קול  ישיבת  בוגר  בידי  התיכון  למזרח 

ברקוביץ'. היינו כחולמים.
ואם את כל זה עשה טראמפ בקדנציה הראשונה, 
בעשייה  למעט  נוטים  אמריקניים  נשיאים  בה 
ולפגוע  אפשריים  מוקשים  על  לדרוך  שלא  כדי 
למה  יודע  מי  שנייה,  לקדנציה  לחזור  בסיכוייהם 
הוא מסוגל בקדנציה נוספת... שמא ייפטר ממשטר 
האייתוללות באיראן, אולי יקדם סוף סוף את החלת 
הריבונות ביהודה ושומרון? ועוד כהנה וכהנה. מה 
הפלא אם כן, שגדולי התורה בארה"ב יצאו השבוע 

בקריאה נרגשת להצביע עבורו.

פקידים ומפקדים
התקשורת  של  והולך  הגובר  העיסוק  למזלנו, 
עם  יחד  סם,  הדוד  אצל  בנעשה  הישראלית 
את  לרגע  השכיח  החרדיות,  בערים  הצבע  שינוי 
עד  חרדית.  אנטי  בהסתה  האובססיבי  העיסוק 
זמן  השבוע  מצאו  החרדים  שהנציגים  כך,  כדי 
בסוגיות  גם  ולעסוק  ההסברה  מעסקי  להתפנות 

נגד כל הסיכויים

והנה התסריט האופטימי: 
טראמפ מצרף לגוש הרפובליקני 
הנוכחי, המונה 163 אלקטורים 
)כולל טקסס(, את המדינות 
היציבות יחסית מבחינתו – 
פלורידה, ג'ורג'יה ואוהיו ומטפס 
ל226 אלקטורים, כשהיעד 
הנכסף הוא 270. מכאן, עליו 
להשלים עוד ארבעים וארבעה 
אלקטורים, אותם הוא יכול ללקט 
מהפתעה אפשרית בפנסילבניה 
)20( או במישיגן )16(, ומזכיה 
ריאלית לחלוטין באריזונה )11(, 
נבאדה )6(, ויסקונסין ומינסוטה 
)10 כל אחת(, צפון קרוליינה 
)16( ואייווה )6(

על סדר היום

המפכ"ל הבא? 
מפקד מג"ב 
ניצב קובי 
שבתאי
| צילום: דוברות 
המשטרה

אבי גרינצייג
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היטל  הקפאת  כמו  עולם,  של  ברומו  העומדות 
1.5 ליטר  הפיקדון המתוכנן על בקבוקי שתיה של 
ומעורבות במאבקם של יצרני הפרווה, למען חובשי 

השטריימלאך.
נמנעת  כידוע,  הישראלית,  שהתקשורת  גם  מה 
מיעוטים,  בני  של  ממוקד  שלילי  וסיקור  מהסתה 
ובתנאי שאותם מיעוטים שייכים למגזר הערבי. כך, 
ודריסתן  הקורונה  תקנות  הפרת  סוקרה  ולא  כמעט 
מטפסות  שחלקן  הערביות,  בערים  נרחב  באופן 
כמו  שוליים  עניינים  גם  הרמזור.  לפסגת  בחזרה 
כוכבי,  הרמטכ"ל  צה"ל,  ישיבת  ראש  של  הכרזתו 
יהיו  אם  "אפילו  מחיר,  בכל  מקיף  תרגיל  קיום  על 

אלף נדבקים", עברה בשלום.
שלטון  על  השבוע  זעמו  החרדיות  במפלגות 
הפקידים שהפך לנגע ממאיר בכמה וכמה ממשרדי 
המאשימה  האצבע  הופנתה  בעבר  אם  הממשלה. 
עכשיו  השונים,  היועמ"שים  של  לכיוונם  בעיקר 
הבריאות  האוצר,  פקידי  הכוונת  על  נמצאים 
אחד  בעגמומיות  זאת  שמסכם  כמו  או  והמל"ל. 
ברוסיה,  כמו  עובדים  "הם  התורה,  יהדות  מבכירי 
או  למציאות  קשר  שום  בלי  מחליטים  הפקידים 

התחשבות מינימאלית בצרכים".
ביום שני, עלה הנושא בישיבת הסיעה של יהדות 
לקיר.  מקיר  הסכמה  נרשמה  נדיר,  באופן  התורה. 
המשטרה  התנהלות  על  קשות  טענות  גם  הושמעו 
בכל הנוגע לאכיפה ולמתן קנסות לאזרחים חרדים, 
למשל,  כמו  אפשריים.  בלתי  כמעט  סיפורים  כולל 
קנס  וקיבל  החולים  לבית  שזומן  יהודי  על  סיפור 

בדרך משום שהשוטר לא האמין לו.
"ביבי  הממשלה,  ראש  על  זועמים  גם  החרדים 
מתנער עכשיו בפומבי מהציבור החרדי. נכון שהוא 
שזלגו  מנדטים  לליכוד  להחזיר  כדי  זה  את  עושה 
העובדה  את  שוב  לנו  מחדד  רק  זה  אבל  לבנט, 
חלק  או  אידיאולוגיה  איזו  אינו  איתנו  שהחיבור 
מתפיסת עולמו. מדובר בכדאיניקיות טהורה וכדאי 

שנזכור את זה גם בעתיד", דבר הבכיר.
רגע של נחת רשמה הנציגות החרדית בהצבעתה 
שישה  הצביעו  אז  יום,  באותו  הכספים  ועדת  של 
עשר חברי ועדת הכספים פה אחד למניעת הטבות 
כולל  במיסיונריות.  העוסקות  עמותות  משתי  מס 
יו"ר יש עתיד,  התבטאות חריגה ונאה במיוחד של 
להגן  היהודי  העם  של  "זכותו  כי  לפיד,  יאיר  ח"כ 
כך, שהדוברות  כדי  עד  נאה  ילדיו".  ועל  עצמו  על 

טרחה  גפני,  משה  ח"כ  הועדה,  יו"ר  של  המסורה 
לצרף את דבריו להודעת הקרדיט, המגיע לו בצדק.

מפכ"ל ושופטת
הניצב  שבתאי,  קובי  השם  את  לפניכם  תרשמו 
לא  ושמו  הגבול  משמר  על  כיום  שמפקד  החרוץ 
הוכתם בשלל הפרשיות שנחשפו לאחרונה מחדרי 
כי  לראשונה  לפרסם  ניתן  כעת  החקירות.  אגף 
השר  של  מבחינתו  המוביל  המועמד  הוא  שבתאי 
הבא  כמפכ"ל  לכהן  אוחנה,  אמיר  פנים,  לביטחון 

של משטרת ישראל.
בבורסת השמות המתפתחת מזה קרוב לשנתיים, 
 ,2018 רוני אלשיך את תפקידו בדצמבר  סיים  מאז 
מככבים בין השאר: ראש חטיבת המודיעין לשעבר 
בעבר  שנפסל  הצבאי  המועמד  ניר,  גיא  ניצב  תת 
יורם  ניצב בדימוס  שלא בצדק תת אלוף גל הירש, 
ומפקד  לביא  שמעון  ניצב  צפון  מחוז  מפקד  הלוי, 
פחתו  שסיכוייו  ידיד,  דורון  ניצב  ירושלים  מחוז 
האחרונה,  התקופה  אירועי  לאור  דרסטי  באופן 

בבלפור ובשכונות החרדיות.
ההסכם  משוכת  את  לעבור  יצטרך  אוחנה 
ייעשה  בכיר  מינוי  כל  כי  הקובעת  הקואליציוני, 
לבן.  ולכחול  לליכוד  משותפת  ועדה  של  בהסכמה 
מינוי  בקידום  במרץ  עסוק  ניסנקורן  בעוד  מאידך, 
מקודמו  למנוע  יתקשה  הוא  המדינה,  פרקליט 

בתפקיד להעביר מינוי מפכ"ל כלבבו.
מודעה  הליכוד  משפטני  מעיני  חמקה  בינתיים, 
מיודע  ובה  השבוע,  בעיתונות  שפורסמה  תמימה 
לדיון  לעלות  המתוכנן  קידומים  סבב  על  הציבור 
בעוד קצת יותר מחודש בועדה למינוי שופטים. שם 
אחד זועק לעין – השופטת תמר בר אשר, המועמדת 
לקידום משמעותי לבית המשפט המחוזי בירושלים. 
כבודה  פסקה  אז   ,2008 משנת  נשכחות  נזכיר 
ממכר  כי  הבירה,  בעיר  מקומית  שופטת  בהיותה 
במקום  מכירה  נחשב  אינו  בחנויות  בפסח  חמץ 

פומבי ויש להתירו.
נראה כי פסיקה ליברלית שכזו מזכה את בר אשר 
בהקפצה אוטומטית לערכאה הנחשקת, ממנה קצרה 
הדרך למינוי לבית המשפט העליון. נותר רק לקוות 
ח"כ  רגב,  מירי  השרה  בועדה,  הימין  גוש  שנציגי 
אסנת מארק ואולי אף ח"כ צבי האוזר יטילו את כל 
כובד משקלם בנושא. אם כי במינוי שאינו לביהמ"ש 
העליון די ברוב רגיל מקרב חברי הועדה, וסיכוייהם 

לטרפד את ההליך בכללי המשחק המקובלים אינם 
מן הגבוהים.

הברווז והאפרוח
בביצה  אצלנו,  כאן  לבחירות  באשר  ומה 
פרשנות  שמענו  השבוע  הטובענית?  הישראלית 
במשכן.  ותיקים  היותר  הח"כים  מאחד  מפתיעה 
"בדרך כלל אומרים שאם זה צולע כמו ברווז ומגעגע 
כמו ברווז, כנראה שזה ברווז. לכן גם כולם נוטים 
להניח שיהיו בחירות והכנסת תתפזר כבר בדצמבר, 
עם תום המועד האחרון באופן סופי להעברת תקציב 
לומר  לי  צר  הזה  במקרה  "אבל  הח"כ,  כך   ,"2020

שמדובר בקושי באפרוח".
הליכה  למדי:  פשוט  ההסבר 
ורק  אך  תלויה  מרצון  לבחירות 
באינטרסים של שישים ואחד חברי 
ככל  נתניהו,  בכך.  שיתמכו  כנסת 
להמתין  יעדיף  בו,  תלוי  שהדבר 
למרץ  עד  חודשים  שלושה  עוד 
את  גם  להעביר  יידרש  אז   ,2021
לפזר  ויוכל  הבאה  לשנה  התקציב 
את הכנסת בתזמון נוח יותר עבורו. 
כבר  ביוני  הבחירות  שעד  בתקווה 
הכלכלה  לקורונה,  חיסון  יימצא 
שיקום  בהליכי  תפתח  הישראלית 
עוד  יארחו  הלבן  הבית  ומדשאות 

הסכם שלום או שניים.
חוששות  החרדיות  המפלגות 
מכתבי  כץ  חיים  כמו  מבחירות 
יותר  גרוע  דבר  אין  אישום. 

השנאה  מגל  ומוסתים  זועמים  חילונים  מרבבות 
האחרון שיגיעו בהמוניהם לתמוך בלפיד ובליברמן. 
ואילו כחול לבן, ובכן, מרבית הח"כים המכהנים בה 
מודעים היטב לכך שפיזור הכנסת יחזיר אותם לשוק 

העבודה. לא מציאה גדולה בתקופת שפל שכזו.
המסקנה, כך מתברר, שאין אף רכיב בקואליציה 
שיבכר הליכה לקלפי על פני רבעון נוסף תחת גפנו 
אחוזים  שישנם  להניח  סביר  לפיכך,  תאנתו.  ותחת 
המעגל  את  לרבע  יצליחו  שהצדדים  לכך  נאים 
מרץ  חודש  לתום  עד  תשרוד  והכנסת  איכשהו, 

הקרוב. מעבר לזה, אפילו לברווז יש גבול סיבולת.

הג'ינג'י יכה פעמיים? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | צילום: דוברות הבית הלבן 

תרשמו לפניכם את השם קובי 
שבתאי, הניצב החרוץ שמפקד 
כיום על משמר הגבול ושמו לא 

הוכתם בשלל הפרשיות שנחשפו 
לאחרונה מחדרי אגף החקירות. 

כעת ניתן לפרסם לראשונה כי 
שבתאי הוא המועמד המוביל 

מבחינתו של השר לביטחון פנים, 
אמיר אוחנה, לכהן כמפכ"ל הבא 

של משטרת ישראל



י' חשוון תשפ"א 1228/10/20 בירושלים16

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

לעשות רצון אבינו שבשמים
ר  ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ָך ּוִמבֵּ ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹלְדתְּ

ַאְרֶאךָּ )יב, א(

שתהא הליכתו משום ציווי ה' 

ְלָך  "ֶלְך  היה:  אבינו  אברהם  שנתנסה  הניסיונות  מעשרה  אחד 
ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך".

ולכאורה יש להבין, איזה ניסיון יש בזה, הרי בתמורה להליכתו 
מארצו הבטיחו הקב"ה שכר רב מאוד: "ואעשך לגוי גדול" - בנים, 
"ואברכך" - ממון, "ואגדלה שמך" - כבוד. כל אדם שהיה מתבקש 
לעזוב את ארצו תמורת כזו, מן הסתם היה נעתר להצעה זו, ומה 

גדלותו המיוחדת של אברהם אבינו?
לו  ויציע  בבנים  להיפקד  זכה  שלא  לאדם  המלך  יבוא  אם  הרי 
לנסוע למדינת הים להתרפא אצל מומחה גדול. הלא בוודאי יקפוץ 

על ההצעה, ואף יהיה מוכן להוציא על כך ממון רב. 
במשך שנים רבות לא זכה אברהם אבינו להיבנות משרה. והנה 
יזכה לבנים,  ייסע לארץ אחרת  נגלה אליו הקב"ה ומבטיחו שאם 
ואף מוסיף ומבטיח לו ממון רב ושם גדול. היעלה על הדעת שיסרב 

לכך?! 
ההבטחה  אמינות  לגבי  ספקות  לאדם  יש  אם  גם  כן,  על  יתר 
וחושש שהמבטיח לא יקיים את הבטחתו, עם כל זאת, יקשה עליו 
לדחות את ההצעה על הסף, מתוך תקווה שההבטחה תקוים. על 
אחת כמה וכמה אברהם אבינו שקיבל את ההבטחה לא מבשר ודם 

אלא מבורא עולם, שכל דבריו אמת והוא כל יכול. 
אלא, זה גופא הניסיון שנתנסה בו אברהם אבינו - מה יגרום לו 
לצאת מארצו, האם בגלל ציווי ה', או גם כדי לזכות לשכר שהובטח 

לו - בנים, עושר וכבוד. 
ככל שההבטחות גדולות והשכר רב, כך ניצב האדם בפני ניסיון 
גדול יותר, שתהא כל כוונתו אך ורק לשם לשמים - לקיים ציווי ה' 
ורצון ה', ולא ישתרבבו בלבו כוונות נוספות - להשיג ולקבל את 

אותן הבטחות שהובטחו לו. 
למה הדבר דומה? 

ביותר לקיום היא  ה"בן איש חי" אומר, שבין המצוות הקשות 
וערבות,  דשנות  הנן  סעודות השבת  כי  ומדוע?  עונג שבת.  מצות 

והאדם צריך לכוון שאכילתו תהא לשם שמים ולא לעונג הגוף.
הניסיון שעמד  קושי  הליכתו,  על  לאברהם שכר  הובטח  כאשר 
בפניו הוכפל. אילו הקב"ה היה אומר לו "ֶלך ְלך" בלי להבטיח לו 
מאומה, היה אברהם מוכן לעשות זאת באש ובמים, כי אם ה' ציווה 
- יש לקיים את ציוויו תיכף ומיד, בלא שום פקפוק! אבל כאשר 
ה' מוסיף לו שכר על עמידתו בניסיון, הרי בזה גם מוסיף לו עוד 
על הרצון הטבעי לקבל את השכר  עליו להתגבר  ניסיון, שמעתה 
ולהקפיד שהליכתו מארצו תהא אך ורק משום ציווי ה' ולא בגלל 

שום סיבה אחרת של תועלת וטובת הנאה. 

שאר ההנאות בטלות ביחס למעלת קרבת ה'

ואכן, אברהם אבינו עמד בניסיון בשלמות. "וילך אברם כאשר 
הכתוב  "הודיע  הקדוש:  החיים"  ה"אור  אומר  ה'",  אליו  דבר 
צדקותו של אברהם, כי מה שהלך לא לצד הבטחות האמורות אלא 

לעשות דבר ה'". 
מלשון  מדוקדקים  הדברים  כי  הקדוש,  החיים"  ה"אור  ומוסיף 
 - מארצך"  לך  לך  לאברהם  ה'  "ויאמר  נאמר:  בתחילה  הכתוב. 
דיבר  "כאשר  היתה  אברהם  של  הליכתו  אך  רכה.  לשון  'אמירה' 
אליו ה'" - 'דיבור' לשון קשה. והביאור: "ויאמר ה' לאברהם" - ה' 
אמר לו שמהליכתו תצמח לו תועלת רבה, כי יזכה לבנים ולממון 
היתה  אברהם  של  הליכתו  כי  להשמיענו  הכתוב  בא  אך  ולשם. 
את  להשיג  כדי  ולהנאתו,  לתועלתו  לא  ה'",  אליו  דיבר  "כאשר 

ההבטחות שהובטחו לו, אלא אך ורק משום גזירת מלך וציווי ה'.
קשה  היה  בפניו  ניצב  שאברהם  הניסיון  שלנו,  בהבנה  ואמנם 
את  להשיג  הטבעי  הרצון  על  להתגבר  עליו  שהיה  משום  יותר, 
התועלת וטובת ההנאה שהובטחו לו מאת ה'. אבל באמת, לאברהם 

אבינו לא היה בזה ניסיון כלל. 
עזים  אליהם  וגעגועיו  שנים  עשרות  הוריו  את  ראה  לא  אדם 
ביותר. יום אחד בא אליו המלך ואומר לו: "אם תיסע לארץ אחרת 
תוכל לפגוש שם את הוריך, ולא זו בלבד אלא תקבל מהם דמי כיס 

שיועילו לך בעת שהותך שם"...
מרגע זה, נפשו של אותו אדם ַהְמָתה בקרבו. במשך כל הימים 
הוריו  את  לפגוש  ייסע  שבו  המיוחל  לרגע  עיניים  בכיליון  ציפה 
האהובים. האם באותה עת גם יחשוב על דמי הכיס שיקבל מהם?... 

הפרוטות העלובות הללו בוודאי אינן עולות במחשבתו כלל!
תקבל  התורה,  על  תשקוד  "אם  לאדם:  אומרים  נוספת:  דוגמא 

תלמיד  להיות  תזכה   - זאת  ומלבד  כמה מאות שקלים,  מלגה של 
חכם ומרביץ תורה גדול, שמך ילך מסוף העולם ועד סופו, רבים 
ישחרו לפתחך לשמוע את אמרי פיך. כל זה בעולם הזה. ובעולם 
הבא - תזכה לשבת בחברתם של גדולי הדורות, עטרות לראשיכם, 

ויחד תזכו ליהנות מזיו השכינה". 
המעלות  כל  על  במחשבות  תפוס  יהיה  שראשו  אדם  נא,  ִאמרו 
הרוחניות הנשגבות שיזכה להן בעולם הזה ובעולם הבא, האם יש 
מקום כלשהו לשיקול הכספי? כשייכנס לעולמה של תורה ויראה 
לנגד עיניו את הייעודים הרוחניים הנפלאים, האם ישים לב לקשיים 
החומריים שייתקל בהם פה ושם? הרי הכל בטל ומבוטל לעומת 

המעלות שישיג על ידי לימוד התורה הקדושה! 
הקב"ה אומר לאברהם: "לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך" 
ולהשראת השכינה. אברהם  בה'  ה', לדבקות  תזכה לקרבת  - שם 
משתוקק בכל מאודו לזכות לכך, ותיכף ומיד עוזב את ארצו, בדרכו 
אל המקום אשר יאמר לו האלוקים. לעומת הדבר הנשגב של קרבת 
ה' ודבקות בה', כל התועליות האחרות של בנים, ממון וכבוד וכל 
טובות ההנאה שבעולם - כולן נעשות חסרות ערך לגמרי! כאשר 
בוודאי  ה',  לקרבת  לזכות  העזה  ההשתוקקות  לבו  את  ממלאת 
ובוודאי שכל שאר הרצונות אינם תופסים אצלו מקום כלל ואינם 

מהווים שמץ של שיקול בשיקוליו לקיים את ציווי ה'. 
לכל ניסיון יש תכלית ומטרה

קל  תמיד  לא  ניסיונות,  רצופים  החיים  ניסיונות.  בלי  אדם  אין 
לעמוד בהם, נדרשים מן האדם אמונה איתנה וכוחות נפש גדולים. 
אבל שום דבר לא בא בלי סיבה ותכלית. הקב"ה מעמיד את האדם 
יודע מראש את  בניסיון כדי להשיג איזו תכלית. אילו היה האדם 
תכלית ומטרת הניסיון; אילו היה יודע לאיזו דרגה רוחנית נשגבה 
יעפיל על ידי עמידה בניסיון; אילו היה יודע איזה שכר יקבל על 

כך - היה עומד בניסיונותיו בשמחה ובגבורה.   
מספר ה"בן איש חי": מעשה בחכם אחד ששונאיו העלילו עליו 
כי דיבר סרה במלכות. שוטרי המלך באו אל ביתו, תפסוהו וכלאוהו 
בבית הסוהר ]ייתכן שבעל המעשה הוא הרב "בן איש חי" עצמו, 

שכידוע נכלא בבית סוהר שלושים יום[. 
השלטונות רצו לדכא את רוחו ולערער את בטחונו העצמי, כדי 
שיודה באשמה שטפלו עליו. מה עשו? כלאוהו בצינוק, מבודד מן 
רק  פנימה  להכניס  לו  והרשו  אוכל בתאו,  לו מעט  הניחו  העולם, 

דפים וכלי כתיבה. 
מצבו  את  ניצל  חכם  אותו  אבל  לגמרי.  נשבר  היה  רגיל  אדם 
שרוי  בעודו  ימים,  באותם  וליל.  יומם  בתורה  ועסק  המיוחד 
בתעניות וסיגופים, העלה על הכתב חידושים נפלאים בתורת הסוד 
שהיה  מרוב  שלם.  חיבור  לכדי  התקבצו  הרבים  הדפים  והקבלה. 
בצינוק  כלוא  שהוא  שכח  הנפלאים,  ובחידושיו  בתורה  שקוע 

מבודד בבית הסוהר...
כמובן,  הוא,  המלכות.  כנגד  דבריו  על  אותו  חקרו  החוקרים 
הכחיש את ההאשמות מכל וכל וטען שהכל שקר ועלילת דברים 
שהעלילו עליו שונאיו. ואכן, ניכרים דברי אמת, החוקרים האמינו 
לו שהוא חף מפשע וכעבור זמן שוחרר מבית הסוהר ושב לביתו.  

ואז הגיעה העת להתבונן במה שקרה לו. חשב הרב לעצמו: הרי 
לו  יש  דבר  כל  ה',  הכל מאת  קורה מעצמו,  לא  בעולם  דבר  שום 
סיבה ומסובב. אם כן, תהה בלבו, על מה עשה לי ה' ככה, מדוע 

הייתי צריך לעבור את כל הניסיון הקשה הזה?
בלילה בשנתו הופיעו בחלומו גדודים גדודים של ילדים, כולם 
לו: אתה  והדורי מראה. אמרו  תואר  יֵפי  פניהם,  לו בקלסתר  דמו 

רואה את הילדים האלה? כל אלו הם יצירה שלך! 
שישב  ידי  על  היתה  יצירתם  כי  ונענה  החכם,  תמה   - הכיצד? 

בצינוק. 
והוא המשיך לתמוה: כיצד יצרתי אותם?

לכודות מחמת  היו  נשמות אשר  הם  אלו  כל  לך,  דע  לו:  אמרו 
ובמשך  לצינוק,  אותן  השליכו  הקודם.  בגלגולן  שחטאו  החטאים 
שנים חיכו שמישהו יבוא ויגאל אותן, כדי שיוכלו לשוב ולעלות 
והנה מן השמים סובבו שיעלילו עליך עלילות דברים,  למרומים. 
ותחבר  הסוד  בתורת  שם  ותעסוק  לצינוק  ותושלך  שתיאסר  כדי 
והן  נשמות  אותן  יתוקנו  כך  ידי  ועל  אלו,  בעניינים  חשוב  חיבור 

ישובו ויעלו למרום.
אומר הרב "בן איש חי": לפעמים נגזרה על האדם גזירת גלות, 
הוא נאלץ לגלות מביתו לארץ זרה ונכריה. הוא חושב לעצמו: מה 

עשיתי? על מה עשה לי ה' ככה? למה נגזרו עלי ייסורים אלו? 
ולגלות  ומשפחתך  ביתך  את  לעזוב  עליך  היה  היא:  התשובה 
לארץ אחרת - כדי לגאול ולהציל נשמות חוטאות. זו היתה תכלית 

גלותך. דע לך, זכות גדולה נפלה בחלקך להציל נשמות בישראל.

)מתוך הספר "משכני אחריך" ח"א, עיין שם עוד המשך המאמר(. 

הצווי בפתח פרשתנו: "לך לך מארצך וממולדתך 
בין עשרת הניסיונות שהתנסה  נמנה  ומבית אביך", 
הרי  התורה שואלים,  אבינו. אלא שמפרשי  אברהם 
לגביו נאמרה ההבטחה: "ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה 
שמך, והיה ברכה" – הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו שבזכות 
והברכות  לעושר,  לבנים,  יזכה  וממולדתו  מארצו  זו  הליכה 
יהיו מסורות בידו. האם מישהו היה מסתפק בכלל לעזוב את 
מקומו ולדור בעיר אחרת גם אם לא ידוע לו לאיזו ארץ הוא 
הולך לנוכח ברכות אלו? מהי אפוא גדולתו של אברהם אבינו 

שעמד בניסיון זה?
של  בשמו  נפלא  רמז  מביא  יששכר",  "בני  הקדוש  בספר 
אבר"ם – ראשי תיבות "ר'בות מ'חשבות ב'לב א'יש". אלא 

שאנו צריכים לפענח מה מתכוון.
מסדיגורא  לרבי  שהגיעה  יהודיה  קשישה  על  מסופר 
הייתה מבשלת שיכר, אולם  רבי קדוש, לבני  זי"ע בתחינה: 
לאחרונה לא עולה בידו השיכר יפה, ובעקבות כך, הוא ובני 
ביתו גוועים ברעב ואין ביכולתי לעזור להם. אנא רבי, תבקש 

מהקב"ה שיזרח מזלו של בני.
הקשישה החלה למנות שלל עצות, כמו: "שימלא כרטיס 
לוטו ויזכה בגורל, שיקראו לו מארמון המלך וימנוהו קבלן 
יפתח בעצמו  אולי אפילו  לתפירת מדי הצבא של החיילים. 
בתור  אפילו,  גדול.  לעשיר  ויהיה  דברי מאכל  לייצור  מפעל 
התחלה, שמישהו יעסיק אותו כשכיר ויתן לו משכורת הגונה 

מדי חודש ועוד ועוד...".
הרבי שאל: "נשארו לבנך חביות שבהן ייצר בעבר שיכר?" 
חבית  שימלא  לו  "תאמרי  נמרצות.  הזקנה  הנהנה  כן",  "כן, 
בעוד  בנו  את  שמחתן  הכפר  לפריץ  וייגש  רגילים  במים 
משקה".  לו  שיספק  האיש  להיות  ויבקש  חודשים  שלושה 
לנוכח דברים אלו היא לא ידעה אפילו איך להגיב, אבל אמונת 
הצדיקים שהיתה בה הנחתה אותה לחזור לבנה ולהורות לו 

למלא את דבריו של הרבי.
הפריץ  הצעתו,  ובעקבות  הרבי  כהוראת  עשה  בנה  אכן, 
לבו  טעימות.  סדרת  לערוך  בכדי  היהודי  של  לביתו  הגיע 
ופניו חוורו. הן עתה תתגלה  של היהודי דפק בעוצמה רבה 
התרמית וראשו יוסר מעליו כהרף עין, איך מלאו לבו לשמוע 

בקול אמו התמימה?
"אחחח..." נשמעה גניחתו של הפריץ מתוך הכוס הענקית. 
הזמין  במקום  בו  מעודי".  טעמתי  לא  שכזה  טעים  "שיכר 
הפריץ שלוש מאות חביות מהנוזל המשובח. היהודי המבוהל 
מסדיגורא:  הרבי  בפני  ניצב  וחיש  לסוסים  העגלה  את  רתם 
שלוש  לפריץ  אמציא  מהיכן  כעת?  אעשה  מה  קדוש,  "רבי 

מאות חביות שיכר???"... פכר ידיו בייאוש.
שליד  בנהר  המים  תמו  "כלום  והפטיר:  חייך  הרבי 
כל  את  למלא  רץ  שאץ  ליהודי  הספיק  הרמז  עירכם?!" 
החביות שברשותו במים ולהעבירן לידי משרתי הפריץ. אלו 
גמלו לו בתמורה בסכומי כסף אגדיים כמותם לא ראה עדיין. 
המשובח  מהשיכר  התלהבו  החתונה  אורחי  כל  ועוד,  זאת 
והזמינו אף הם כמויות ענק מהיהודי, שכעת החל לייצר שיכר 

אמיתי בדרכי ייצור מקובלות...
אמו של היהודי באה להודות לרבי, ואמרה: "חשבתי כבר 
על כל האפשרויות איך הקב"ה יעניק עושר לבני. אולם על 

מים בטעם שיכר לא חשבתי"...
הניסיון שעמד בו אברהם אבינו היה ניסיון קשה עד מאוד: 
יכול  והוא  הקב"ה,  מפי  ברורה  הבטחות  סדרת  שומע  הוא 
היה לצאת מיד לדרך כמו כל אדם שכך היה נוהג. אבל הוא 
אלא  והקורצות,  המפתות  ההבטחות  בגלל  לדרך  יוצא  לא 
ללכת  דבר קשה מנשוא;  זהו  אותו.  צווה  יתברך  בגלל שה' 
בכוונה טהורה לקיים רצון ה' בלי שתתערב איזו מחשבה על 
הדיבידנד הצפוי בסוף הדרך. דבר זה מפורש בפסוק: "וילך 
אברהם כאשר דיבר אליו ה'", לא בגלל הנאה או שכר מכל 

סוג שהוא.
פעמים רבות חושב האדם שהוא יפעל כך, או שמא יעשה 
אלא  מבחינתו.  הרצויה  לתוצאה  להגיע  במטרה  זה  כל  כך, 
שהקב"ה פונה לכל יהודי בקריאה רוחנית: "לך לך מארצך", 
ליעד  להגיע  רצונך  את  תבטל  הארציים,  מרצונותיך  תצא 
פלוני או ללכת במסלול אלמוני ולך: "אל הארץ אשר אראך". 
תשמע לצווי ה' גם אם נראה לך שאתה מפסיד מכך או ניזוק. 
כי: "רבות מחשבות בלב איש", אבל בסופו של דבר "ועצת 

ה' היא תקום". מי שהולך כעצת ה' - הוא יקום!

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

רבות מחשבות 
בלב איש






077-9966058
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מעולה!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOBseason
להתחיל את החורף

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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אינפורמטיבי *
עכשיו באלדן: רכבים החל 

מ-20,000 ש"ח
יוצאים מהסגר בחכמה , ומקבלים החלטה חכמה: אלדן 

ממשיכה את הפנינג המכירות המיוחד - מגוון רכבים החל 
מ-20,000 ₪, עם שלוש שנות אחריות, תנאי מימון מעולים 

וטרייד אין עתידי.

'אלדן' חברת המכירה, הליסינג וההשכרה הישראלית 
המובילה, זוכה פעם אחר פעם לשיעור נאמנות גבוה של 

הלקוחות – על פי סקר שביעות רצון(06.20 ) של מכון המחקר 
"תבונה שיווקית" עולה כי 90% מלקוחות אלדן ממליצים על 

אלדן, בזכות האמינות, השירות וגם בזכות המחירים ותנאי 
המימון המשתלמים.

ברכישת רכב באלדן תיהנו גם משיטת "הקניה הבטוחה", 
הכוללת תעודת זהות לרכב – שקיפות מלאה לפעולות שנעשו 
ברכב, כולל טיפולים תקופתיים, תיקונים וביקורות, מבחן אלדן 
– בדיקת קנייה במכון חיצוני, תיקון ליקויים בטיחותיים ומכניים 

וניקיון כללי, אחריות מורחבת – על המנוע ועשרת המכלולים 
העיקריים ברכב. כמו כן אלדן מציעה את שירות "לא מתאים? 

מחזירים!".

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר אלדן eldan.co.il או 
בטלפון 3003*.

מנות הגורמה העשירות של 
גולדיס במשלוח ישיר עד הבית

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מעדניית הגורמה האהובה 
גולדיס מציעה לכם תפריט "טייק-אווי" עשיר ומפנק ברמה 

גבוהה לארוחה מושלמת בבית ולסעודות שבת עשירות וכן 
שירות משלוחים עד הבית בהזמנה טלפונית.

גולדיס, מעדניית הגורמה של האוכל המוכן בירושלים, ערוכה 

כדי לתת לכם את ארוחת הגורמה המושלמות עד הבית 
– במשלוח ישיר, בדיוק בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

והממשלה. גולדיס מציעה לכם תפריט "טייק-אווי" עשיר 
ומפנק ומנות אקסקלוסיביות ברמה גבוהה לארוחה מושלמת 

בבית ולסעודות שבת עשירות וכן שירות משלוחים עד הבית 
בהזמנה דרך האתר או הטלפון.

שירות המשלוחים הישיר של גולדיס תוגבר בימים אלו, 
בשבילכם, כך שתוכלו ליהנות מהטעם האהוב והמוכר של 

גולדיס. גולדיס מציעה תפריט עשיר ומגוון של מבחר מנות 
שף, בשרים דגים משובחים, לצד עשרות תוספות ותפריט 
קינוחים עשיר במיוחד מחומרי גלם איכותיים. על התפריט 

מנצח ביד רמה השף בעל השם העולמי משה קצ'וקי לצידו 
של השף המיתולוגי משה גולדיס וביחד הם מרכיבים לכדי 

יצירה קולינרית משובחת ועשירה במיוחד שיגיעו אליכם 
באריזה מוקפדת לשמירה על איכות טריות, בכשרות מהודרת 

של הבד"ץ העדה החרדית. המטבח עומד בכל הקריטריונים 
של משרד הבריאות.

להזמנות חייגו 02-5384534 או 0548420520 או 
goldys.co.il ב

עכשיו זה הזמן לשדרג 
את חדר האמבטיה

הקורונה עדיין כאן, כולנו מבלים זמן רב במרחב הביתי 
וזה הזמן גם לרענן את חדר הרחצה. מה מתאים? באיזה 

חומר רצוי להשתמש? מה הם הגוונים המומלצים? מומחי 
נירלט עושים סדר ומגישים כלים מקצועיים

מלבד תחזוקת הקירות כמובן, חשוב להקפיד על אוורור 
מקסימלי, פתיחת חלון או מאוורר אחרי שימוש. כמו כן חשוב 

להקפיד על איטום אריחי הקרמיקה בחדר האמבט ולחדש את 
ה"רובה" הנמצאת בין חריצי האריחים. רובה היא החומר אשר 
ממלא ואוטם את הרווח בין האריחים, על מנת שלא יחדרו מים 
ותיווצר רטיבות ועובש מתחת לאריחים. את הרובה ניתן לרכוש 

בכל חנות המתמחה בחומרי בניין וליישמה על פי הוראות 
היצרן. הרובה נמכרת במגוון גוונים וחשוב לזכור לבחור את גוון 
הרובה כך שיהיה דומה ככל האפשר לצבע האריחים שלכם, על 

מנת שלא ייווצרו הבדלי גוונים.

הדס כהן, מנהלת תחום אדריכלות והשראה בחברת נירלט: 
"תחזוקת חדר הרחצה היא מהחשובות בבית משום שהחלל 

חשוף לרטיבות, כתמי אדים ועובש. לרוב, פעולות הניקיון 
הבסיסיות, לא בהכרח מבטיחות את ניקיון הקירות ולא פעם, 

אנו עדים לתופעות של קירות משחירים ועם עובש. לכן, 
בבואנו לצבוע את חדר הרחצה, אנו ממליצים לבחור בצבע 
המעכב תופעות של עובש ופטריות המצטברים במקומות 

לחים. כך בפעולה אחת פשוטה גם מחדשים את הקירות בחדר 
הרחצה וגם מגנים עליהם". 

אם אתם מחפשים שינוי 'עשה זאת בעצמך' וללא צורך 
בביצוע של בעלי מקצוע ניתן לבחור בצבע לריענון האמבטיה. 

חידוש באמצעות צבע הוא קל, מהיר ולא יקר והתוצאות 
מאוד משמעותיות ומרעננות. בשימוש בצבע, חשוב שיהיה 

זה צבע המותאם לחללים בהם יש לחות ורטיבות. צבע אקרילי 
כדוגמת נירוקריל EXTRA לאמבט, צבע אקרילי על בסיס 

מים, בעל נוסחה ייחודית המיועד לצביעת חדרי אמבט וחדרים 
לחים. צבע זה מעניק הגנה גבוהה ביותר ומעכב הופעת עובש 

ופטריות. 

לאחרונה ניתן לראות כי קיים מעבר משימוש באריחי קרמיקה 
מסורתיים, לשימוש בטיח מינרלי וטקסטורות שונות בחדר 

האמבטיה. את הטיח המינרלי, כדוגמת טיח הווגה, ניתן ליישם 
במקום קרמיקה ולקבל תחושה טבעית וחמה, חשוב להדגיש 

שניתן ליישמו רק באזורים היבשים ולא באזורים הרטובים, 
על הקירות שאינם באים במגע ישיר עם מים. בנוסף למראה 

הייחודי של הטיח המינרלי, למוצר יתרון בולט בכך שהוא מונע 
הצטברות לחות בקירות. הוא מכיל מינרלים ומחצבים טבעיים 

בלבד, ולפיכך הוא נושם ועמיד במיוחד ומאפשר אידוי מהיר 
ויעיל לרטיבות ללא השארת סימן או התפתחות עובשים. 

כמו כן, הטיח המינרלי הינו רב עובי, מה שהופך אותו לבעל 
יכולת כיסוי והסתרת פגמים בתשתית. המוצר מגיע ב-13 
גוונים ייחודיים ובמגוון רחב של טקסטורות וגימורים. טיח 

מינרלי טבעי יפהפה נוסף הוא טיח NOVA פרנצ'סקה בגימור 
מחוספס עדין. הוא מיועד לשימוש בקירות פנימיים, מצטיין 

במעבר אדי מים בצורה גבוהה ומונע הצטברות לחות בתוך 
הקיר. 

לאחר יישום הטיח מומלץ ליישם את מוצר האקווה סיל- סילר 
על בסיס מים שנספג על מצע מינרלי חיצוני ופנימי, הוא 

איננו משנה את מראה הטיח, בעל יכולת לדחיית מים גבוהה 
מהתשתית ומגן על המבנה מפני רטיבות. 

המלצה אחרת לטקסטורה מעניינית לשימוש בחדרי הרחצה 
היא שליכט אקרילי במראה מינרלי ומעודן, כדוגמת שליכט 

צבעוני EXTRA נטורה. הוא מוכן לשימוש, קל ליישום ומדמה 
מראה של טיח מינרלי. יתרונו של השליכט הוא בגמישותו 

הרבה, אך מומלץ ליישמו בחללים מאווררים.

ולבסוף, תמיד ניתן להתחדש בעלויות לא גבוהות מדי 
באביזרים! קפצו לחנות המתמחה בכלי בית ובחרו מתלה 

חדש למגבות, פח בסטייל, דיספנסר לסבון ידיים וגם כלי חדש 
למברשות השיניים. פעולה אשר לא דורשת הרבה מלבד כמה 

שקלים ומברגה. 

המבצע של קפה עלית מקבוצת שטראוס ממשיך:

שלוש עליכם אחת עלינו
קנו שלוש אריזות ממגוון מוצרי קפה עלית ושוקולית וקבלו 

את האריזה הרביעית ללא עלות. 

המבצע האהוב של קפה עלית ממשיך בכל הכוח. במסגרתו, 
הרוכשים שלושה מוצרי קפה עלית ושוקולית יקבלו את המוצר 

הרביעי ללא עלות.

בין המוצרים המשתתפים במבצע: קפה טורקי, קפה פלטינום, 
שוקולית, קפסולות ועוד. המבצע יוצע במגוון רשתות השיווק 
המשתתפות במבצע ויהיה בתוקף בין התאריכים כ"ג בתשרי 

ועד י"ב בחשוון תשפ"א (11-30/10/20)

על פי נתוני סטורנקסט, שוק הקפה בישראל צמח במהלך 
2020 בשיעור של  10.6% לעומת 2019 (מצטבר אוגוסט). אחוז 

הגידול הגבוה לעומת אחוזי גידול בודדים בשנים הקודמות 
מיוחס בין היתר לשהות הארוכה בבית ולצריכה הביתית 

המוגברת של כוסות קפה בתקופת הקורונה. נתוני קפה עלית 
מעלים כי הצרכן הממוצע שותה כ-3.5 כוסות קפה ביום.  

חברת קפה עלית מובילה את קטגוריית הקפה בישראל ובעלת 
התמחויות שונות בעולמות הקפה הארומטי האיכותי על שלל 

המוצרים החל קפה שחור, קפסולות אספרסו, קפה נמס 
מגורען ועוד. 

כל המוצרים המשתתפים במבצע הינם בכשרות בד"צ העדה 
החרדית.

לא מוותרים על פעילות גופנית באוויר הפתוח:

ד"ר פישר אולטרסול ספורט 
מקס – סדרה ייעודית לעוסקים 

בפעילות גופנית 

בשנים האחרונות, הולכת וגוברת המודעות לחשיבות ההקפדה 
על קיום פעילות גופנית סדירה, כחלק בלתי נפרד מאימוץ 

אורח חיים בריא. בתקופה זו, בעקבות ההנחיות העדכניות, 
ניתן לבצע פעילויות גופניות (כדוגמת הליכה או ריצה) באוויר 

הפתוח ותחת קרני השמש. טוב לדעת, כי על אף שעונת הקיץ 
כבר הסתיימה, חשוב להמשיך ולהקפיד על ההגנה מהשמש: 

70% מנזקי השמש מקורם בחשיפה יומיומית לשמש ולאו 
דווקא בעת בילוי בשפת ים, בבריכה, בטיול וכו'. נוסף לכך, 

פעילויות רבות מתקיימות על משטחי בטון או חול, ואף ל צידם. 
משטחים אלה מגדילים את החשיפה לשמש, כיוון שהם 

.UV-מקרינים חזרה 85%-90% מקרינת ה

 במעבדות המחקר של ד"ר פישר פיתחו את סדרת אולטרסול 
ספורט מקס - סדרת תכשירים המותאמת במיוחד לכל 

העוסקים בפעילות גופנית מחוץ לבית. הסדרה מעניקה הגנה 
גבוהה, רחבה ומוגברת במיוחד מקרינת UVB (SPF50), קרינת 

UVA, ומסייעת גם בהגנה מפני קרינת IR. תכשירי הסדרה 
אינם שמנוניים, נספגים בעור במהירות ועמידים במים ובזיעה. 

הניחוח נעים ומרענן, והמוצרים מגיעים באריזות נוחות 
ומתקדמות.

סדרת אולטרסול ספורט מקס כוללת שלושה מוצרים: 

אולטרסול ספורט מקס ספריי שקוף SPF50 / אולטרסול 
ספורט מקס ספריי תחליבי SPF50 - ספריי שקוף / תחליבי 

המעניק הגנה מוגברת המותאמת במיוחד לעוסקים בפעילות 
גופנית, בשילוב רכיב ייחודי המסייע במניעת ריחות גוף. מכיל 

קומפלקס אנטי אוקסידנטים ייחודי, המשלב ויטמין E ותמצית 
תה ירוק לסיוע בהגנה מפני רדיקלים חופשיים ובשמירה על 

מראה עור בריא גם בטווח הארוך. תכולה: 200 מ"ל, מחיר: 
ספריי שקוף – 59.90 ₪. ספריי תחליבי – 54.90 ₪.

אולטרסול ספורט מקס קרם ג'ל לפנים SPF50 - קרם ג'ל 
לפנים במרקם ייחודי וחדשני, המותאם לפעילות גופנית, 

בעל אפקט קירור לתחושת רעננות. מכיל קומפלקס אנטי 
אוקסידנטים, המשלב ויטמין E ותמצית תה ירוק, לסיוע 

בהגנה מפני רדיקלים חופשיים ובשמירה על מראה עור בריא 
גם בטווח הארוך. המוצר מכיל אף סיליקונים אלסטומרים 

התורמים למראה עור בריא, אחיד וחלק, וכן פרו ויטמין 
B5 לריכוך ושמירה על גמישות ולחות העור ותמצית צמח 

הממליס (Witch Hazel) למניעת גירויים והרגעת העור. נבדק 
אופטלמולוגית. תכולה: 75 מ"ל, מחיר: 49.90 ₪.

התכשירים הינם ללא פראבנים, עמידים מאד במים, 
היפואלרגנים ומעניקים לחות ל-24 שעות. 

ניתן להשיג בפארמים, ברשתות השיווק ובחנויות הנבחרות.

צילום תמונה: אסף פינצוק להאוס אין

שטראוס מרחיבה את מוצרי Alpro בישראל:

חדש! סדרת משקאות לקפה: 
סויה, שקדים ושיבולת שועל

חברת שטראוס מרחיבה את מוצרי אלפרו בישראל, ומשיקה 
את סדרת בריסטה, הכוללת שלושה משקאות צמחיים 

וייעודים לקפה: אלפרו 
בריסטה סויה, אלפרו 

בריסטה שקדים ואלפרו 
בריסטה שיבולת שועל. 

המשקאות הינם פרווה, 
מתאימים להקצפה ביתית 

ומקצועית, לכל סוגי הקפה 
ולשימוש בקפה חם או קר. 

אלפרו הינו מותג תחליפי 
החלב המדורג מספר אחת באירופה, מחלוצי תחליפי החלב 
בעולם והמותג הראשון שהגיע לישראל לפני כשני עשורים. 

אלפרו מציע מגוון רחב של מוצרים, בהם; משקאות מן 
הצומח - על בסיס סויה, שקדים, שיבולת שועל, אורז, קוקוס 

ואגוזי לוז; מעדני סויה; סויה לבישול ועוד. 

לפי נתוני סטורנקסט, שוק תחליפי החלב בישראל גדל ב-5 
השנים האחרונות בלמעלה מ-60%. ב-2019 חל גידול של 

12% בהשוואה לשנה הקודמת, ובמצטבר יולי 2020 ב- 31% 
מול שנה קודמת. 

קטגוריית תחליפי החלב בשוק המבורקד מגלגלת בשנה 
כ- 360 מיליון שקל, כ- 65% ממכר הקטגוריה מהווים 

המשקאות, והיתר תחליפי יוגורט, מעדנים, תחליפי גבינה 
וטופו. מחלבת שטראוס מחזיקה כיום בנתח של 19% מכלל 

קטגוריית תחליפי החלב במותגים שונים.

כשרות: בד"צ 'בית יוסף'

על פי מדד הציונים הארצי המעודכן:

המרכז החרדי קוטף בפעם השישית 
את המקום הראשון בהישגיות

שוב ושוב ושוב מתברר: המרכז החרדי מוביל את מקצועות 
ההנדסאים ולוקח את תלמידיו רחוק יותר מכולם

ההישג הבלתי מבוטל הזה כבר לא מפתיע אף אחד: על פי 
מדד הציונים המעודכן הארצי, כבש המרכז החרדי להכשרה 

מקצועית שוב את המקום הראשון במגוון מקצועות 
הנדסאים במהלך קורסי תקופת הקיץ. מדד הציונים, 

שמשקלל את ציוני המבחנים והמטלות של כלל התלמידים 
בטווח מוסדות לימוד רחב, 

מצביע על כך שבפעם 
ה-6 ברציפות ניצב המרכז 

החרדי בפער ענק מכל 
השאר ומצליח להוביל את 

בוגריו רחוק יותר, גבוה 
יותר ומקצועי יותר.

הנתונים חותמים תקופה מאתגרת שנפתחת עם בואו של 
נגיף קורונה לישראל, הטלת הסגר ההרמטי הראשון ועצירת 

הלימודים בכל הארץ, ממשיכה בפתרונות למידה מרחוק 
יצירתיים וליווי הדוק ואישי של כלל התלמידים בסיוע רכזי 

הקורסים וההנהלה - ומסתיימת עם חתירה למקצועיות 
למרות הכול, ללא פשרות וללא ויתורים, תוך נתינת מענה 

ראוי לכל תרחיש שעלה ולכל דילמה שנוצרה.

במהלך הקיץ הצהירו במרכז החרדי שדבר לא יעצור אותם 
בדרך להכשרה של אלפי התלמידים הפרוסים בשש השלוחות 

שבריכוזים החרדיים הבולטים, ושעל אף המצב הלא פשוט 
הדיפלומה הממתינה בתחנה האחרונה תוענק בזמן בסייעתא 
דשמיא. הצהירו וקיימו: לימודי ההנדסאים המשיכו בכל הכוח 
גם כשהכיתות נאלצו להישאר סגורות, סגל המרצים - בגיבוי 

מוחלט של ההנהלה - בנה תכניות אישיות עבור כל תלמיד 
ותלמידה והאגף האדמיניסטרטיבי עמל להסיר מכשולים 

שנערמו ולהקל ככל הניתן על המערך העיקש.

וכעת המאמצים נושאים פרי מקצועי מושלם שמכה את 
התחזיות, וממקם את המרכז החרדי פעם נוספת כמוסד 

הלימודים היחיד שמצליח להוביל להישגיות מרשימה בכל 
מקצועות ההנדסאים, תוך הקפדה מובנית על צביון ואווירה 

חרדיים למהדרין, ועדה רוחנית שעל פיה יישק דבר ותכנים 
שמותירים בחוץ תכנים אקדמיים מיותרים ומסרבלים 

ושואפים למעשיות וחיבור לשטח מקסימליים.

”אנחנו גאים בתלמידים שלנו“, נרגשים בהנהלת המרכז 
החרדי להכשרה מקצועית. ”כשמביטים לאחור ורואים את 

הדרך שהם עשו ואת מה שנדרש מהם כדי להגיע לציונים 
המהדהדים שהם השיגו, נותר רק להתפעל. תודה לצוות 

המרצים והרכזים על העבודה הנהדרת. ועכשיו הפנים 
קדימה, אל שנת הלימודים  המקצועית ה-26. בהצלחה 

לכולנו“.

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"ב אדר תש"פ 618/3/20
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

תפזורת כלי נגינה במקרא

מאונך מאוזן

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" )שמ"א 
כה לא(

7. שדה לזריעת תבואה,אדמת פלחה. "ויתן להם כרמים ו____ ביום" )ירמיה לט י( )בלשון 
יחיד(

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" )משלי טו ו(
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" )ישעיה כה ז( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תפילת נעילה.
12. מפרשיות השבוע.

13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" )משלי לא ו(
15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה". "אי אפשי באשה ____" )נזיר ד ה( )בלשון זכר(

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" )ישעיה ג כד(
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" )בבא 

מציעא פג: ( )בהיפוך אותיות(
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" )איכה ד א(

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" )בכורות לז: (
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" )מנחות צט: (

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך")תהילים מה ז(
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" )שופטים ה ח(

5. טנא. "_____ המצות" )ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" )קהלת י יז(

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" )ירמיה יז ח(
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.)בהיפוך אותיות(

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו(
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו"            )תהילים י ז( )בהיפוך 

אותיות(

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים שלישים, מצלתים, שמינית, 
משרוקיתא, תף, 

תגאעדגשסנגנאשסנתא
תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא
רינתתשיאישמלדנורנ

צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

י’ בחשון -יב’ בחשון תשפ”א
28/10-30/10/2020  

 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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

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

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

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

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

1,750,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)21-21(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

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

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

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

+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 
2,000,000 גמיש. תיווך 

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

פנטהאוזים ודירות גן
 באימרי ברוך, 6 

חדרים, קומה ג' עם 
מעלית, 130 מ"ר, 

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

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

באר שבע

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

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

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

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

 ברימון, 120 מ"ר נטו,  
קומה 2 )לא אחרונה(,  

מתאים גם לחלוקה 
1,690,000 ש"ח, בלעדי 

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

3-3.5 חדרים

 למהירי החלטה, 
באזור עזרא דמשק 

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

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

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

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

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 באהרון דב, בבניין 
בוטיק ואיכותי )6 דיירים 
בבניין(, דירת גג ענקית, 
5.5 חדרים, קומה ג' + 
גג ענק + חניה ומעלית 
עם אפשרות להרחבה, 

3,100,000 ש"ח גמיש, 
אפשרות להשכרה 7,000 
ש"ח מיידי!! בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)42-42(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, 5 חד', ק"ג 
+ מעלית, משופצת ברמה 

גבוהה + סוכה גדולה
_____________________________________________)42-45ל(054-6972040

 ברחוב הרב קוק/
טבריה, 4.5 חדרים, קומה 

ג' )לא אחרונה(, עם 
מעלית, גדולה ומשופצת, 

חזית, חניה משותפת, 
2,350,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)42-42(_____________________________________________

בית שמש

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
 למכירה בבאר שבע סביב 
אוניברסיטה, בית קרקע, 180 
מטר, ניתן לחלק ל- 3 יחידות 
_____________________________________________)43-43(בית בית לאון 052-4462863

 למכירה בבאר שבע 
בסביבת אוניברסיטה, 4 

חדרים, מעל 100 מטר, ניתן 
לחלק ל- 3 יחידת בית בית 

_____________________________________________)43-43(לאון 052-4462863

 למכירה בבאר שבע 
קרוב לאוניברסיטה, 2 חדרים, 

משופצת, מחיר סגירה 460 
אלף! בית בית לאון

052-4462863)43-43(_____________________________________________

וילות ובתים

 למהירי החלטה, 
בשדרות וויזניץ )לאנ"ש 

בלבד(, 5 חדרים, 120 
מ"ר, קומה ג' עם מעלית 

וחניה, משופצת ברמה 
גבוהה, בניין איכותי, 

2,450,000 ש"ח מציאה 
ענקית!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)43-43(_____________________________________________

 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)43-43(_____________________________________________

 באזור בילו, חדש בשוק, 
לל"ת, 3 חד', דירה גדולה, יפה 

ומרווחת, ק"ב, 1,600,000 
_____________________________________________)43-46ש(ש"ח 052-7132359

 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(_____________________________________________

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

קומה א', חזית, חניה 
משותפת, 1,700,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים

בני ברק

4-4.5 חדרים
 דוד רזיאל, 4 חדרים, 

שיפוץ יסודי, בנוי 94 מ"ר, 
קומה 4, אזור מתחרד, 

1,225,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)44-44(_____________________________________________

 שדרות הדקל, 4 חדרים, 
בנוי 96 מ"ר, קומה 6, מעלית, 
אזור מתחרד, 1,290,000 ש"ח 

_____________________________________________)44-44(רויאל נכסים 054-3191310

 הנרקיס, 4 חדרים, בנוי 
75 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 

4, 890,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)44-44(_____________________________________________

 הנרקיס, 4 חדרים, בנוי 78 
מ"ר, קומה 1, אזור מתחרד, 

1,030,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)44-44(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה 
דירות 4 ח', 2,250,000, 5 
ח', 2,700,000, פנטהאוז, 
4,500,000 ***בגמר בניה 

באזור מרכז בעלי המלאכה, 
נותרו דירות אחרונות, 3 
חדרים, 1,700,000 גמיש

B.D.A 44-44(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור מוהליבר, בנין 
בוטיק, 4-5 חד', תוכניות 

בתיווך אשכנזי
03-5791770)44-45(_____________________________________________

 באזור רמבם, 170 מ"ר 
בנוי, ק"ג + א. בגג, מתאים 

לחלוקה, 2,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)44-44(פנחסי 03-5799308

 באנילביץ בבניה דירות 
4,4.5,5 חד' ופנטהאוס א. 

_____________________________________________)44-44(פנחסי 03-5799308

 לחטוף!! א.יואל, 
קומת כניסה, 61 מ"ר, 

ז.לשיפוץ + התרים, 
תוכניות 40 מ"ר, 

1,500,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)44-44(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)44-44(נדל"ן בועז 050-4156080

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

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

050-4156080)44-44(_____________________________________________

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

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

03-5799308)44-44(_____________________________________________

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

מעלית, וחניה בטאבו, 
1,620,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)44-44(_____________________________________________

 א.עמק יזראל, 
פנטהאוז 5 חד', כ- 120 

מ"ר + מעלית.ש, 
מ.סוכה/שמש + 

ח.בטאבו, 1,850,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)44-44(_____________________________________________

 בעמיאל, דופלקס, 
כ- 200 מ"ר + 50 מ"ר 

מרפסת גג, מעלית, חניה 
כפולה, כל קומה ג' + כל 

קומה ד', בנין בוטיק תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)44-45(חזקי 052-3882621

 בלעדי בפרדו, דופלקס 
מפואר, 5.5 ח', 140 מטר 
+ יחידה נפרדת של 3 ח', 

70 מטר + מרפסת פתוחה 
70 מטר, סה"כ 280 מ' נטו 

+ מעלית + שתי חניות, 
3,500,000 ש"ח גמיש תיווך 

_____________________________________________)44-44(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הרב שך דופלקס 
6 חד', 140 מ"ר, מסודרת, 
ניתנת לחלוקה, 2,100,000 
_____________________________________________)44-44(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור עזרא דופלקס 
150 מ"ר, ניתן להוסיף בכל 

קומה עוד 90 מ"ר, יש רצפה 
ועמודים, ניתנת לחלוקה, ק"ג 

_____________________________________________)44-44(א. פנחסי 03-5799308

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

מ', 4 כ"א, קומה 4 
+ מעלית + 2 חניות, 

אופציה להרחבה וחלוקה, 
3,990,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)44-44(_____________________________________________

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

_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

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

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

חזית, 2,900,000 גמיש
B.D.A 44-44(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בחיד"א, 110 מ"ר, 5 חד 
+ אישור לגג ותכניות, לפני 

שיפוץ, 2,600,000 ש"ח
_____________________________________________)44-47ל(052-8489993

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

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

_____________________________________________)44-44(א. פנחסי 03-5799308

 דירה 5 חד', ק"ב, 130 
מ"ר + 2 סוכות + יחידת 

הורים, ממוזגת, מושקעת 
מאוד, בבניין הכי טוב 

ברחוב עורפי פתוח לצבי 
+ קליניקה משופצת 10 
מ' למטה בק"ק, הדירה 
במצליח 5, מחיר מעולה 

לסגירה בלעדי אפיקי 
_____________________________________________)44-44(נדל"ן בועז 050-4156080

 בבלעדיות באבני נזר, 
קומה א', ענקית, כ- 160 מ"ר, 

6 חד', משופצת, אופצייה 
לחלוקה נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)44-44(_____________________________________________

 בלעדי מציאה במינץ, 
5 חדרים, 120 מ"ר, ק"ב, 

חזית, 3 כ"א, מושקעת 
+ סוכה גדולה + חניה 

+ מחסן, 2,250,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)44-44(והשקעות 054-4290600

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

2,050,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות בפוברסקי 
)רמת אהרון(, 4 חד', אופציה 
בצד ובגג, 1,880,000 גמיש 

_____________________________________________)44-44("פנחס נכסים" 055-6789653

 ברח' יהושע, 4 חד' 
+ 2 מרפסות, עם יחידת 

הורים, כ- 113 מ"ר, 
מרווחת ומאווררת מאוד, 
חניה ומחסן בטאבו תיווך 

אשכנזי 03-5791770 
_____________________________________________)44-45(חזקי 052-3882621

 באהרון דב 4 חד', 
ק"א, משופצת ברמה 
גבוהה מאוד, 3 כ"א, 

1,650,000 תיווך אשכנזי 
03-5791770 חזקי

052-3882621)44-45(_____________________________________________

 במרכז רח' ירושלים, 4.5 
חד', 95 מ"ר, ק"ב, משופצת, 

3 כ"א, 1,990,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)44-44(פנחסי 03-5799308

 בר"ע, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,720,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

 באביעד 4 חד', כ- 100 
מ"ר, ק"א, מסודרת ויפה, 

1,690,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

 בשלוש השעות, ד.נכה 
כ- 4 חד', 200 מ"ר, 

משופצת, א.ליחידה, 
2,100,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

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

חניה, מעלית, 1,620,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)44-44(_____________________________________________

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

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

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בהתנאים )צד של 
ב"ב(, בבנין מטופח, 4 

חדרים, כ- 100 מ"ר, 
ק"ב + מעלית, חזית + 

מ.שמש, מיידית + חניה 
בטאבו, 2,180,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 3 חדרים, ק"ג ואחרונה עם 
אפשרות בניה, ביהודה הלוי 

_____________________________________________)44-44(תיווך דורון 054-4980159

 בבניה בשיכון ה', 3 חד', 
1,550,000, 12 חודש איכלוס 
_____________________________________________)44-44("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)44-44(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)44-44(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד' 
ענקית, 92 מ"ר, ניתן להפוך 

ל- 4 חד', ק"ב, חזית, מסודרת, 
1,720,000 א. פנחסי

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 א.דב גרונר 3 חד', 75 
מ"ר, משופצת, ק"ג + 

מעלית, מ.סוכה, ממ"ד, 
ח.בבניין, 1,430,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)44-44(_____________________________________________

 מציאה!! שיכון ה' 
3 חד', ק"א, כ- 78 מ"ר 
)ז.לשיפוץ(, א.להרחבה 
כ- 30 מ"ר, 1,620,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)44-44(_____________________________________________

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

מעשית, מטבח, אמבטיה 
משופצים, במחיר 

מעולה, רק 1,370,000, 
בלעדי! אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)44-44(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 חד', 
ק"ג + בניין מצויין, אין 

מחיר כזה בשוק, רק 
1,100,000 מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)44-44(_____________________________________________

 בר"ע 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ב, מסודרת ויפה, 
1,480,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)44-44(_____________________________________________

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

רק 1,250,000 נדל"ן 
_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

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

1,385,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 3.5 
חדרים, מטופחת, כ- 95 
מ"ר, ק"ג + אופ' לבניה 

)גג בטון(, שכנים בנו, 
אפשרות ליחידות, מיידי, 

1,980,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון, 3.5 

חדרים, 75 מ"ר, 
משופצת, ק"ב, חזית, 

מיידית, 1,560,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 רח' הרצוג 3 חד', 
ק"א, כ- 80 מ"ר, 3 

כ"א, סוכה, משופצת, 
א.להרחבה, 1,560,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)44-44(_____________________________________________

 א.דנגור 3 חד', ק"ב, 
כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, 

א.בצד 50 מ"ר, שמורה, 
1,200,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)44-44(_____________________________________________

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

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

050-3000121)44-44(_____________________________________________

 מציאה נדירה! 
באנילביץ, 2.5 חדרים, 

מעלית + חניה, רק 
1,450,000 חמד נדל"ן 

050-6452128)44-44(_____________________________________________



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’ בחשון -יב’ בחשון תשפ”א   28/10-30/10/2020

 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)48-48/20(_____________________________________________

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

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

אור הגנוז

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 
_____________________________________________)27-52/20ש(052-7645585

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 
4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

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

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

דופלקסים

2-2.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

4-4.5 חדרים

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

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

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

 2 חד', גדולה במיוחד, 
ביהודה הלוי/רבי עקיבא, 

_____________________________________________)43-44ל(מיידית 052-7679254

פתח תקווה

ביקוש 
דירות

 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(_____________________________________________

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-44ש(054-8493120

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

כולל שירותים ומזגן, ב- 
_____________________________________________)30-03/21(470,000 ש"ח 052-7169562

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

בלבד פולטוב נכסים
052-3646632)39-51(_____________________________________________

 דירות להשקעה בצפון 
- יוקנעם ועפולה, החל מ- 

500,000 ש"ח, תשואה גבוהה 
052-3503504)40-52(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

ירושלים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

עפולה

קריית גת
3-3.5 חדרים

+5 חדרים

 בשכון ה' בר אילן 5 חד' 
מפוארת, 120 מ"ר, ממוזגת + 

_____________________________________________)42-45(נוף, ק"ג, בלי 053-3370813

 בעלי הכהן, 3 חד', 83 
מ"ר, סלון ומטבח גדולים, 

ממוזגת, לממושכת, לל"ת 
_____________________________________________)42-45ל(03-6195011

 בהרצל 95, 3 חד', 
מרווחת, ק"א, משופצת 
קומפלט, מ.סוכה, מיידי, 

_____________________________________________)42-45ל(3,500 ש"ח 054-8506304

 במינץ, 2 חדרים + חדר 
שירות, מרווחת, משופצת 

ומרוהטת + מזגנים, 3,200 
_____________________________________________)42-45ל(ש"ח, מיידי 053-7508086

 בשכון ה', בר אילן, 2 חד', 
יחידה, מרוהטת, ממוזגת, 36 
מ"ר, מיידי, פנוי לחודש ניסן 
_____________________________________________)42-45(2,450 ש"ח 053-3370813

משרדים

 בהרצל, ב"ב, 65 מ"ר, 
מזגן, מטבחון, שרותים, 1,800 

_____________________________________________)42-45ל(ש"ח 052-7127207

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

www.tuv.bait.co.il -"42-19/21ש(צימר(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 בהראשונים, 3, ק"ה, 
פלוס מעלית, ממוזגת, 

משופצת, 3 כ"א + סוכה, 
_____________________________________________)43-47ל(3,800 ש"ח 052-7671305

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

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)43-46ש(מיידי 054-7871947

 בחברון 2.5 חד', 74 מ"ר, 
משופצת, מיקום מרכזי ושקט, 

אפשרות למיידי, 3,600 ש"ח 
_____________________________________________)43-46ל(053-3329444

 בשיכון ה', יחידה 2 חד', 
לזוג, ממוזגים, ריהוט מלא, 

_____________________________________________)43-46ל(מיידי 054-2208800

 בהרב קוק, 2 חד', ריהוט 
חדש + מזגנים, ק"א, מסורגת, 

2,800 ש"ח 03-5700880 
050-4101553)43-47(_____________________________________________

 בחברון, 2.5 חד', משופצת 
כחדשה, ממוזגת ומרוהטת, 
_____________________________________________)43-46ל(2,900 ש"ח 052-7111692

 בבית יוסף )שיכון ה'(, 
2 חד', חדשה, כ- 30 מ"ר, 

ריהוט מלא, ממוזגת, 2,350 
_____________________________________________)42-45ש(052-7610171

 בבארי, לזו"צ, 2 חד', 
1.ק"א, ממוזגת ומוארת, 

2,900 ש"ח 2. ק"ק + 
מרפסת, 3,400 ש"ח, גמיש, 

_____________________________________________)42-45ש(מיידי, לל"ת 054-4797080

 באמרי חיים, יחידה לזו"צ, 
וכמו כן חדר ליחיד, מרוהט, 
_____________________________________________)43-46ל(ממוזג, מיידי 052-3632080

 ברחוב הרב שר 7, 
להשכרה חדר וחצי, מרוהט, 

ממוזג ומאובזר, ב- 1,600 
ש"ח, כניסה מיידית

_____________________________________________)43-46ש(050-9734807

 בבירנבוים, יח"ד חדשה 
לזו"צ, ממוזגת, דוד"ש חדש, 

מאווררת, מסורגת, מיידי 
_____________________________________________)43-46ל(050-4187758

 יחידת דיור 2 חדרים, 
ק"ב + מטבח + מקלחת, 

כולל מזגנים וריהוט קומפלט 
_____________________________________________)43-46ל(054-8455518

4-4.5 חדרים

 דרושה דירה לקניה באזור 
אדמור מגור מינימום 140 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(054-8467282

עסקים

 דירות, החל מ- 650,000 
בשכונות מתחרדות בעמק 
R.e.s 052-3097447 43-43(זמיר(_____________________________________________

 לרציניים!! 
א.אברבנאל 2 חד', ק"ב, 
כ- 57 מ"ר + יציקת בטון 

כ- 57 מ"ר, 1,350,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)44-44(_____________________________________________

 בברוט, ק"א, 
משופצת, 2 חד' + 
מרפסת + השכנים 

חתמו, הגישו תוכניות 
לעוד 2 חד' + הרחבת 
סלון ומטבח, מחכים 

להיתרים מהעירייה לבניה 
מיידית, רק ב- 1,150,000 

בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)44-44(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 מציאת השבוע!! 

א.הירדן, טאבו מסודר, 
1.5 חד', כ- 36 מ"ר, 
קומה ב', 920,000 

מיידי!! "תיווך משגב 
_____________________________________________)44-44(לדיור" 052-5222690

חיפה

טבריה

 בחיפה, מחולקת ל- 2, 
מושכרת ב- 4,000, רק 

700,000, משופצת מהיסוד 
r.b 052-6224648)44-44(_____________________________________________

 פנטהאוס 190 מטר על 
קומה שלמה, מחולק ל- 2 

דירות, משופץ + מרפסות + 
נוף לכינרת, 1,200,000 ש"ח 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)44-44(עינב

וילות ובתים
 בשיכון ג' קרוב לחרדים, 

דו משפחתי, 100 מטר, מגרש 
350 מטר + זכויות בניה, 

980,000 ש"ח 050-2442446 
_____________________________________________)RE/MAX)44-44 עינב

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

 050-2442446 1,050,000
_____________________________________________)RE/MAX)44-44 עינב

קוטגים
 בשיכון ד' נווה חן, קוטג 

5 חדרים, 126 מטר + 3 
מרפסות גדולות, אופציה 

להרחבה, 800,000 ש"ח גמיש 
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)44-44(עינב

 בקרית שמואל 4 חדרים, 
100 מטר + יח' דיור 55 מטר 

+ מרפסת + נוף, 990,000 
RE/ 050-2442446 ש"ח עינב

MAX)44-44(_____________________________________________

 בקרית שמואל, בנין חדש, 
דירת 4 חדרים, 100 מטר 

+ מרפסת, 900,000 ש"ח 
RE/ 050-2442446 לסגירה

_____________________________________________)MAX)44-44 עינב

 למכירה בשופטים דירת 
4 חדרים, 110 מטר, קומה 
2 + מרפסת נוף, 670,000 

RE/ 050-2442446 גמיש
_____________________________________________)MAX)44-44 עינב

 בשיכון ג' דו משפחתי 
130 מטר, 4 חדרים, משופץ, 
מגרש חצי דונם, 1,250,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח
_____________________________________________)MAX)44-44 עינב

 ברוטשילד קרוב לקרית 
שמואל, דירת 3 חדרים, 

משופצת, קומה 1-, 550,000 
ש"ח גמיש, מעולה להשקעה 

RE/ 050-2442446 עינב
MAX)44-44(_____________________________________________

 בברנר 3.5 חדרים, קומה 
2.5, מסודרת, 500,000 ש"ח 

RE/ 050-2442446 עינב
MAX)44-44(_____________________________________________

 בדוד אלעזר 3 חדרים, 
קומה 1-, משופצת + גינה, 

600,000 ש"ח 050-2442446 
_____________________________________________)RE/MAX)44-44 עינב

 ברבי עקיבא דירת 3 
חדרים, קומה ראשונה, 80 
מטר, משופצת, 520,000 
RE/ 050-2442446 ש"ח

_____________________________________________)MAX)44-44 עינב

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

קרקע, למשקיע, בסולם יעקב, 
מציאה! 1,470,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 2 דירות )3 חד' 
+ 2 חד'(, משופצות, סוכה, 

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,820,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)44-44(_____________________________________________

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

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

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)44-44(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 
מחסן + ת.ב.ע 24 מ"ר, נוף, 
ק"ג, 1,790,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

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

בגג, ק"ב, 1,950,000 ש"ח! 
_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

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

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

02-5713375)44-44(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )90 מ"ר( 
+ ת.ב.ע + גינה )16 מ"ר( + 

מרפסת )14 מ"ר( + מחסן 6, 
מוארת, נוף, 2,090,000 ש"ח 
_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 3 חד' )66 מ"ר 
נטו(, ק"א, נוף, סלון גדול, 
מטבח חדש, ע"י מאורות 

משה, 1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

 במרכז העיר, מעולה 
להשקעה, ק"3, תשואה 5,000 

ש"ח, מושכרת, 1,050,000 
_____________________________________________)44-44(תיווך יוחנן 051-2454512

 באיזור כפר גנים, 
מגרשים ובתים פרטיים

_____________________________________________)44-44(052-2948691 נטלי

 מבחר דירות להשקעה 
_____________________________________________)44-44(052-2948691 נטלי

פנטהאוזים ודירות גן
 "אינפינטי עוצמה", 
בסיבים 69, מיני פנטהאוז 

6 חד', 170 מ"ר + 32 מ"ר 
מ"ש/סוכה, מחסן, 2 חניות 

צמודות, משודרגת ברמה 
גבוהה צוות אריאל שמילוביץ 

_____________________________________________)44-44(משה סיני 054-3975315

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

2,250,000 גמיש!!!
_____________________________________________)44-44(050-6610501 סתיו

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

 "אינפינטי עוצמה", 
בחזון איש 9, דירת 5 חד', 

115 מ"ר, דירה בקומה, מ"ש, 
מעלית, חניה, משופצת ויפה, 

צוות תמר מויסייב צפי ימין 
054-7723386)44-44(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בנקש 11, 5 חד', 130 מ"ר, 
קומה 1, מעלית, חניה, מ"ש 
20 מ"ר, יפה ומושקעת צוות 

אריאל שמילוביץ משה סיני 
054-3975315)44-44(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בשלמה זלוטניק, זכות 

למכירה, 5 חד', 140 מ"ר, 
חניה, מעלית, ממ"ד, מ"ש 

צוות אריאל שמילוביץ משה 
_____________________________________________)44-44(סיני 054-3975315

 "אינפינטי עוצמה", 
בטולדנו, 5 חד', 110 מ"ר, 

קומה 1, מעלית, חניה, 
משופצת ומעוצבת ברמה 

גבוהה שירי שטרסבורג
050-8087624)44-44(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בפנחסי, דירת 5 חד', 125 

מ"ר, קומה 1, מעלית, 
חניה מקורה, מ"ש, ממ"ד, 

מרווחת ומחולקת היטב שירי 
_____________________________________________)44-44(שטרסבורג 050-8087624

 ברוטשילד ליד הרצל, 
4 חד', 100 מ"ר, ק"א, 
1,390,000 תיווך יוחנן

051-2454512)44-44(_____________________________________________

 בכפר גנים ג', 4 חדרים, 
_____________________________________________)44-44(פינוי גמיש 052-2948691 נטלי

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)44-44(ש' בלבד!! 050-4811122

 "אינפינטי עוצמה", בדגל 
ראובן 17, דירת 4 חד', יחידת 

הורים, קומה 3, מעלית, 2 
חניות, עורפית, משופצת ויפה 

צוות תמר מויסייב צפי ימין 
054-7723386)44-44(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
ברוטשילד 149, אזור בית 
חולים השרון, דירת 4 חד', 

עורפית ושקטה, חניה, מעלית, 
שמורה ומטופחת, מטבח ענק 

צוות תמר מויסייב צפי ימין 
054-7723386)44-44(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
לוין 3, דירה חדשה, קומה 

4, 4 חד', 120 מ"ר, עורפית, 
חניה מקורה, מעלית, ממ"ד, 
מרפסת שמש צוות אריאל 

שמילוביץ משה סיני
054-3975315)44-44(_____________________________________________

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

_____________________________________________)44-44(סיני 054-3975315

 בהרב קוק המבוקש! 
3.5 חדרים ענקית!! )כ- 110 
מ"ר(, משופצת, ממוזגת, רק 

1,530,000 לפרטים:
054-5566145)44-44(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בשי עגנון, דירת 3.5 חד', 82 
מ"ר, קומה 1, מעלית, חניה 
משותפת, משופצת ברמה 

גבוהה שירי שטרסבורג
050-8087624)44-44(_____________________________________________

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

שמילוביץ משה סיני
054-3975315)44-44(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
במורים 5, 3.5 חד', 75 מ"ר, 

מעלית, משופצת מהיסוד צוות 
אריאל שמילוביץ משה סיני 

054-3975315)44-44(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בז'בוטינסקי 3, 3.5 חד', 80 
מ"ר, קומה 5, מעלית, חניה, 
ממ"ד צוות אריאל שמילוביץ 

_____________________________________________)44-44(משה סיני 054-3975315

 בחפץ חיים, 85 מ"ר, 
ק"ג, מעלית, חניה, מיידית, 

מפתחות במשרד, 1,265,000 
_____________________________________________)44-44(ש"ח 050-6610501 סתיו

 "אינפינטי עוצמה", 
ויסבורג 8, משופצת מהיסוד, 

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

_____________________________________________)44-44(סיני 054-3975315

 בברנדה, ק"א, פוטנציאל, 
פינוי בינוי, מושכר 2,600 ש"ח, 

1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)44-44(050-6610501 סתיו

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

790,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)44-44(_____________________________________________

בית שמש

בני ברק 

 3 חד' בניסים גאון, ק"ד, 
מרווחת ומסודרת, איזור דת"ל, 
חניה, מעלית, מ.סוכה, 3,500 

_____________________________________________)44-47ל(ש"ח 050-2036459

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 ברמת בית שמש ד', 3 

חד', 85 מ"ר, ק"ד + מרפסת 
סוכה, מחסן, מעלית, מיידית, 

_____________________________________________)44-45ל(3,500 ש"ח 050-7700125

 בגיבורי ישראל, משופצת, 
מרוהטת, ממוזגת, מטבח, 

כניסה פרטית, ליחיד
_____________________________________________)44-47ל(050-6521476

פנטהאוזים ודירות גן
 באנילביץ דירת גן בבית 

פרטי, 2 חד', 45 מ"ר + גינה, 
משופצת, 3,500 ש"ח

054-3976211)44-44(_____________________________________________

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

+ סוכה, ק"ב, במחיר 
מעולה, רק 4,800 ש"ח 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)44-44(_____________________________________________

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

4,200 נדל"ן הקריה
050-3000121)44-44(_____________________________________________

 במנחם, 3 חד', ק-2' 
מתוך 3, חניה, מעלית, פינוי 

1.12, 4,000 ש"ח
_____________________________________________)44-47ל(052-8748875

 בקרית הרצוג, 3 חד', 
ממוזגת, נוף, מדהים, מיידי 

_____________________________________________)44-47ל(052-7658517

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

2 כיורים, דירה גדולה 
מאוד ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 4,000 ש"ח 

בלבד בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)44-44(נדל"ן בועז 050-4156080

 במנחם בגין 3 חד', 
גדולה ומרווחת מאוד, 80 
מ', ק"ב אחרונה, במחיר 
מעולה, רק 3,700 ש"ח 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)44-44(_____________________________________________

 3 ברבי עקיבא, באיזור הרב 
קוק, יצאה משיפוץ, ברמה 

גבוהה תיווך דורון
054-4980159)44-44(_____________________________________________

 דירת 2 חד', מטבח וסלון 
+ מרפסת חדשה, בעוזיאל, 

_____________________________________________)44-45ל(מיידי 052-7134169

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

054-8449114)44-44(_____________________________________________

 בקובלסקי 2 חד', 
יחידה משופצת חדשה, 

ק"ג + נוף, במחיר 
2,300 ש"ח + מפתחות, 
מיידי, הזריז נשכר בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)44-44(_____________________________________________

 להשכרה 2 חד' ביגאל 
אלון, קומה 2, 50 מ"ר, כניסה 

מיידית, 2,950 ש"ח
052-7172982)44-44(_____________________________________________

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

_____________________________________________)44-47ל(כולל ארנונה 052-7649863

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

15 מ"ר חצר, מושקעת, ק"ק, 
_____________________________________________)43-44ל(מיידי 054-8480308

 4 חד', באורלנסקי, אזור 
שקט, משופצת, מזגנים, 

דוד"ש, מ- 1.1.21
_____________________________________________)44-47ל(058-7040555

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

_____________________________________________)44-45ח(מתיווך 054-7938941

 למכירה בהזדמנות, חנות 
בשר, עופות, דגים וקפואים, 

בשכ' הר נוף בירושלים
_____________________________________________)44-47ל(054-8417096

 בהזדמנות למכירה/
השכרה בר' עקיבא, מרתף 
280 מ"ר + חניה א. פנחסי 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בטבריה, בניין ערבי, בנוי 
1,000 מטר על מגרש 700 
מטר, צמוד לקבר הרמב"ם, 

5,000,000 ש"ח
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)44-44(עינב

 דירת 5 חדרים, במרכז 
העיר, בניין חדש, מושכרת 

4,500, אופציה לנפוש 
שבועיים בשנה, 1,300,000 

RE/ 050-2442446 ש"ח
_____________________________________________)MAX)44-44 עינב

 בכנרת, חוף פרטי, מגרש 
חקלאי, מסודר ויפה, 2.5 דונם, 

5,000,000 ש"ח
 RE/MAX 050-2442446

_____________________________________________)44-44(עינב

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק, 
במחירי התקופה עם 
תנאים שלא שמעתם 

_____________________________________________)44-44(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 22 מ"ר + גלריה, 
ליד קניון רפאלי, במחיר מציאה 

_____________________________________________)44-44(תיווך דורון 054-4980159

 חנות 45 מ"ר בצומת רבי 
עקיבא הרב קוק תיווך דורון 

054-4980159)44-44(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברח' 
ירושלים סמוך לר' 

עקיבא, 40 מ"ר, מיידית 
תיווך אשכנזי

03-5791770 חזקי
 052-3882621)44-45(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לרחוב רשי, חנות 

20 מ"ר + גלריה, חזית, 
מושקעת, ומושכרת, 

מיקום מרכזי ומבוקש, 
תשואה גבוהה, לפרטים 

נוספים סלומון נכסים 
_____________________________________________)44-44(והשקעות 054-4290600

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)44-44(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 21 מ"ר, רק 1,800 
ש"ח, קומת כניסה תיווך דורון 

054-4980159)44-44(_____________________________________________
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 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ריהוט

תינוקות

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית במצב חדש בקלנועית 

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

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)28-02/21ל(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

_____________________________________________)07-06/21ש(וג'קוזי 052-8860953

צפון

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

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

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

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

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

עלמה 

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-01/21ש(058-3266448 050-5527509

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

מדהים 052-7155422
_____________________________________________)08-08/21ש(053-3147542

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

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-01/21ש(04-6973389

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

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348
www.hapagoda.com)16-45/20(_____________________________________________

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

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-44/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

הסעות

 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 

_____________________________________________)29-03/21ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

■ 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)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה לכל העדות! גם 
לחסידים וליטאים שדכן 

מקצועי עם המון הצעות 
_____________________________________________)23-06/21ש(054-8422105

אבידות

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

_____________________________________________)37-38ח(באלול 052-7636385

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

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

 אבד בלוטוס שחור כנראה 
באזור ויזניץ המוצא

_____________________________________________)38-39ח(052-7133733

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

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

 לפני כחודש נמצאו 
תכשירי טיפוח ניתן לקבלם 

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

 נמצאה שקית אפורה עם 
בגדי נשים בירושלים בכניסה 

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

 אבד צמיד זהב משובץ 
יהלומים בבני ברק

050-4155564)39-40(_____________________________________________

 דרוש חוט לכריכת ספרים 
לא חדש בטלפון

_____________________________________________)40-41ח(055-6766383

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב 054-8412976

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון ספרים + ספה 

_____________________________________________)40-41ח(לסלון 054-8434129

 בבין הזמנים לקחתי 
כבלים מאברך בירכא ולא 
_____________________________________________)40-41ח(החזרתי לו 054-8410167

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

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

 דרוש מחשב במצב טוב 
למסירה בבני ברק

_____________________________________________)38-39ח(054-8414989

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)38-39ח(ילדים 050-6651365

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

קוממיות
 צימר נקי, מטופח וממוזג, 
לשבת וחול + חצר ומשחקים, 

במחיר מבצע 052-7113937 
_____________________________________________)42-45ל(08-6601778

 לקחתי בטעות מחוף 
הנפרד בבת ים בכז' אב 

)בצהריים( שקית עם מגבת 
פירות ועוד אנא פנו לטל': 

_____________________________________________)42-43ח(02-5002926

 נמצא ארנק עש"ק האזינו 
ר"ע פינת הרב קוק

_____________________________________________)42-43ח(050-7258799

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון ספרים + שולחן 

_____________________________________________)42-43ח(לסלון 054-8434129

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה שולחן אוכל לסלון 

_____________________________________________)42-43ח(054-8403557

 דרוש בדחיפות כרטיס 
מיקרו 1 טרה או חצי טרה 

_____________________________________________)42-43ח(טל': 055-6727270

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)42-43ח(למסירה 054-8529353

 שולחן פינת אוכל + 6 
כסאות, עץ בוק מלא, במצב 

_____________________________________________)42-45ל(חדש 054-4980071 עופר

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

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

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

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

 להשכרה יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה של 

צפת, מיקום מעולה
_____________________________________________)43-46ש(052-7153475

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

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:

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

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

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

 נמצא לפני כחודש באזור 
זבוטינסקי השומר שעון זהב 

לאישה 058-3205561
_____________________________________________)43-44ח(053-3132709

 נמצאה שרשרת בערב 
סוכות ברח' ירושלים פינת רבי 

_____________________________________________)43-44ח(עקיבא 052-7608317

 אבד לפני 4 חודשים, 
מפתח בצבע שחור באיזור 
_____________________________________________)43-44ל(כפר אברהם 055-6778086

 נמצאה טבעת זהב יהלום 
בבני ברק בכו' בתשרי טלפון: 

052-7646206)43-44(_____________________________________________

 מעוניינים באופנים במצב 
מצוין ובזול לנער בן 14 בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(050-4118891

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)43-44ח(סימלי 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים

_____________________________________________)43-44ח(050-6651365

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון ספרים + שולחן 

_____________________________________________)43-44ח(לסלון 054-8434129

 מקרר משרדי קטן עובד 
מצויין 200 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(053-3161169

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)43-44ח(054-4443635

 מכונת כביסה 11 ק"ג 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 רדיאטור חדש 13 צלעות 
תוצרת HYUNDAI )בני 

_____________________________________________)43-44ח(ברק( 130 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 שואב רובוטי מנקה 
ושוטף רק 500 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)44-45ח(050-4184747

 שולחן מעץ )פינת אוכל( 
כחדש מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-6140800

 למכירה במצב טוב מאד! 
מיטה משולשת נגר מעוצבת 

יפיפיה 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(054-8439311

 למכירה במצב טוב מאד! 
שולחן כתיבה + ארגז מצעים 

+ 4 מגירות וארונית 500 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(054-8439311

 למכירה במצב מעולה 
כמעט חדשה כוורת מאורכת 

לספרים/נוי 350 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(054-8439311

 ארון 3 דלתות סנדויץ רוחב 
2.40/1.20 ב"ב 100 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-3265087

 כסא מחשב מצב טוב 
כחול רק 100 ש"ח טל':

_____________________________________________)43-44ח(052-8969770

 יחידת מדפים לתליה על 
הקיר במצב מצוין 120/90 

צבע אגס מחולק ל- 6 מדפים 
_____________________________________________)43-44ח(300 ש"ח 054-8428616

 כוננית ספרים 100 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 מיטה נפתחת יפה 300 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 050-4184747

 מיטת תינוק של 
"שילב", איכותי מאד, 
כחדש, צבע שמנת + 

מזרון אורטופדי ומגן 
_____________________________________________)43-47ש(מיטה 054-8527470

מממן את כל הוצאות החתונה

*להלן המספר התקין

בחור שומר מצוות אמיד

055-2446816

מעוניין במתאימה ⋅ נאה ⋅ 
לא מלאה ⋅ צעירה

נחסמה לך הקבוצה?
מספרנו החדש!

מתקשה להכניס מספרים 
ידנית לקבוצה?

ב"לאמיר רעדן-בא נדבר" 
יסדרו לך הכל

החברה שתיתן לך 
תמיכה ושירות אנושי!

התקשר עכשיו:

)יש לחייג מטל' נייח(
053-767-0767
08-3755555

פתיחת קבוצה חדשה

תמיכה ושרות

ללא צורך לצאת מהבית!
054-4792456

סיוע לאנ"ש
בקבלת תו 
נכה לרכב

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-44(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-07/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)31-44ש(077-8228803 052-3540874

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

079-5551606 050-2080678)51-01/21(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-04/21ש(050-8954654

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-01/21ש(ומטופחת 052-7833506

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

_____________________________________________)10-01/21א(מאובזרות 052-8357813

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

_____________________________________________)45-06/21ש(ומפוארת 052-6990764

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-51ש(052-6990764

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-31/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

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

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)33-49ש(050-4124556

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

_____________________________________________)31-05/21ש(גקוזי' 050-4154145

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-14/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-47/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כלנית

 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 

_____________________________________________)02-05/21(במקום 050-3388668

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

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

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)23-47ש(050-6333765

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

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-11/21ש(052-8013000

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

)אפשרות לשטח ענק לימי 
_____________________________________________)35-47ש(ר"ה( 052-2227653

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

_____________________________________________)37-47ש(קרוב לציון 052-2276532

 דירת נופש חדשה, 
מפוארת וממוזגת, ברמה 
גבוהה מאוד, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)43-44ל(מושלם 053-3985298

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

ספסופה

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

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

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

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

נהריה 

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

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

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

_____________________________________________)24-04/21ש(054-6388082

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

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

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

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)35-43ש(052-4604609

 בעיר העתיקה, דירת 2 
חד', בסגנון עתיק, 8 מיטות 
_____________________________________________)44-03/21ל(04-6973454 055-6744395

 שדכן עם המון הצעות, 
גם למבוגרים, פרק ב', ובעיות 

_____________________________________________)44-45ל(רפואיות 054-8410116

 נמצא צמיד זהב בבית וגן 
בירושלים במוצאי שבת כט' 

_____________________________________________)44-46ל(תשרי 054-8470541

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)44-45ח(ילדים 050-6651365

 דרושה עגלה לילד בן 1/2 
_____________________________________________)44-45ח(שנה פלאפון 050-4116799

 מעוניינים בפקס לייזר 
_____________________________________________)44-45ח(במצב טוב 050-4116799

 למסירה מזרון מתנפח 
למניעת פצעי לחץ ברחובות 

_____________________________________________)44-45ח(058-3266172

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)44-45ח()בפתח תקוה( 052-2786557

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)44-45ח(למסירה 054-8529353

 דרוש ריפוד לעגלת ביבי 
גוגר' סיטי מיני במצב מצוין 

_____________________________________________)44-45ח()לא סגול( 054-8571577

 שואב אבק רובוטי מושלם 
ותקין!!! 200 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-2786557 בפתח תקוה 

 מגהץ קיטור מצב מצוין 
ב- 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)44-45ח(054-3605344

 מכונת כביסה במצב 
_____________________________________________)44-45ח(מצוין 400 ש"ח 050-4184747

 תנור 2 תאים וגז של 
חברת prince 502 במצב טוב 

_____________________________________________)44-45ח(300 ש"ח 052-7127207

 שואב אבק הובר תקין 
_____________________________________________)44-45ח(150 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 מיני מכונת תפירה 
חשמלית חדשה באריזה 200 

ש"ח בפתח תקוה
_____________________________________________)44-45ח(052-2786557

 sharp למכירה מיקרוגל 
ב- 300 ש"ח אבנר

_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 למכירה קיטור חדש 
בקופסא במחיר מציאה 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-4256515

 למכירה מעבד מזון חדש 
בקופסא במחיר מציאה 300 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-4256515

 למכירה רדיטאור מצב 
חדש עם כלי ליצירת אדים 
חמים ב- 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(054-8447306

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 
מעולה!!! 450 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)44-45ח(תקוה יובל 052-8401909

 מציאה! נגן מסך ענק 
מגע מלא + 16 גיגה רמקול 
חיצוני כמעט חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(03-5740868

 מקלדת ועכבר איכותיים 
לגו'יטק חדשים 70 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(052-7665953

 2 כורסאות עור אמיתי 
עץ מלא בצבע חום 300 

_____________________________________________)44-45ח(050-4146777

 שידה 4 מגירות 120 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(ב"ב 058-3265087

 מיטה וחצי 160/200 
כולל מזרון במצב טוב 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-2180197

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)44-45ח(050-3337530 אבנר

 שולחן ילדים 35 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(052-7126106

 שולחן פינת אוכל 200 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-7126106

 נדנדה לתינוק חשמלית 
עם בטריות מנגן חזקה 

במיוחד כחדשה 500 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(054-8484630

 כסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בב"ב 050-4158480

 בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בלבד בב"ב 050-4158480

 טיולון ב- 50 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 מיטת תינוק מעץ צבע 
לבן כולל מזרן נושם 150 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(054-8472790 054-8422381

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)44-45ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)44-45ח(499 ש"ח 03-9092321

ירושלים 52 ב”ב ליד העירייה

חוזרים לחנות עם 
המון מבצעים...

 עודפי מעבר לקיץ 
בהנחות ללא תחרות

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
054-7212985

החל מיום א' הקרוב
ב-“אצל בתיה”

מי שמגיע ירוויח! 



י’ בחשון -יב’ בחשון תשפ”א   428/10-30/10/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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

 ■

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

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

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושים עובדים 
למאפיית מצות בכפר 

_____________________________________________)40-44ש(חב"ד 058-7701005

קו עיתונות דתית / 8281152 / 

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 סט משניות "קהתי" 
מחולק, בכריכה רכה, 300 

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

 מיטת תינוק שילב 
צבע שמנת + מזרון 

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

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 260 מ"ר בד קטיפה 
מיוחד, לכורסאות עתיקות, 

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

 דרוש עובד מנוסה 
להתקנות מיזוג אויר מאיזור 

המרכז, תנאים טובים
_____________________________________________)42-45ל(058-7348517

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק, 
משרה מלאה בלבד

054-4842065
 052-7119894)42-45(_____________________________________________

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

 לישיבה בב"ב, טבחית 
בעלת נסיון, להתקשר מ- 

10:00-15:00 טל':
03-6714809)43-44(_____________________________________________

 לבי"ס חנ"מ לילדים 
אוטיסטים בפ"ת דרוש 

מורה, תנאים טובים 
tamim@mshahar.org.il :לפרטים

052-7123325)43-44(_____________________________________________

 למאפיית מצות 
בארה"ב, דרושים עובדים 

עם נסיון וויזה בלבד!!! 
_____________________________________________)43-46ל(להתקשר 03-9163163

 מתן סיעוד בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים 

מטפלים/ות
לקשישים/ות, תנאים 

_____________________________________________)43-16/21(טובים 03-5782180

 לפעוטון בפ"ת דרושה 
גננת, מיידי, לגילאי 
שנתיים, נסיון חובה

_____________________________________________)43-46ש(052-4491044

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)43-50ש(052-7623142

 למעון בק.אונו דרושה 
מטפלת מסורה ואחראית + 

_____________________________________________)43-46ש(נסיון 050-9722200

 בחור אנ"ש מנקה מדרגות 
חרוץ ובעל ניסיון!

_____________________________________________)43-44ח(050-4148811

 התפנה טבח עם ניסיון, 
_____________________________________________)43-44ח(יר"ש לפרטים 050-4165749

 מעוניין לנקות חדרי 
מדרגות/דירות )עם ניסיון( 

_____________________________________________)43-44ח(052-7154435

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)43-44ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר / אפשרי 

_____________________________________________)43-44ח(לפי שעה 050-6651365

 מעוניין למסור שיעורים 
פרטיים בחשבון ומתמטיקה 

_____________________________________________)43-44ח(058-3201953

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

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

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 נוקיה C5 עם מטען 130 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 053-3161169

לרגל התרחבות
ערוץ היהדות

דרושים
אנשי רדיו וטלוויזיה

לתפקידים:
ניהול • הגשה • הפקה • עריכה • תוכן
טכנאות שידורים • צילום ווידאו וסאונד

< יש לציין במייל את התפקיד אליו הנך מגיש מועמדות >

חובה ניסיון קודם
קו"ח למייל:

tv@radio2000.co.il

בס"ד

 לפיצוחיה בב"ב, דרוש 
עובד )בחור ישיבה(, 

למשרה חלקית, לשעות 
_____________________________________________)44-47ל(בוקר/לילה 054-4596777

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)44-47ל(_____________________________________________

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

פ"ת, ק"ס, וירושלים
052-6580906)44-47(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
_____________________________________________)44-51(צמוד, לפרטים 050-4103985

 מזכירה לבי"ס בת"א, 
למ"מ, החל מחנוכה, עמידה 

בלחץ קו"ח:
 mail:6307420@gmail.com

טלפון בין 9:00-12:00
 03-6307422)44-45(_____________________________________________

 בפתח תקווה, דרוש 
נהג חלוקה בעל רכב מסחרי, 

חלוקת סחורה )עצמאי(, 
ניסיון מקצועי קו"ח למייל: 

mamecher@gmail.com)44-47(_____________________________________________

 לפיצה דומינו ב"ב, 
דרושים שליחים
_____________________________________________)44-47ל(054-4596777

 דרוש נהג חלוקה 
מאזור שהם - מודיעין - 

לוד, מעל 15 שנה, רשיון 
_____________________________________________)44-47ש(ב' 052-8708776

 מעוניין למסור שיעורים 
פרטיים בחשבון ומתמטיקה 

מתאים מאוד לסטודנטים 
_____________________________________________)44-45ח(חרדיים 058-3201953

 התפנה טבח עם ניסיון, 
_____________________________________________)44-45ח(יר"ש, לפרטים 050-4165749

 בן 39 מעוניין לישון עם 
זקנים מ- 12 בלילה עד 5 

_____________________________________________)44-45ח(בבוקר 052-7396092

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סימלי מס' 

_____________________________________________)44-45ח(טל': 053-3582296

 מנקה מדרגות אנ"ש 
_____________________________________________)44-45ח(חרוץ ומנוסה 050-4148811

 סטודנט חרוץ שנה ג' 
בראיית חשבון מעוניין לעבוד 
3-4 פעמים בשבוע במשרד 

_____________________________________________)44-45ח(רו"ח 053-3153699

 סינר הנקה חדש של 
סינרית 50 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)44-45ח(050-3143334

 מיטת תינוק איכותית 
_____________________________________________)44-45ח(מעץ 199 ש"ח 054-4381651 

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(054-4381651

 סלקל לרכב ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בבני ברק 050-4158480

 לול תינוקות חדש ב- 350 
ש"ח צבע לבן טל':

_____________________________________________)44-45ח(052-5173714

 לול ילדים מצב חדש צבע 
לבן ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(054-3605344

 עגלת תינוק חדשה ב- 
_____________________________________________)44-45ח(300 ש"ח 052-7127207

 בהזדמנות עגלה משולבת 
לתינוק רק 250 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)43-44ח(050-9089110

 עגלה משולבת כחדשה 
משוכללת 490 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)43-44ח(050-9089110

 דוגמיות סימילאק מהדרין 
שלב 2 תוקף 31.12.20 43 יח' 

_____________________________________________)43-44ח(55 ש"ח 052-7169771

 exstra מטרנה מהדרין 
care שלב 1 700 ג' 2 יח' 90 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7169771

 YOYO אמבטיה לעגלת 
ללא הבסיס כחדשה כחול 

רויאל 400 ש"ח טל':
_____________________________________________)43-44ח(054-8413826

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

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 עגלת בלו 2, 2 מצבים, 
במצב מעולה + אמבטית 
רגליים מתנה, 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ל(052-7127022

C2  כשר אורגינל תומך 
הכל! מצב מצוין 250 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7191305

 אופנים בצבע ורוד מידה 
12 ב- 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 אופנים בצבע סגול מידה 
20 ב- 60 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 למכירה מדפסת טובה 80 
ש"ח + מסך מחשב 80 ש"ח 

+ מזוודה 80 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 אופנים לילד ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בבני ברק 050-4158480

 מכשיר סודה מצב מצוין 
ב- 150 ש"ח טל':

_____________________________________________)44-45ח(052-5173714

 למכירה כתר כלה 130 
_____________________________________________)44-45ח(ב"ב 053-3325028

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 מאוורר על עמוד יציב 
וחזק תעשיתי 300 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-7127207

 כיריים גז 2 להבות 250 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח אבנר 050-3337530

 למכירה נגן בייסיק חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(058-3280920

 גיטרה אקוסטית חברת 
אקו אטליה כחדשה 180 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-8484630

 תוכון מאולף שלא נושך 
ומתאים לילדים 110 מירושלים 

_____________________________________________)44-45ח(050-4157763

 סט משניות יכין ובועז יג' 
כרכים 100 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(050-4174525

 למכירה זוג פינקים 
חמודים ב- 50 ש"ח ב"ב פלא': 

_____________________________________________)44-45ח(054-8564822

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(050-8883274

 אוה"ח המבואר עוז והדר 
י"כ ב- 500 במקום 600 
_____________________________________________)44-45ח(מציאה!!! 058-3209510

 ילדותינו א' ב' ג' ד' ו' 30 
ש"ח כ"א קורות הבורות 30 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-8529353

 2 שמלות בז שחור וורוד 
עתיק 150 ש"ח כ"א

_____________________________________________)44-45ח(054-8529353

 מתקן להצבת המיבש 
מעל מכונה פתיחה מלמעלה 

_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח 053-3182626

 3 מדפים בצבע לבן עם 
עיטורים כסף מעולים לחדר 
ילדים/משרד רק ב- 55 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-8447306

 למכירה אוהל לילדים של 
איקאה מצב מעולה רק 60 

_____________________________________________)44-45ח(שקל 054-8447306

 AAA 8 סוללות נטענות 
אנלופ חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(054-4699761

 ג'ל פיתיון קוטל נמלים 
חסר ריח 30 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(054-4699761

 עיתוני מרווה לצמא 35 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
חדש באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש קסטרו 40 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 30 
קסטרו 90 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 כספת מתאים לבית כנסת 
_____________________________________________)44-45ח(400 ש"ח 052-6126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(052-7126106

 6 צלחות קצת עמוקות 
רדד סולתם חדש 70 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(053-3155415

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)44-45ח(200 ש"ח 052-7126106

 מנורת לילה עומד 100 
)44-45ח(ש"ח 052-7126106

 מחפשים מידע על 
מקומות שלומדים מלאכות 
_____________________________________________)44-45ח(שבת בכולל 054-8459485

 אופני איזון לפעוטות 
צבע ורוד מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-3083102

 אמבטיה צבע פרגמון 
חדשה 1.70 ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-7669505

 חלון + תריס עלית 
אלומיניום במצב מצוין 500 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-2180197

 נעלי בד שחור לבן סירה 
לנערות נשים חדש 15 ש"ח 

כ"א מידה 41-40
_____________________________________________)44-45ח(054-8571577

 נעלי סירה לק שחור 
לבנים 30 ש"ח חדש באריזה 

_____________________________________________)44-45ח(מידה 29 054-8571577

 נעלי עור שחור סקוטש 
חדש באריזה מידה 29 30 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-8571577

 4 יחידות זכוכית מחוסמת 
שלבים לחלון 50.5 ס"מ רוחב 

10 ס"מ הכל ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(054-8571577

 נברשת יפהפיה חדשה 
באריזה ב- 280 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 אור החיים על התורה עם 
באור ישמח משה חדש באריזה 

_____________________________________________)44-45ח(150 ש"ח 054-5981054

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(054-5981054

 אופנים חדשות איכותיות 
ומקצועיות 26 מאובזרות 
הילוכים שומנו 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(בפתח תקוה 052-2786557

 חליפה 3 חלקים לבנים 
נלבש פעם אחת כחדש לגיל 

11-12 מחיר משתלם 150 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-8571577

 2 חב' רולים במנגנון 
חשמלי מקצועי ב- 40 ש"ח 

וב- 80 ש"ח + תופסנים
_____________________________________________)44-45ח(054-8571577

 קפוטה מדוגם במצב 
מצוין מידה L16 ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-8571577

 מצב כלכלי דחוק? עסק 
עצמאי רווחי מהבית, ללא 
_____________________________________________)44-47ל(סיכון + ליווי 050-4151097



שוברים
את השוק
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מבצעי הירקות בימים: שלישי-רביעי ט"ז-י"ז בחשוון )3-4.11.20(

רביעיית שוםאבטיח

)5-6.11.20(חמישי-שישי י"ח-י"ט בחשוון

כָּל טוּב
ַבָּת לְּשׁ

)3-4.11.20(שלישי-רביעי ט"ז-י"ז בחשוון 

ּמִבְצָעִים 
לְיוֹם יוֹם

סדרת יינות 
קינד דיויד

קונקורד/כרמל 120/
מוסקט כרמל

כולל פיקדון
750 מ"ל

ב-

ב-

ופלים מצופים
שוקולד/אגוזים

40 יח'
מעולה

ב-

ב-

חומוס/תירס/
שעועית ברוטב/

אפונה/אפונה וגזר/
רסק עגבניות 22%

550 גר'
מעולה

כנפיים
קפוא

קהילות

90 12ב-

ב-

ב-

פפסי/מרינדה/
סבן אפ/ג'אמפ

לא כולל מקס
1.5 ליטר

סלטי ירקות
מאותה רמת מחיר

400 גר'
אחלה

ב-

וון
מג

 9
62

98
0:

וד
ק

49 90
ב-

לק"ג

57
11

09
ד:

קו

דג פילה סלומון
בלדי

נייר מגבת
6 יח'
טאצ'

90 15ב-

74
20

03
ד:

קו

עוגות שמרים
400 גר'

אחוה

ב-

קמח כוסמין 
80%/לבן

1 ק"ג
מעולה

ב-
71

19
29

/3
ד:6

קו

מארזי תבניות 
אלומניום

ללא מכסה
גדלים שונים

מעולה

ב-

כוסות 
לשתיה קרה 

ב-

וון
מג

 6
72

06
ד:

קו

ב-

מאגדת יופלה 
תות/אפרסק

תנובה

53
98

1/
76

29
54

ד:
קו

ב-

ביסקויט/
פתיבר/קסטה

1.8 ק"ג
הדר

וון
מג

 9
60

20
ד:

קו

1 ב- 3

שוקו מועשר
250 מ"ל

טרה

ב-

גרנולה
350 גר'
מעולה

71
19

05
ד:

קו

ב-

מעדן יולו
123 גר'

תנובה

וון
מג

 7
61

05
8:

וד
ק

טחינה
ללא מתובלת

500 גר'
אחוה

ב-

82
46

/5
3/

20
93

ד:
קו

ב-

ב-

סירופ
1 ליטר

אחוה

ב-

ב-

עשיריית פיתות/ 
לחמניות

ברמן

8 90

49
71

98
/8

25
6:

וד
ק

2010 7

וון
מג

 2
74

77
ד:

קו

16 90 11 9010 90

70 12 90

14 9018

2

25

35

צלחות עבות
1 ק"ג

נייר טואלט 
30 גלילים

טאצ'

70
25

40
ד:

קו

2
נקניקיות עוף

400 גר'
קהילות

ביסקויט 
חצי מצופה

175 גר'
הדר

8 90

16 90 8 90

3020

2010

15 90 19 902

3
44

6:
גם

ד

50
50

51
ד:

קו

לק"ג

ב-

38
68

34
ד:

קו

18 90 10 90 10 90

20
51

09
ד:

קו

גוון
 מ

74
85

43
ד:

קו
גוון

 מ
80

15
22

ד:
קו

גוון
 מ

43
36

84
ד:

קו

משחק 4 בשורה
קוד: 5173874

צ'אנקי
קוד: 29643

משחק הרכבה
קוביות ענק | 52 חלקים

קופסא לטישו
ראטן

מתקן כביסה 
מתכת

המבצעים בסניפים: 
*שלמה המלך 6 בני ברק 
*מאיר הכהן 2 בני ברק 

*שמעון הצדיק 7 אלעד *עמידר
*ינאי 7 אשדוד  *הרצל 42 אופקים 
*אבני נזר 18*יהודה הנשיא 34  

*מסילת יוסף 34 מודיעין עלית
*נחלת יעקב 10 רכסים 

*בן אליעזר 47 גילה ירושלים 
*שדרות ירושלים 170 נתיבות

המבצעים בתוקף עד: 30.10.20

המבצעים 
בשבוע 

הבא

רביעיית שוםאבטיח

₪ לק״ג90  ₪7 לק״ג90  ₪5 לק״ג90  4

חציל/תפוז/קלמנטינה/גזר ארוז/סלק/בצל/מלפפון
תפוח סמיט/אגסבננהפומלית/אשכולית אדומה

ָטִרי 
וּק ֵמַהּשׁ

רסק עגבניות
260 גר'
מעולה

39
85

77
ד:

קו
1

32

3 2

וון
מג

 9
27

90
3:

וד
ק

17 9011 90

80
46

84
ד:

קו

10ב- 4

 6
87

08
/2

2:
וד

ק נקניקיות 1.2 ק"ג/
שניצל תירס 

1.3 ק"ג
טבעול

אקנומיקה
מבושמת

4 ליטר
טאצ'

24
57

05
ד:

קו

6 90
ב-ב-

31
71

25
ד:

קו

מארזי חטיפי אסם
במבה 4*60 גר'/10*15 גר'/
ביסלי4*55 גר'/10*20 גר'/

אפרופו 3*50 גר'/5*25 גר'/
דובונים 5*20 גר'

בני ברק: שלמה המלך 6 | מתתיהו  10 | מאיר הכהן 2 | אבוחצירא 20 | לנדרס 1 | כהנמן 56 | סוקולוב 6 | חת"ם סופר 19 | אלעד: שמעון הצדיק 7 | שמעון הצדיק 41 | 
אבטליון 23 | בן יאיר 35 | ברכפלד:  יהודה הנשיא 23 | יהודה הנשיא 34  | חשמונאים: הרמ"א 17 | מושב אור הגנוז  | צפת: צה"ל 13 | מרדכי חדד 1 | קרית ספר: מסילת 
יוסף 21| מסילת יוסף 34 | חפץ חיים 10| אבני נזר 18 |  נתיבות המשפט 5 | נתיבות המשפט 64 | ירושלים: שאולי הכהן 10| מנחם משיב 1| בן אליעזר 47 | פנים מאירות 
10 )נתיב החסד לשעבר( | רחובות: פרץ 8 )סופר חסד לשעבר( | מדר 27 | בית  שאן: הנגב 2 | רכסים: רימונים 1 | נחלת יעקב 10 | אשדוד: ינאי 7 | אופקים: הרצל 42 | 

גבעת זאב: קרית יערים 32 | נתיבות: זבוטינסקי 10 | רפיח ים 15 | שדרות ירושלים 170 
 אין כפל מבצעים | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה התמונות להמחשה בלבד |  

המכירה מוגבלת ל-2 מימושים/ 6 יח'/ ק"ג ללקוח | חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק |  עד גמר המלאי | ט.ל.ח.

שמיניה
8*150 גר'

רביעיה דיאט
8*150 גר'

ב-

ניתן להשיג את 
כל סוגי המטריות

גברים, נשים וילדים

9 9029 904 90 29 90 49 90

מטרנה 
 ללא שלבים 700 מ"ל

₪
ב-

מוגבל ל-3 יח' 
ללקוח

כל השבוע

39 90
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