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כל אחד 
זכאי לפיצוי!
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ותתפרסםפרסם

אבי גרינצייג

מגיפת השנאה
מאז מוצ"ש, עוסקת התקשורת הישראלית באובססיביות 
בהחלטה  ממנו,  נודף  יהדות  שריח  מה  כל  בשנאת  מהולה 
את  לחדש  ולמצער,  התורה,  תלמודי  מרבית  את  לפתוח 
לימודיהם של תינוקות של בית רבן באופנים שונים. הציבור 
וכחסר  כמסוכן  מחלות,  כמפיץ  כמורד,  הוגדר  החרדי 
אינסופי,  בסגר  אותו  לכלוא  נדרשה  הממשלה  משמעת. 
ולקצץ  הבריאות  משרד  תקנות  את  באלימות  לאכוף 

בתקציבים. הסדר לא חשוב.
הסיפור האמיתי, כמובן, שונה לחלוטין. צריך להיות עם 
הארץ גמור כדי להעלות על הדעת שהנחיה היוצאת ממרן 

שר התורה תסכן חיי אדם או אפילו תיקח סיכון בנושא.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

ינון פלח

תמרור אדום
התקשרת הישראלית, בחלקים נרחבים בה, כבר לא מהססת 
לתקוף צד אחד של מפרי הסגר או ההנחיות. עיון בכותרות 
חריגה  כל  מדאיגה.  סיסטמתיות  מגלה  והאתרים  העיתונים 
"בניגוד  הכותרת  תחת  סוקרה  החרדי  בציבור  מההנחיות 
להנחיות" או "המרד החרדי". סיקור של ישראלים שמילאו 
עסקיהם  את  לפתוח  עסקים שבחרו  בעלי  או  הים  חופי  את 
בזמן שלפי ההנחיות אמורים היו להיות סגורים, זכו לסיקור 
מחמיא, עוטף ומתחשב תחת הכותרות "זעקת המסעדנים", 
"געגועים לחופים", "הסכר נפרץ", כשהמרואיינים בכתבות 
וכי  בבית  ארוכה  מישיבה  נפשם  קצה  מדוע  מסבירים  אלה 

המשך הסגר ממיט עליהם אסון כלכלי.

)הטור המלא בעמ' 12(

קבינט הקורונה אישר: הערים 
החרדיות כבר לא אדומות

ישיבה לזכרו של מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל

נכון ליום שלישי בערב: רוב הנדבקים מקורונה לא מהערים החרדיות

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי 
בישיבה לזכרו של מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל במלאות 7 שנים 

להסתלקותו: "מרן חסר 
לנו כל יום וכל שעה. אנחנו 

חייבים להנחיל את זכרו 
לדורות הבאים" | עמ' 8

הרב יחזקאל אסחייק מחבר הספר "חיים בריאים 
כהלכה" במאמר מיוחד אודות הצורך לשמור על 

בריאות הגוף בתקופת הקורונה | עמ' 10

רפואה מונעת 
בעידן הקורונה

ברגע האחרון: בוטל 
השידור המיסיונרי 

פעילות 'אור לאחים' הביאה לביטול ברגע האחרון שידור 
מיסיונרי שהופנה לרבבות יהודים ברחבי העולם | עמ' 6

צילום: יעקב כהן

פתח תקוה 
ירוקה

ראש העיר רמי גרינברג: "שמח לבשר 
כי ביממה האחרונה, לאחר פחות 

מחודש, העיר הרביעית בגודלה חצתה 
לטווח הירוק על פי מודל הרמזור. 
מדובר בהישג משמעותי שקרה 

בזכות האחריות והמשמעת שגילו 
התושבים" | עמ' 4



מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

לבתי כנסת • לבתי מדרש  • לבתי אבות • לבתי ספר 
לישיבות • למרפאות • למסעדות • לקייטרינג ועוד...

1599-500-808 | 050-7431335התקשרו והזמינו עכשיו

פתרון מושלם!!!

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות



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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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

רובין, אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

פתח תקוה ירוקה
ראש העיר רמי גרינברג: "שמח לבשר כי ביממה האחרונה, לאחר פחות מחודש, העיר הרביעית בגודלה חצתה לטווח הירוק על פי מודל הרמזור. 

מדובר בהישג משמעותי שקרה בזכות האחריות והמשמעת שגילו התושבים"

מאת: אלי כהן

ביום שלישי השבוע פתח תקוה נכנסה לרשימת 
בלבד.  פעילים  חולים   613 עם  הירוקות  הערים 
הוגדרה  העיר  אוקטובר  שבתחילת  לאחר  זאת 
כאדומה עם מספר שיא של 2007 חולים פעילים. 
 4.1 על  עומדת  תקוה  פתח  הרמזור,  ציון  פי  על 
השיא  מתקופת  אחוזים   50 של  ירידה  נקודות, 
השלילי. על פי נתוני התחלואה, חלה ירידה של 
השיא  מתקופת  החדשים  החולים  במספר   90%
השלילי ועד היום )280<30( וכן חלה ירידה של 
85% באחוז הבדיקות החיוביות מתקופת השיא 
בהמשך  כך,   .)2.5%>16%( היום  ועד  השלילי 
האפידמיולוגיות  החקירות  מערך  תא  להרחבת 
העירוניות והקמת החמ"ל אותו מאיישים עשרות 
הפכה  פ"ת  שונים,  בתחומים  עירייה  עובדי 

מאדומה לירוקה בפחות מחודש. 
ראש  מרץ,  חודש  במהלך  המשבר,  פרוץ  עם 
על  הורה  גרינברג,  רמי  תקוה,  פתח  עיריית 
רחב  מענה  למתן  עירוני  קורונה  חמ"ל  פתיחת 
ולמען  היקף התחלואה  מול  להתמודדות  ומגוון 
היתר,  בין  שונים.  בתחומים  התושבים  בריאות 

החמ"ל מנתר הידבקויות במוסדות חינוך ופועל 
לסגירה )כיתות או גנים( על פי הצורך תוך ווידוא 
במסגרת  זאת.  עושים  אכן  בבידוד  הנדרשים  כי 
פינוי  תא  היתר  בין  הוקם  החמ"ל,  פעילות 
מסייע  אשר  העורף  פיקוד  בשיתוף  למלוניות 
לרווחתם  דואג  וכן  במלוניות  להשתבץ  לחולים 
מסייע  גם  הפינוי  תא  בהן.  השהות  במהלך 
למלונית,  החולה  של  מביתו  אביזרים  בשינוע 
דומה  פעילות  וכו'.  מיוחד  מזון  תרופות,  הבאת 
בביתם.  המבודדים  החולים  מול  גם  מתבצעת 
לצד אלו הוקם גם מערך אכיפה והסברה המורכב 
אשר  עירייה,  ועובדי  נוער  בני  ממתנדבים, 
בשכונות  ובפרט  בשטח  הסברה  מסרי  מעבירים 
הורחב  במקביל,  גבוהה.  התחלואה  רמת  בהן 
מפרי  כנגד  האכיפה  מערך  משמעותי  באופן 

הוראות הקורונה. 
במטרה  לקשישים  סיוע  מערך  הוקם  בנוסף, 
ולחשוף  הציבור  לכלל  חשיפתם  את  להמעיט 
זה מורכב ממתנדבים  אותם להידבקויות. מערך 
חבילות  בחלוקת  מסייעים  אשר  עירייה  ועובדי 
אלפי  עשרות  העירייה  רכשה  כה  )עד  מזון 
כי  יצויין  ועוד.  ציוד  תרופות,  שינוע  חבילות(, 
פעולה  בשיתוף  פעלה  העירייה  המשבר,  לאורך 

כניסה  שעות  לאפשר  כדי  מזון  רשתות  עם 
כמה  אותם  לחשוף  ובכך  לגימלאים  מוגדרות 

שפחות לשאר האוכלוסייה.
אל  מקדמת  הייחודיות שהרשות  היוזמות  בין 
מול אוכלוסייה זו, נקראת "אמץ קשיש". יוזמה 
ובמסגרתה  מתקדמים  פיילוט  בשלבי  הנמצאת 
ויצור איתו קשר  כל עובד עירייה יצוות לקשיש 
לפחות פעם אחת בשבוע. בתום השיחה, ישלח 
העובד טופס מקוון עם ממצאי השיחה והבקשות 
מטרת  טיפול.  להמשך  הרווחה  לאגף  שעלו 
וכמובן  הקשיש  בדידות  את  להפיג  היא  היוזמה 
לזהות סיכונים בזמן אמת. בתום שלבי הפיילוט, 

כ-4000 עובדים צפויים לקחת חלק בפרוייקט.
 2 כה  עד  נרשמו  המשבר  פרוץ  עם  כזכור, 
הלינה  במתחם  ההתפרצות  חריגים:  אירועים 
של העובדים הזרים בקרית אריה וכן ההתפרצות 
במקבץ הדיור ברחוב גד מכנס. בשני האירועים, 
ראש העיר לקח אחריות והורה על הקמת חפ"ק 
המקומות  כי  וידו  תוך   24/7 שתפקד  עירוני 
בתוך  קודם  במקביל  וליוצאים.  לבאים  סגורים 
וכן  החולים  ופינוי  מקיף  בדיקות  מערך  יממה 
השוהים  לטובת  מזון  חבילות  רכשה  הרשות 
אשפה  פינוי  לרבות  שעלה,  צורך  לכל  ודאגה 

מהבתים בדרך בטוחה ועוד.
גם  נרתם  גרינברג,  רמי  העיר  ראש  אלו,  לצד 
הוא  יום  ומידי  בתחלואה  במאבק  אישי  באופן 
מסייר בשטח וקורא לציבור להקפיד על הוראות 

המרחק, ההיגיינה ועטיית מסכה.
נרגש  פוסט  פרסם  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
ביממה  כי  לבשר  "שמח  כתב:  ובו  בנושא 
הרביעית  העיר  מחודש,  פחות  לאחר  האחרונה, 
מודל  פי  על  הירוק  לטווח  חצתה  בגודלה 
שקרה  משמעותי  בהישג  מדובר  הרמזור. 
התושבים  שגילו  והמשמעת  האחריות  בזכות 
הקורונה  חמ"ל  של  הפעילות  לצד  הסגר  בזמן 
ונזקקים,  לקשישים  הסיוע  ומכלולי  העירוני 
אינטנסיבית  להסברה  למלוניות,  חולים  לפינוי 
ואכיפה משמעותית. הרחבנו את מערך החקירות 
יחד עם פיקוד  ופעלנו  האפידמיולוגיות העירוני 
הביאו  ועוד  אלו  כל  הבדיקות.  להעמקת  העורף 
את ההישג השייך למתנדבים המסורים, לעמותות 
תושבי   - לכם  ובעיקר  העירייה  לעובדי  החסד, 
ההישג   - זכרו  היקרים!  תקוה  פתח  ותושבות 
הוא שברירי והשמירה עליו תלויה בכם, בכולנו. 
ממשיכים לשמור על הכללים ונשארים ירוקים!"

מאדום לירוק תוך פחות מחודש: פ"ת רשמה ירידה של 50 אחוזים מתקופת השיא השלילי

במהלך המבצע בו לקחו חלק המחלקה לפיקוח על הבנייה בעירייה, השיטור העירוני ומשטרת פתח תקוה, אותרו בדירות 12 יחידות דיור שנבנו בניגוד לחוק

המאבק של העירייה בפיצולי דירות שלא כחוק
מאת: אלי כהן

במסגרת מאבק העירייה בפיצולי דירות בניגוד לחוק, מומשו השבוע 5 צווי כניסה ל-5 דירות באזור מרכז העיר. במהלך המבצע בו לקחו חלק המחלקה לפיקוח על הבנייה בעירייה, השיטור העירוני 
ומשטרת פתח תקוה, אותרו בדירות 12 יחידות דיור שנבנו בניגוד לחוק. משלא נענו בעלי הדירות להתראות העירייה, נאלצו גורמי הרשות לפנות לבית המשפט לקבלת צווים שיאפשרו את הכניסה לדירות. 

עם איסוף הראיות, יפתחו כנגד בעלי הדירות הליכים פליליים וינותק זרם החשמל והמים לדירות. במהלך המבצע לא נרשמו אירועים חריגים.

הורחבו שירותי התחבורה הציבורית ברחבי העיר
החל מיום ראשון הקרוב ה-25/10 יחולו שיפורים בקווי התחבורה הציבורית. השיפורים הם בשיתוף פעולה עם חברות האוטובוסים דן, אפיקים, 

מטרופולין ואגד ובאישור של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מאת: אלי כהן

בקווי  שיפורים  יחולו  ה-25/10  הקרוב  ראשון  מיום  החל 
התחבורה הציבורית. השיפורים הם בשיתוף פעולה עם חברות 
האוטובוסים דן, אפיקים, מטרופולין ואגד ובאישור של משרד 

התחבורה והבטיחות בדרכים. 
א  ו31   31 קווים  מסלולי  עוז:  ונווה  מטלון  קרית  בשכונת 
לאזור  השכונות  בין  חיבור  ויאפשרו  משמעותי  באופן  יורחבו 
התעסוקה רמת סיב, כפר גנים ג קניון גנים, בתי הספר בן גוריון 

ועלומים.
כפולה  בתדירות  יופעלו  החדשים  המסלולים  כי  לציין  יש 
תקציבי  אישור  נתן  התחבורה  משרד  הפעילות.  שעות  ויורחבו 
נסיעות  כ-60  יפעלו  בקו  השירות.  ותוספת  השכונות  לטובת 

יומיות.

צפון אם המושבות החדשה: לראשונה יופעל שאטל שמספרו 
55 ממסוף משה ארנס למסוף שניידר, דרך אם המושבות הוותיקה 
תחנת רכבת קריית אריה ואזורי התעסוקה קריית אריה ורמת סיב 
וימוקמו תחנות חדשות ברחוב שרגא רפאלי )ליד פרויקט גינדי(. 

בקו יופעלו 32 נסיעות יומיות משעה 05:00 עד 20:00.
שירות שאטל לבית עלמין ירקון: קו 35 יופעל ממסוף בי"ח 
המעוניינים  תקווה  פתח  תושבי  לבקשת  הותאם  הקו  שניידר. 

להגיע לבית העלמין ירקון לחלקות פתח תקווה ותל אביב.
שירות חדש לגני תקווה וגת רימון: קו 21 מסלולו יורחב דרך 
כפר מעש לגת רימון, גני תקווה קרית אונו עד מסוף לשכת גיוס.

קווי שירות במסלולים מעודכנים לאוניברסיטאיות ומכללות 
22-29-30-31-55-77-  - תקוה  פתח  מכללת  גבוהה:  להשכלה 

תל אביב   .29-30-64-166-292-287-87 קווים   - אילן  בר   .145
אונו  מכללת   .86-95  386-486 קווים   - אריאל   .20-49 קווים   -

- קווים 77-76.
הוספת ושינוי בתחנות חדשות ברחבי פתח תקוה: חברת דן 
לטובת  הסולם  ליד   40 בכביש  תחנה חדשה  תתווסף   166 קו   -
תושבי הדר גנים ושכונת שעריה. תחנה חדשה ברחוב גיסין פינת 
בר כוכבא לכיוון מזרח לקווי דן 51-138-238 קווי אפיקים -29

30 קווי מטרופולין 42 לכפר סבא.
חברת אגד - קו 947 התווספה תחנה חדשה לפני צומת סגולה 
קווים  ביטול  ירושלים.  לכיוון  סגולה  ובצומת  חיפה  לכיוון 
 31 קווים  יאוחדו עם מסלולי  יחלק מהתחנות   41 קו   - ותחנות 

ו-31 א' החדשים.
גנים,  הדר  עמישב,  בשכונות  חדשות  סככות  הוקמו  כן,  כמו 
פסגת הדר, כפר גנים, כפר גנים ג', תקומה, כפר אברהם, מרכז 
העיר, אחדות, שעריה, נווה גן, אם המושבות, תחנת רכבת קרית 

אריה ועוד.

ראש העיר רמי גרינברג שיבח את פעילות הצוותים 
ואמר כי "תופעת פיצולי הדירות והעובדה כי בעלי 
ביחידות  אנשים  לאכלס  לעצמם  מרשים  דירות 
ומסוכן,  פיראטי  באופן  לתשתיות  המחוברות  דיור 
נמשיך  היום ללא טיפול. אנחנו  לא תעבור על סדר 
נאפשר  ולא  הדירות  פיצולי  כנגד  קשה  ביד  לפעול 

סיכון בחיי אדם".

אנשי המח' לפיקוח על הבניה בפעילות



 ספק
+ תשתית בזק

דואגים לכם
שיהיה בסדר

בכפוף לתקנון. ראוטר לספק בתוספת 15 ₪   36 תשלומים. התמונה להמחשה בלבד. אינטרנט רימון 2009 ח.פ. 514256437

לכם את פתרונות האינטרנט  מביאים  פלוס  ובחירום. אתרוג  בשגרה 
המסונן ומאפשרים לכם להיות מוגנים בכל מקום.

סטיק עם סינון מובנה. מפוקח ומאושר ע"י וועדת הרבנים שבהכוונת 
כל  על  ואחריות  משירות  נהנים  אתרוג  לקוחות  ברק.  בני  בד"ץ 

המוצרים.

מגוון מוצרי הגנה
הרחב ביותר

שירות טלפוני
24/6

סינון מותאם 
אישית

לצרכי פרנסה בלבד

ב- 99 ₪ בלבד

אתרוג סטיק
סטיק דור 4 + כרטיס סים
+ 10 ג׳יגה גלישה בחודש

תבחרו את החבילה
שמתאימה לכם

בפיקוח וועדת הרבנים 
שבהכוונת בד״ץ בני ברק

פלוסאתרוג

משלוח
חינם!

או ג'ימייל וג'מבו מייל בלבד
ב- 49.90 ₪ לחודש

גלישה מפוקחת 
ב- 64.90 ₪ לחודש

לרכישה: 1-800-222-238  שלוחה 2  • או אצל המשווקים המורשים

 x
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ברגע האחרון: 
בוטל השידור 

המיסיונרי 
מאבק חובק עולם עבור 

תרופה מצילת חיים
מאת: יחיאל חן

ברגע האחרון בוטל שידור מיסיונרי שהופנה לרבבות 
קבוצות  שתי  של  השידור,  העולם.  ברחבי  יהודים 
מהר  תשובה,  ימי  בעשרת  להתקיים  נועד  מיסיונרית, 
והמיסיונרים  המקדש,  למקום  שצופה  ממקום  הזיתים, 

שאפו להשמיע דוקא משם, טקס הטפה. 
את העברת השידור הזמינו אצל חברת "שיא לייב", 
ובעלי החברה שחשדו שמשהו לא כשורה, ביררו במוקד 
אותם  יידעו  במוקד  לאחים'.  'אור  ארגון  של  החירום 
האחת  מיסיונריות,  קבוצות  בשתי  מדובר  כי  מיידית 

מתנהלת בתל אביב והשניה באשדוד.
בכתות  המאבק  מחלקת  מנהל  וולקן,  בנימין  הרב 
זו דרכם הנלוזה  'אור לאחים' ציין כי  ובמיסיון בארגון 
הקדושים  המקומות  את  דוקא  לנצל  המיסיונרים,  של 
ליהדות, כדי להסוות את כוונותיהם, ולקלוע אל הרגשות 
העמוקים של יהודים, המחוברים בהכרה ובתת ההכרה 

למקומות הקדושים.
למנהלי  העובדה  את  הבהירו  לאחים'  'אור  כאמור, 
ממון  הפסד  עבורם  שהיה  למרות  המנהלים,  החברה. 
גדול, לא היססו והודיעו מיידית למזמינים כי לא יוכלו 

לתת להם מצע להפצת המיסיון. 
הללו ניסו "להסביר", וגם לדבר בצורה פחות נעימה, 
אבל בחברה הבהירו כי לא יוכלו לתת יד, חלילה וחס, 

להעביר מסרים מסיונריים וביטלו את השידור.

מאת: חיים רייך
 

כבר חודשים רבים שבארגון חיים לילד בראשותו של הרב ראובן 
יקרה  תרופה  התרופות  לסל  להכניס  מנת  על  למאבק  הצטרפו  סקלר 
חולי  של  חייהם  את  להציל  שנועדה  'טריקפטה'  בשם  חיים  ומצילת 
'סיסטיק פיברוזיס' הנמצאים בקבוצת סיכון גבוהה, ומרביתם נמצאים 

בימים אלו בבידוד שבועות וחודשים ארוכים. 
עושים  לילד'  ב'חיים  התרופות,  לסל  תיכנס  שהתרופה  עד  אולם 
לכך.  הזקוקים  לחולים  התרופה  את  לספק  מנת  על  כבירים  מאמצים 
עוד  זכה  עולם,  חובקי  קשרים  והפעלת  עילאי  מאמץ  בתום  השבוע, 

אחד מחולי הסיסטיק פיברוזיס לקבל את התרופה.
ונחשבת  רב  לסבל  הגורמת  גנטית  היא מחלה  פיברוזיס,  "סיסטיק 
למחלה חשוכת מרפא שגורמת לפגיעה קשה בריאות ובדרכי הנשימה, 
וכן לפגיעה בלבלב ובמערכת העיכול", מסביר הרב ראובן סקלר יו"ר 
'חיים לילד'. "בדרך כלל מדובר בחולים שללא התרופות הללו מצבם 
הרפואי נמצא בסכנת חיים. במשך השנים, בכל פעם שהייתה תרופה 
עשינו  הישראלי,  התרופות  בסל  הייתה  לא  אך  בארה"ב  שאושרה 
ויחולקו  לישראל  יגיעו  שהתרופות  מנת  על  עולם  חובקי  מאמצים 

לחולי סיסטיק פיברוזיס שהיו זקוקים לכך".
הרב סקלר מזכיר, כי בגל הקורונה הראשון, חייה של אחת החולות 
ב-CF, אם לילדים קטנים מהישוב ביתר, השתנו באופן דרמטי לאחר 
לעבוד,  מחנק,  בלי  לנשום  פשוט  יכולה  היא  התרופה.  את  שקיבלה 

לטפל בילדים ולנהל את ביתה.
"התרופה היקרה שעלותה כ-150,000 ש"ח לחודש לאדם, מסוגלת 
להעניק חיים לחולים שנוטלים את התרופה בקביעות. במחקר מעמיק 

משמעותי  לשיפור  זכו  התרופה  נוטלי  כי  נמצא  בעולם  שנעשה 
ממחלת  שהבריאו  חולים  אף  במדדי BMI וישנם  הריאה,  בתפקודי 
הסכרת. בקרב משתתפי קבוצת המחקר נרשמו קרוב ל 100% שיפורים 
לשלושת  התרופה  את  העניקה  לילד"  "חיים  כאמור,  המדדים.  בכל 

החודשים הקרובים, עד לשנת 2021. 
העובדות האלה מחייבות את כולנו – אומר הרב סקלר – לעשות 
 ,CF חולי  הבריאות,  לסל  תיכנס  התרופה   2021 שבשנת  כדי  הכל 
יקבלו אותה "וייצאו" ממעגל החולים, אל מעגל הריקוד וההודיה לה' 

על בריאותם.

פעילות 'אור לאחים' הביאה לביטול ברגע 
האחרון שידור מיסיונרי שהופנה לרבבות 

יהודים ברחבי העולם
לאחר מאמץ בינלאומי הצליח יו"ר ארגון "חיים לילד" הרב ראובן סקלר להשיג תרופה מצילת חיים 

עבור חולה סיסטיק פיברוזיס שאינה כלולה בסל התרופות ועלותה 150 אלף שקלים מידי חודש

 תרופה מצילת חיים. הרב ראובן סקלאר 

הוא קרוב לחוט החשמל! 
אני מתחיל להילחץ

שקע,
למה אתה בוהה בעץ?

היערכות מקדימה תסייע לכולנו לעבור חורף חמים ובטוח

אין מה לחשוש, מתכוננים לחורף מראש
אנחנו בחברת החשמל עושים הכל כדי להיות מוכנים לחורף: שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים 

צוותי גיבוי. גם אתם יכולים להתכונן, כל אחד בביתו ובסביבתו:

  התריעו מפני ענפים שקרובים לחוטי חשמל.
  דאגו לחיזוק דודים, קולטים, מתקנים לייבוש כביסה, אדניות וכל 
מה שעלול לעוף ברוח חזקה, לפגוע בקווי החשמל ולשבש את 

אספקת החשמל הסדירה.
  למכשירים רפואיים כדאי שתהיה תמיד סוללה זמינה ומלאה כגיבוי.

לטלפון  מלא  נייד  ומטען  חירום  תאורת  סוללות,  שמיכות,   הכינו 
הסלולרי ודאגו שיהיו במקום נגיש ומרכזי בבית.

  בבתים רבי קומות חובה להתקין גנרטור המגבה את פעולת המעליות 
בהיעדר חשמל. וודאו עם ועד הבית שהוא תקין ומתוחזק כראוי.

  וודאו כי שקעי החשמל במרפסות ובגינות הם שקעים מוגנים מפני 
חדירת מים.



ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360

טרפז לאימון נינג'ה כדורי דרגון בול נינג'ה ידיות לאימון נינג'ה

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRT  פינגרבורד תאומים של חברת פינגרבורד

או על פינת אימון בבית?

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר חולמים על קיר משלכם?
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בוועד הישיבות נערכים לסייע לבחורים 
שלא מצאו מסגרת בזמן חורף

ישיבת סיעה מיוחדת לזכרו 
של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

מאת: יוסף טולידנו

'לנחותם' שע"י ועד הישיבות המהווה  מרכז 
כתובת מרכזית לפניות לסיוע ותמיכה בתלמידים 
בתקופה זו מפעיל מוקד מיוחד לפניות שמספרו: 
600 - 30 - 37 - 072* במוקד ערוכים להעניק 
ופועל  ומיטבי  דיסקרטי  באופן  וסיוע  תמיכה 
לצידם של ראשי הישיבות, הצוותות הרוחניים 

ורבני הקהילות לפי הענין והצורך.  
אשר  הישיבות  ועד  שע"י  'לנחותם'  במרכז 
ורבנן  מרנן  של  הוראתם  עפ"י  עצמו  על  נטל 
שליט"א את המשימה רבת החשיבות בתקופה 
זו, בהענקת תמיכה לתלמידים הזקוקים לעידוד 
זו בה מרכזי  וסיוע עקב תמורות הזמן ותקופה 
וכן  ימימה,  כבימים  כבמתכונתם  אינן  התורה 

פועל לסייע בידי התלמידים שמחמת צוק עיתים 
זה נסגרו היכלות התורה בהם למדו או צומצמו, 
המובנים, עמלים  בכל  כראוי  לסדרם  מנת  על 
החורף  זמן  תחילת  לקראת   - אלו  בימים 
בישיבות הק' רבות, על מנת לעמוד לימינם של 

התלמידים בעת הזו ולסייע בכל הניתן.
מרכזית  כתובת  מרכז 'לנחותם' המהווה 
זו  בתקופה  בתלמידים  ותמיכה  לסיוע  לפניות 
מפעיל מוקד מיוחד לפניות שמספרו: 600 - 30 
- 37 - 072, במוקד ערוכים להעניק תמיכה וסיוע 
ופועלים  פניה,  לכל  ומיטבי  דיסקרטי  באופן 
לצידם של ראשי הישיבות והצוותות הרוחניים 

ורבני הקהילות לפי הענין והצורך.
לפונים  וקוראים  מעוררים  המרכז  ראשי 
להקדים ולפנות ולא להשתהות, על מנת שיוכלו 

לפעול כפי הנצרך ולסייע באופן מיטבי. 

מאת: יוסף טולידנו

סיעת ש"ס קיימה ביום שלישי השבוע ישיבה 
מיוחדת לזכרו הטהור של מרן מאור ישראל, שר 
זיע"א  יוסף  רבינו עובדיה  התורה, פוסק הדור, 
במלאות שבע שנים להסתלקותו לגנזי מרומים.

יו"ר התנועה  הישיבה התקיימה בהשתתפות 
הסיעה,  וחברי  המנכ"ל  דרעי,  אריה  הרב  השר 
החדשים  ש"ס  תנועת  הנהלת  משרדי  ברחבת 

ולפי תקנות משרד הבריאות.
יו"ר ש"ס, השר אריה דרעי, פתח את הישיבה 
הגדולים  הגעגועים  על  וסיפר  מרן  של  לזכרו 
ועד   15 מגיל  הרב,  עם  הייתי  שנים  ״45  למרן. 
הזיכרונות  את  לספר  אתחיל  אם  האחרון.  יומו 
אנחנו  ולילות.  ימים  כאן  נשב  מרן,  עם  שלי 
מרן  הבאים.  לדורות  זכרו  את  להנחיל  חייבים 
הרב עובדיה חסר לי באופן אישי וחסר לנו כל 

יום וכל שעה.

לנו  השאיר  מרן  הסתלקותו  ולפני  "זכינו 
כמו צוואה כתובה את הנהגתו של מורינו ראש 
הישיבה מרן חכם שלום הכהן שליט"א שעליו 
אמר מרן זצוק"ל פה קדוש, הקב"ה יאריך ימים 

על ממלכתו.
מצומצם  בפורום  לציין  נאלצים  אנו  "השנה 
אני  שנה  מדי  להסתלקותו.  השנה  יום  את 
מציינים בכנסים גדולים ואילו השנה בשל נגיף 
הקורונה אנו מקיימים אזכרה בפורום מצומצם. 
מחר נקיים טקס אזכרה בכנסת, נעלה את זכרו 

ונדליק נר לעילוי נשמתו".
"אל  מנכ"ל  הכנסת,  חברי  השרים,  בהמשך 
חוויות  והעלו  סיפרו  ש"ס,  ומנכ"ל  המעיין" 
יוסף  עובדיה  הרב  מרן  עם  וזיכרונות  אישיות 

זיע"א.
את  דרעי  השר  חנך  הישיבה  של  בסיומה 
משרדי ש"ס החדשים בהר חוצבים בירושלים, 
בטקס קביעת מזוזה עם הדלקת נר לזכרו הטהור 

של מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה".

לקראת תחילת זמן החורף בישיבות הק' - השתדלות נמרצת במרכז 'לנחותם' שע"י ועד הישיבות 
לעמוד לימינם של התלמידים הזקוקים בעת הזו לתמיכה וסעד וכן לסייע בסידור תלמידים הזקוקים 

בצוק עיתים זה למסגרת תורנית ראויה עבורם

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בישיבה לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל במלאות 7 שנים להסתלקותו: 
"מרן חסר לנו כל יום וכל שעה. אנחנו חייבים להנחיל את זכרו לדורות הבאים"

ישיבת סיעת מיוחדת לזכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ליו"ר ש"ס השר דרעי מדליק נר )צילומים: יעקב כהן( 

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה

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 



יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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הנהגות על פי הרפואה 
המונעת בעידן הקורונה

הנוגע  דבר  כ"ב,  מכתב  סלנטר  הגר"י  כתב 
גם לזמננו. "... כעת אשר המחלה הלזו נראתה 
ההנהגה  לשמור  וגם  פה...  גם  ר"ל  בארץ 
לאור  אשר  הרופאים,  חכמי  יורונו  אשר  את 
חיי  על  ולהקים  הדת,  עפ"י  גם  נלך  דבריהם 
בימים  הורנו  והניסיון   - ומטיב  לטוב  עוה"ז 
חולפים אשר גברה ר"ל המחלה למאוד, כי כל 
אשר נשא שכמו לסבול עול הנהגת הרופאים 
באכילתו וכו' כחכם ולא ככסיל, לא נראה בו 

נגע ומחלה ר"ל. עכ"ל.
הכללים  כפי  להתנהג  לומר  צריך  אין 
האף.  את  לכסות  כולל  המסכה  על  להקפיד 
מכל  להתרחק  לפחות.  מטר   2 מרחק  שמירת 

התקהלויות של אנשים.
ידוע  רב  זמן  מזה  היא.  ראשונה  המלצה 
שוויטמין D מלבד פעולתו להכניס את הסידן 
מחזק  גם  הוא  העצמות,  לבניין  לגוף  מהמזון 
מחוסן  הגוף  וכאשר  החיסונית,  המערכת  את 
יותר נמנעות ממנו מחלות, למשל הצטננויות 
הנזק  מלבד  הסוכר  מוסגר,  )במאמר  בחורף. 
המערכת  את  מחליש  גם  הוא  שלו  הידוע 
שיש  וכמה  כמה  אחת  על  ולכן  החיסונית 

להתרחק ממנו(.
בין  השוואה  שעשו  במחקרים  ראיתי 
הראתה  והתוצאה  חולים  של  קבוצות  שתי 
בדמם   D הויטמין  שרמת  אלו  של  שבקבוצה 
לעומת  קשה  יותר  נפגעו  הם  נמוכה  היתה 
D שבדמם היתה גבוהה.  אלו שרמת הויטמין 
ביותר  נדירות  הן   D לוויטמין  לוואי  תופעות 
אך בכל זאת רצוי להתייעץ לפני כן עם רופא 

המשפחה שלכם.
בעקבות  בדמו  הרמה  את  שיודע  מי  לכן 
הרמה,  את  להעלות  צריך  שעשה  דם  בדיקת 
לאומית  מכבי  החולים  קופות  בשלושת 
ומאוחדת להגיע לרמה של 40 וזאת באמצעות 
נטילת תוסף של ויטמין D שניתן לקנותו ללא 
בטיפות  מרקחת,  ובבתי  טבע  בחנויות  מרשם 
היות  כך:  הוא  המינון  חישוב  בטבליות.  או 
בינלאומיות  ביחידות  נמדד   D והויטמין  
או  יחב"ל  תיבות  בראשי  נכתבים  שבעברית 

בלועזית I.U. ויטמין D אינו יקר. 
את  מעלות  יחב"ל   1000 כל  כי  לדעת  יש 
בדמו  הרמה  שלדוגמא  מי  לכן  בעשר  הרמה 
יום  כל  יחב"ל   2000 לקחת  עליו   20 היתה 
חוץ משבת. ויטמין D הוא ויטמין מסיס שומן 
בה  ארוחה שאכלו  בסביבות  לקחתו  שיש  כך 
משהו שומני – גבינה, ביצה, בשר וכדומה, לא 

עם כוס מים או פרי בלבד.
שונה,  המדידה  שם  כללית  קופ"ח  לחברי 
 D להם אני מציע להגיע לרמה של 170 ויטמין
בדם ואצלם כל 1000 יחב"ל מעלה את הרמה 
בארבעים בערך, לכן אם התוצאה בבדיקה היא 

40 יקחו 3000 יחב"ל ליום.

את  יודע  ואינו  דם  בדיקת  עשה  שלא  מי 
אלף   3 ליטול  היא  גורפת  המלצה  הרמה, 

יחב"ל ליום. 
מושבו  מקום  והחיידק  היות  נוסף,  דבר 
את  לנו  המייצרת  "המכונה  בריאות שהן  הוא 
כך  יותר  נקי  שהמקום  שככל  כידוע  האויר". 
שמקום  וככל  עליו,  נמצאים  לא  החיידקים 
נמצאים  החיידקים  מאוורר  ופחות  מעופש 
הרופאים  של  ההוראה  נובעת  ומכאן  עליו, 
את  לאוורר  ובבית  פתוח  במקום  להימצא 

החדרים על ידי פתיחת חלונות.
מהאוויר  החמצן  את  מקבלות  הריאות 
הדם  למחזור  מועבר  והחמצן  אליהן,  שנכנס 
הרבה  החשיבות  מכאן  החיות.  את  לנו  ונותן 
בדרך  אולם  לגופנו.  שנכניס  החמצן  לכמות 
כלל הנשימות של אדם ממוצע הן די שטחיות, 
בריאות  שמצויה  האויר  מכמות  כ-30%  ורק 
מתחלף,  ואינו  כמעט  האויר  ושאר  מתחלפת 

וממילא הוא אינו נקי אלא אפילו "מעופש".
באופן רגיל אין לנו אפשרות לגרום להכנסת 
אויר מקסימלית מכיוון שהריאות הם לא שריר 
דרך  אלא שיש  עליו,  יכולת שליטה  לנו  שיש 
וזאת באמצעות תרגיל פשוט  להתגבר על כך 
מים  לתוכה  מזוג  רגילה  כוס  לקחת  ביותר, 
לתוך  לנשוף  והתחל  קח קש שתיה,  רבע,  עד 
הקש, כמו שילדים עושים בועות במים, נשוף 
אויר לתוך הקש למים ככל שביכולתך, במצב 
הראות  על  לשלוט  יכולת  לנו  יש  נשיפה  של 
מכיוון שהוצאת האויר מהראות יכולה להיות 
הראות  על  מושפעת משריר הסרעפת שלוחץ 
וגורם להם להתכווץ ולהוציא מתוכן אויר רב 
באופן  הנשיפה  פעולת  לאחר  שאפשר.  ככל 
לריאות.  אויר  שאיפת  פעולת  תבוא  טבעי 
בגלל  לריאות  אויר  הרבה  תכניס  זאת  שאיפה 
האויר  נשיפת  בעת  שנוצר  )ואקום(  החסר 
האויר  תחלופת  את  לשפר  נוכל  כך  החוצה, 

בריאות באופן משמעותי.
בעידן הקורונה תרגיל זה חשוב ביותר לכל 
ולאנשים  המבוגר  בגיל  לאנשים  ובפרט  אחד 
התרגיל  הריאות.  של  לדלקות  שרגישים 
מעלה את כמות האויר החדש שנכנס לריאות 
הזמן  משתפרת.  בדם  החמצן  כמות  וממילא 
הרצוי לתרגיל זה הוא בבוקר על קיבה ריקה, 
או במשך היום כאשר הקיבה יחסית ריקה. אין 
דקות  שלוש  שתים  מאשר  יותר  לעשות  צורך 
להרגיש  יכול  אחד  כל  ושאיפות.  נשיפות  של 

על עצמו כמה פעמים לעשות.
בברכה מרובה ובתפילה לבורא עולם שיסיר 

מעמו ישראל כל מגיפה ומחלה.

הכותב הינו מחבר הספר "חיים בריאים 
כהלכה"

הרה"ג יחזקאל  אסחייק

הריאות מקבלות את החמצן מהאוויר שנכנס אליהן, והחמצן 
החשיבות  מכאן  החיות.  את  לנו  ונותן  הדם  למחזור  מועבר 
כלל  בדרך  אולם  לגופנו.  שנכניס  החמצן  לכמות  הרבה 
הנשימות של אדם ממוצע הן די שטחיות, ורק כ-%30 מכמות 
ואינו  כמעט  האויר  ושאר  מתחלפת  בריאות  שמצויה  האויר 

מתחלף, וממילא הוא אינו נקי אלא אפילו "מעופש"

"

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



ממשיכים בעוצמה

במבחר משרות גדול במיוחד!
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

למשרה מלאה | העבודה בסביבת עבודה ממוחשבת | גביה 
טלפונית מלקוחות | מעקב, בקרה והפקת דוחות גביה

סוג 3

  ידע וניסיון בחשבשבת - חובה  ידע בהנהלת חשבונות - חובה 
ניסיון של שנתיים לפחות  אסרטיביות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 
יוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה 

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 Illustrator, Photoshop ניסיון של שנתיים לפחות  עבודה 

בשעות גמישות - חובה

 שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 
חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות 

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה
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אחרים.  בתחומים  אותו  ימצא  ההיגיון  את  שמחפש  מי 
בכל הקשור לקורונה, חלקים בחברה הישראלית איבדו את 

המצפן והשכל הישר.
התקשרת הישראלית, בחלקים נרחבים בה, כבר לא מהססת 
לתקוף צד אחד של מפרי הסגר או ההנחיות. עיון בכותרות 
חריגה  כל  מדאיגה.  סיסטמתיות  מגלה  והאתרים  העיתונים 
"בניגוד  הכותרת  תחת  סוקרה  החרדי  בציבור  מההנחיות 
להנחיות" או "המרד החרדי". סיקור של ישראלים שמילאו 
עסקיהם  את  לפתוח  עסקים שבחרו  בעלי  או  הים  חופי  את 
בזמן שלפי ההנחיות אמורים היו להיות סגורים, זכו לסיקור 
מחמיא, עוטף ומתחשב תחת הכותרות "זעקת המסעדנים", 
"געגועים לחופים", "הסכר נפרץ", כשהמרואיינים בכתבות 
וכי  בבית  ארוכה  מישיבה  נפשם  קצה  מדוע  מסבירים  אלה 

המשך הסגר ממיט עליהם אסון כלכלי.
בסופו של יום, התקשורת היא סוכנת התודעה מספר אחת. 
היא אולי לא קובעת איזו עיר אמורה להיות בסגר, אבל היא 

לאמור,  ארוכים.  חודשים  כבר  כאן  החרדי שמתנהל  הציבור  נגד  המפלג  לשיח  תורמת  בהחלט 
החרדים מפירים את הסגר, שאר אזרחי ישראל פשוט לא מסוגלים יותר ולכן הם בוחרים להמשיך 
בשגרת החיים התל-אביבית. גיאוגרפית - ב"ב ות"א אינן רחוקות זו מזו. אידיאולוגית – תהום 

עמוקה פעורה ביניהם.
ותגלו   אדומה  עיר  מיהי  הקריטריונים  את  האחרון  ברגע  לשנות  ההחלטה  את  לכך  תוסיפו 
שלפתע, הערים האדומות שבראשותן עומד ראש עיר מהליכוד, יצאו כמו במטה קסם מרשימת 
הערים האדומות והסגר פסח עליהן. אלו ערים נשארו אדומות? כמובן הערים החרדיות. מילא, 
תכנית  השקת  ערב  גמזו  פרופ'  הקורונה  פרויקטור  שקבע  כפי  זאת  המחייבים  התחלואה  נתוני 
מהערים  שתיים  לפחות  הקריטריונים,  שלפי  הסתבר  הנוכחי  השבוע  שבתחילת  אלא  הרמזור. 
החרדיות – ביתר ומודיעין עילית הפכו לערים כתומות, בעקבות ירידה חדה בתחלואה ובהדבקות. 

רק לאחר מאבקים הוחלט ביום שלישי על הוצאתם מהסגר.  
ייתכן מאד שלא רק נתוני התחלואה עמדו על שולחן הדיונים. גם נתוני המנדטים של נפתלי 
בנט מהווים פקטור. כל עוד נתניהו לא מצליח לשטח את עקומת המנדטים של 'ימינה' בסקרי דעת 

הקהל, מישהו צריך לשלם את המחיר כדי להוכיח מנהיגות. 
הציבור החרדי משלם מחיר פוליטי של קואליציה לא הומוגנית בעליל. הרי מתווה תלמודי 
התורה כבר אושר מבחינה בריאותית. מה שמנע את אישורו היו בעיקר אילוצים פוליטיים. כפי 
החרדיות בממשלה  המפלגות  הסגולי של  לא תשתפר. המשקל  המגמה  כעת,  נראים  שהדברים 
את  להחריף  רק  עשויות  בחירות חדשות  קודמות.  לאין שיעור מאשר בממשלות  קטן  הנוכחית 

המצב.

שובר ימינה
נתניהו עם חושים פוליטיים חדים יודע לקורא מגמות. הוא קורא את המפה, לומד את הסקרים 

וחש את הרוח שנושבת לכיוון 'ימינה'.
מעל  להתרומם  הצליח  לא  וג'  ב'  ובמועד  החסימה,  לאחוז  אל מתחת  קרס  א'  בנט שבמועד 

שישה מנדטים, הפך בחסות הקורונה לתקווה הגדולה של הימין. 
נתניהו התרגל  לכאורה.  רק  הימין.  גוש  צריך לשמוח שבנט מגדיל את  היה  נתניהו  לכאורה, 
שמפלגתו מובילה בפער עצום של מנדטים על פני המפלגה השניה. כחול לבן הייתה האחרונה 
שהניבה מספר מנדטים דומה לשל הליכוד. אחרי שפירק את הקוקפיט וגרם לפיצולה של מפלגת 

הרמטכ"לים, פתח הליכוד פער של 20 מנדטים מהמפלגה השניה בגודלה.
ואז הגיע בנט. משום מקום, כפרויקטור קורונה עצמאי שנטל על עצמו לעסוק אך ורק בנושא 
הנגיף, הפך יו"ר ימינה לדמות ממלכתית ממוקדת מטרה. הוא מרבה להתראיין ובעיקר לאתגר 
את נתניהו מימין. עם התקפות משמאל נתניהו יודע לחיות. ההתקפות שמגיעות מימין, מחלישות 
את כוחו בתוך המחנה. ימינה הפכה למפלגה השניה בגודלה, לפחות לפי הסקרים. גם בשאלת 

ההתאמה לראשות הממשלה, בנט מצמצם את הפער מנתניהו.
החשש של נתניהו שימינה תתחזק בעודה באופוזיציה, מתממשת מול עיניו. מי כמו נתניהו יודע 
שמפלגות אופוזיציה צומחות בשעת משבר לאומי. מי כמותו יודע לנצל מצבי חירום כדי להיבנות 
פוליטית. הוא עשה זאת לאחר שבתווך שבין בחירות 2006 )הליכוד עם 12 מנדטים( לבחירות 
2009 )הליכוד עם 27 מנדטים(, השיב נתניהו 15 מנדטים אבודים ששבו למפלגת האם ואיפשרו 

לו להרכיב את הממשלה. הוא עשה זאת גם בהמשך בעודו מכהן כראש ממשלה.
לבנט  העניקו  הסקרים  בחירות  מערכות  בשתי  העבר.  מתקדימי  הוא  בנט  של  החשש  מנגד, 
אחת  פעם  חרוץ.  בכישלון  הסתיים  זה  המקרים  בשני  מנדטים.  של  ספרתי  דו  מספר  ולמפלגתו 

מתחת לאחוז החסימה, פעם שניה עם שישה מנדטים. האם הפעם זה ייגמר אחרת?

הישרדות פוליטית
ניסוי פוליטי: תכניסו לחדר אחד את יו"ר יש עתיד, יו"ר כחול לבן, יו"ר ימינה, יו"ר ישראל 

מרץ  יו"ר  העבודה,  יו"ר  המשותפת,  הרשימה  יו"ר  ביתנו, 
ויו"ר דרך ארץ. תשאלו את כולם את מי אתם רוצים כראש 
ניחר:  בגרון  גם  חלקם  מלא,  בפה  יאמרו  כולם  ממשלה. 
כל אחד אחר, רק לא נתניהו. במילים אחרות: מלבד ראשי 
יו"ר מפלגה  )וגם זה מוטל בספק(, אין  המפלגות החרדיות 
אחת במרחב הפוליטי, שמעוניין בהמשך כהונתו של נתניהו. 

הם אומרים זאת בגלוי גם מבלי שנכניס אותם לחדר אחד. 
העובדה שנתניהו ממשיך לכהן כראש ממשלה בקואליציה 
משותפת עם כחול לבן, העבודה ודרך ארץ, מעידה בעיקר 

על הסיטואציה שבה נמצאת הפוליטיקה הישראלית.
הסקרים האחרונים מצביעים לראשונה על שינוי טקטוני 
האחרון שעשויה  בעשור  היחידה  הפעם  זו  הגושים.  במפת 
להקים  יהיה  ניתן  פוליטית שבמסגרתה  סיטואציה  להיווצר 
וללא  המשותפת  הרשימה  ללא  הליכוד,  ללא  ממשלה 
ראשות  על  שרוטציה  שחושב  מי  החרדיות.  המפלגות 
הממשלה בין בנט ללפיד או לגנץ, אייזנקוט או כוכב פליטי 

אחר – היא שאלה היפותטית, אינו קורא נכון את סקרי העומק.
את המשברים הפוליטיים נתניהו יודע לזהות ראשון. הוא מזהה את הסכנה מכיוונו של בנט. 
אחרי  בנט.  של  לעברו  ישיר  בכינון  האש  את  לכוון  בוחר  אבל  וליברמן,  מלפיד  אש  סופג  הוא 
ששתה את המנדטים של גוש הימין עם קשית, לראשונה חש נתניהו כיצד נראית חצי הכוס הריקה.

שר הבריאות או שר התורה?
ערב בחירתו של נתניהו בבחירות 96 כאשר על הפרק עמדה הצבעה בשני פתקים כולל הצבעה 
ישירה לראשות הממשלה, עשה נתניהו מסע חריש עמוק בקרב הציבור החרדי. עוד לפני שקמפיין 
"נתניהו טוב ליהודים" מבית היוצר של גוטניק שטף את רחובות הערים החרדיות, נתניהו הזיע 

מעיר לעיר כל הדרך לבלפור.
באחד מנאומיו התגאה נתניהו בשני בניו הקטנים, יאיר ואבנר, שכבר יודעים לדקלם את תפילת 
'אדון עולם' בעל פה. הוא גם הבטיח שבמשמרת שלו כל ילד במערכת החינוך ידע כיצד נראה 

דף גמרא. 
'אדון  את  עדיין  יודעים  מאז,  שילדיו, שבגרו  להניח  סביר  נאה.  שיחה  אז שכר  קיבל  נתניהו 
עולם'. אולי אף מעבר לכך. את ההבטחה להנחיל את צורת דף הגמרא נתניהו לא קיים מעולם. 

ספק אם התכוון לקיים. נאומים היו מאז ומתמיד הצד החזק של נתניהו.
נזכרתי בנאום הנשכח ההוא מלפני חצי יובל שנים, משום שהשבוע, נתניהו נזכר באחד מנאומיו 
בהם פנה לציבור החרדי, שהתורה היא תורת חיים והיא מקדשת את החיים. נתניהו נזכר שהוא 
אוהב את עולם התורה באמת ובתמים בלי הצגות. הוא גם טרח להזכיר ללומדי התורה, בעיקר 
יש להישמע להנחיות משרד  ולכן  לנפשותיכם'  'ונשמרתם מאד  לגדולי התורה, שבתורה כתוב 

הבריאות. 
שמישהו יגלה את אוזנו של ראש הממשלה שבזיכרונו המונומנטלי של שר התורה מרן הגר"ח 
קנייבסקי נמצאת כל התורה כולה – בבלי וירושלמי, מכילתא ותוספתא, מדרשים וברייתות, שו"ע 
ורמב"ם, שו"תים וספרי ההלכה שנכתבו לאורך אלפי שנות היסטוריה יהודית. את הלכות פיקוח 

נפש לא לומדים בבלפור. גם לא בחוג התנ"ך. 
אם רק ידע – או שידע ובחר להתעלם – שהנחיית שר התורה גוברת על הנחיית שר הבריאות, 
מנהלי  דעת  את  שתשנה  היא  תקציבים  שלילת  לא  ה'ונשמרתם'.  נאום  את  מעצמו  חוסך  היה 
המוסדות. לא סגירת שערי תלמודי התורה, תסכור את הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אינו 
דומה ה'פיקוח נפש' של פקיד ממונה ל'פיקוח נפש' של גדולי התורה. לימוד התורה איננו מקצוע 

שלומדים כדי להצליח בחיים. הוא החיים עצמם.
מי שבוחר להחריג בית מרקחת, שלא יתפלא שיש מי שמחריג בית מדרש. מי שסבור שא"א 
יש  יתפלא כאשר  ואי שמירת המרחק, שלא  ללא חנויות לממכר מזון על אף התורים הארוכים 
לחריגה  בטענות  יבוא  שלא  בת"א  חריגה  מי שמצדיק  רוחני.  מזון  ללא  אפשר  שאי  מי שסבור 
בבני ברק. מי שמתעקש להילחם למען ישראל הדמוקרטית, שלא יתפלא שיש מי שמוכן למסור 
את הנפש למען ישראל היהודית. הקו שחיבר בין היהודית לדמוקרטית, מעולם לא היה מנותק 

ממקומו כמו בימים אלו.

 שאילתא 
לפיד האשים את נתניהו שכבר 32 הוא בפוליטיקה וכבר 32 שנה הוא לא יודע מה זה לחפש 

חניה. מר לפיד, עם כל ההפגנות מול בלפור, נראה לך שאפשר למצוא שם חניה???

 שורת סיום 
הכל סגור בין ישראל לבחריין, רק הטקס התקיים במקום פתוח.

ינון פלח

תמרור אדום

החשש של בנט הוא מתקדימי העבר. בשתי מערכות בחירות הסקרים העניקו לבנט ולמפלגתו מספר דו ספרתי של 
מנדטים. בשני המקרים זה הסתיים בכישלון חרוץ. פעם אחת מתחת לאחוז החסימה, פעם שניה עם שישה מנדטים. 

האם הפעם זה ייגמר אחרת?

נתניהו כבר לא פוחד משוטרים. במשל"ט של אגף התנועה | צילום: לע"מ



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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הישראלית  התקשורת  עוסקת  מוצ"ש,  מאז 
יהדות  באובססיביות מהולה בשנאת כל מה שריח 
תלמודי  מרבית  את  לפתוח  בהחלטה  ממנו,  נודף 
התורה, ולמצער, לחדש את לימודיהם של תינוקות 
של בית רבן באופנים שונים. הציבור החרדי הוגדר 
משמעת.  וכחסר  כמסוכן  מחלות,  כמפיץ  כמורד, 
אינסופי,  בסגר  אותו  לכלוא  נדרשה  הממשלה 
לאכוף באלימות את תקנות משרד הבריאות ולקצץ 

בתקציבים. הסדר לא חשוב.
צריך  לחלוטין.  שונה  כמובן,  האמיתי,  הסיפור 
הדעת  על  להעלות  כדי  גמור  הארץ  עם  להיות 
שהנחיה היוצאת ממרן שר התורה תסכן חיי אדם או 
אפילו תיקח סיכון בנושא רגיש כזה. אלא שהסיפור 
מתנהל  והוא  כלל,  בריאותי  אינו 

במישור הפוליטי בלבד.
בתמצית נספר כי הושג כבר סיכום 
הבריאות,  משרד  צמרת  עם  מוסדר 
הת"תים  של  פתיחה  וצורת  אופן  על 
בהתאם  ותתנהל  איש  תסכן  שלא 
לתוכנית המקורית בלאו הכי, להשבת 
החיים לתקנם. בשלב מסוים, הנציגות 
מחיר  לשלם  הסכימה  אף  החרדית 
החינוך  מערכת  חידוש  תמורת  כבד 
על  הסגרים  הידוק  בדמות  המגזרית, 
במגזר  האדומים  והריכוזים  הערים 

החרדי.
בסופו של דבר, ממניעים פוליטיים 
התנגדו  עין,  מראית  של  ומטעמים 
בכחול לבן לתת אישור רשמי למהלך 
לציין  מיותר  אותו.  וטרפדו  שכזה 
מתחום  אינם  כבר  הנימוקים  שכאשר 
משיקולים  נובעים  אלא  הבריאות, 
כל  אין  ואלקטורליים,  אינטרסנטיים 
אליהם  להתייחס  ממש  של  סיבה 
ברצינות, בוודאי לא כשעל הפרק עומד הבל פיהם 

של רבבות תינוקות של בית רבן.
לא  מזמן  כבר  הישראלית  שבתקשורת  אלא 
של  התייצבותם  עזרה  לא  בעובדות,  מתעניינים 
אחר  בזה  גלי  בריש  התורה  דגל  של  הכנסת  חברי 
ולו  חיים,  לסיכון  היתר  שום  אין  כי  והבהרתם  זה 
הקלוש ביותר, לא סייעה גם ההבנה שמדובר בויכוח 
פוליטי – עובדה שהוצנעה ברוב הדיווחים. הנימה 
השלטת הייתה זו המסיתה, המשניאה והמגדפת. כל 
עוד הציבור החרדי ישמור על נאמנות לגוש הימין 
המחיר  את  לשלם  צפוי  הוא  נתניהו,  עם  ולברית 
לחץ  כל  שתפעיל  בתקשורת,  עקומה  עין  בדמות 
לכוכב  החבירה  אופציית  את  להאדיר  כדי  אפשרי 

הסקרים נפתלי בנט על פני המצב הנוכחי.
ואם בבנט עסקינן, סקרי השבוע האחרון מציבים 
אותו במרחק מנדטים ספורים מהליכוד, ולראשונה 
גוש  מפלגות  ולפיו  תסריט  הסקרים  באחד  עלה 
המרכז – ימינה, כחול לבן, יש עתיד וישראל ביתנו 

על  חברים.   61 של  קואליציה  יחדיו  מרכיבות   –
בעת  כזה  סקר  ישפיע  אולי  נתניהו  בנימין  הקורא 
קורא  כל  אבל  הכנסת,  פיזור  על  החלטה  קבלת 
רציונלי המכיר את המפה בפוליטית בישראל יוכל 
וימינה לא תוכל  לשלול את התסריט בנקל. מאחר 
הרשימה  קולות  על  הנשענת  בקואליציה  לשבת 
האחרונות  ושתי  ומאחר  מרצ,  ואפילו  המשותפת 
צפויות  לא  החרדיות  והמפלגות  הליכוד  עם  יחד 

לרדת משישים מנדטים בשום מצב נראה לעין.

פחות דיבורים
תקרית מצערת אחת נרשמה בשבוע שעבר וכמעט 
תחילתה  החרדיות.  הסיעות  בין  לקרע  הובילה 
בהצעה שיזם יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ יצחק 
לאלימות  בנוגע  חקירה  ועדת  להקמת  פינדרוס, 
הייתה  הועדה  והקמת  במידה  פניו,  על  המשטרה. 
מוגשת כאולטימטום חרדי משותף לשתי הסיעות, 
היו שאר רכיבי הקואליציה נאלצים להסכים לה, גם 

אם בחירוק שיניים.
של  מטעמים  לא  )וחלילה  שונים  משיקולים 
הפרק  על  עולים  אינם  שוודאי  פוליטי,  קרדיט 
ה-90.  בדקה  להצעה  להתנגד  בש"ס  בחרו  כלל(, 
ואחריות  בגרות  גילו  כי  טוענים  במפלגה  גורמים 
אך הם מתקשים  לבן,  כחול  מול  קרע  בכך שמנעו 
להסביר מדוע גילוי הבגרות נדרש להודעה מיוחדת 
לעיתונות דקות אחדות לפני ההצבעה ובה נאמר כי 
ש"ס,  התנגדות  עם  הוועדה.  להקמת  תתנגד  ש"ס 
נמנע גם הסיכוי לגיוס רוב להקמת הועדה, וההצעה 

נדחתה ונותרה בגדר הצהרה ציבורית גרידא.
חזות  הוא  התזמון  דא  כגון  שבעניינים  אלא 
אריה  ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר  של  לצערו  הכל. 
תיעוד קשים  קטעי  ערב  באותו  דרעי, התפרסמו 
זאב  בגבעת  בחתונה  משטרתית  אלימות  של 
המשטרה  טענות  אף  על  לירושלים.  הסמוכה 
דרעי  מיהר  ונסיבותיו,  האירוע  על  צל  שהטילו 
להוציא שורה ארוכה של הודעות גינוי והבטחה 
ההחלטה  לצערו,  השוטרים.  בהתנהגות  לטפל 
פעלה  הועדה  הקמת  נגד  יותר  מוקדם  להצביע 

נגדו כבומרנג.
גם  אם  בחכמה  בש"ס  ינהגו  להבא,  לפחות 
יהדות  מטעם  שתעלה  בהצעה  יתמכו  לא  כאשר 
בה  ינפנפו  ולא  התנהלותם  את  יסתירו  התורה, 
והיעילים  מהמנוסים  הם  ש"ס  ח"כי  כל.  לעין 
בכנסת, וכאשר ברצונם להיעדר מהצבעה כלשהי 
מבלי לנקר עיניים הם יודעים היטב לעשות זאת, 

גם ללא הודעות לעיתונות והצהרות מיותרות...

אמריקה בוחרת
אגדה ישנה מספרת על ישיבת קבינט בניהולו 
אחר  בזו  נערמו  בעיות  המנוח.  בגין  מנחם  של 

"הבה  מבריק.  רעיון  והציע  שקם  מי  שקם  עד  זו 
נכריז מלחמה על האמריקאים", כך המבריק, "הם 
ייפול עליהם".  ויכבשו אותנו, וממילא הכל  ינצחו 
ברצינות,  הרעיון  את  הנוכחים  שקלו  במצוקתם, 
אלא שאז העלה אריק שרון טיעון מנצח - וקבר את 
הרעיון לנצח, "ומה אם אנחנו נכבוש את אמריקה?" 

הקשה, "מה נעשה עם הבעיות שלה?"
לא  קיומה  שנות  וקצת  שבעים  בכל  כי  נדמה 
היה הקשר הפוליטי בין ישראל ובין ארה"ב הדוק 
טראמפ  דונלד  הנשיא  של  גורלו  כך.  כל  ותלותי 
הממשלה  ראש  של  בגורלו  מחתא  בחדא  כרוך 
פחות  בעוד  הראשון  של  נצחונו  נתניהו.  בנימין 
משבועיים, ונתניהו עשוי לפזר את הכנסת עוד לפני 
תום השנה האזרחית. מנגד, הפסד רפובליקני יוציא 
לייצר  בו  וידחק  רוה"מ  של  ממפרשיו  הרוח  את 
פשרה תקציבית ומאבק הישרדות ממושך בממשלה 

הנוכחית.
הבחירות  שיטת  על  קצרצר  הסבר  תחילה 
השנים  בארבע  לשכוח  שהספיק  למי  האמריקנית, 
שחלפו. תושבי ארה"ב בוחרים את הנשיא באמצעות 
מינויים של 538 אלקטורים, המייצגים את המדינות 
למדינות  עודף  יחס  מעט  )עם  גודלן  לפי  השונות 
הקטנות(. למעט נברסקה ומיין, שהשפעתן זעומה, 
נוהגות שאר ארבעים ושמונה המדינות המרכיבות 
את ארה"ב בשיטת 'המנצח לוקח הכל', לאמור, מי 
כל  את  יגרוף  במדינה,  הקולות  מרבית  את  שיקבל 

האלקטורים שלה.
בסיס  על  מפלגה  כל  נשענת  הדברים,  מטבע 
יציב של מדינות כחולות )דמוקרטיות( או אדומות 

מגיפת השנאה

בתקשורת הישראלית כבר 
מזמן לא מתעניינים בעובדות, 
לא עזרה התייצבותם של חברי 
הכנסת של דגל התורה בריש 
גלי בזה אחר זה והבהרתם כי 
אין שום היתר לסיכון חיים, ולו 
הקלוש ביותר, לא סייעה גם 
ההבנה שמדובר בויכוח פוליטי – 
עובדה שהוצנעה ברוב הדיווחים. 
הנימה השלטת הייתה זו 
המסיתה, המשניאה והמגדפת

על סדר היום

האמנה לכבוד 
הדדי, פרי עמלו 
של ח"כ ארבל

אבי גרינצייג
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)רפובליקניות(. כך, קליפורניה מהווה עוגן דמוקרטי 
של 55 אלקטורים, לעומת טקסס הרפובליקנית עם 
38 אלקטורים. בסך הכל, ההנחה היא במצב הדברים 
אלקטורים   150 לפחות  ילקט  צד  שכל  הנוכחי 
'המדינות  בזירת  בעיקר  מתנהל  והקרב  מובטחים, 
המתנדנדות', אלו שעוברות מצד לצד ומכריעות את 

הבחירות.
צפון   ,)16( ג'ורג'יה  אלקטורים(,   29( פלורידה 
קרוליינה )15(, פנסילבניה )20(, אוהיו )18(, מישיגן 
 )11( אריזונה   ,)6( אייווה   ,)10( ויסקונסין   ,)16(
ונבאדה )6( הן עשרת המדינות שמצביעיהן יכריעו 
את הכף. הסקרים, על אף אמינותם המוטלת בספק, 
האחרונה  הדקה  של  דרמטית  מגמה  על  מצביעים 
בשיאו  שהיה   – הפער  את  מצמצם  טראמפ  ולפיה 
דו ספרתי - וגם נוטל את ההובלה בחלק מהמדינות 

הללו.
'לרמות  טראמפ  מצביעי  של  בנטייתם  בהתחשב 
בכל  קלינטון  ניצחה  שעברה  )בפעם  הסקרים'  את 
 5% של  ממוצע  בפער  המפתח  במדינות  הסקרים 
ויותר, אך הפסידה כמעט בכולן...(, הרי שההובלה 
בג'ורג'יה או השוויון המסתמן בפלורידה מטים את 
הכף לטובתו. גם המאפיין הרפובליקני של הצבעה 
הדמוקרטי  המחנה  לעומת  יותר,  גבוהים  באחוזים 
הליברלים  ובין  הממורכז  הרוב  בין  המפוצל 
לטובת  לשחק  עשוי  סנדרס,  תומכי  הקיצוניים, 

הנשיא המכהן.
מגפת  השפעת  הוא  הגדול  הנעלם  שני,  מצד 
הקורונה, עם יותר מ225 אלף מתים וקרוב לשלושה 
טראמפ  את  מאשים  ביידן  פעילים,  חולים  מיליון 
כושלת  בהתנהלות  אדם,  בחיי  שעלה  בזלזול 
הסיני.  הנגיף  מול  שגיאות  רצופת  ובהתמודדות 
ביום חמישי השבוע ייערך העימות הנשיאותי השני 
בעקבות  בוטל  הקודם  שהעימות  אחרי  והאחרון, 
מחלתו של טראמפ. ביידן צפוי להטיח בפני הנשיא 
ולייצר  לנסות  כדי  הקורונה  סוגיית  את  ושוב  שוב 
שאפילו  אחרי  בפרט  עבורו,  מחודש  מומנטום 
צמוד  הפך  פנסילבניה,  נולד,  בה  במדינה  המרוץ 

מהצפוי.
התוצאות,  על  להמר מראש  בלתי אפשרי  כמעט 
מכהן.  כנשיא  טראמפ  של  המובהק  יתרונו  אף  על 
לעומת זאת, ניתן להמר בוודאות על השפעתן כאן, 
לטייקון  אצבעות  יחזיקו  הימין  במחנה  בישראל. 
דווקא  יקוו  בשמאל-מרכז  ואילו  הסוער,  הג'ינג'י 
לניצחונו של הסנאטור הישיש. לכולם יחד ברור כי 

לא פחות משישפיעו התוצאות על האמריקנים, יהיו 
להן השלכות חסרות תקדים גם על מצב הביטחון, 

יחסי החוץ, הכלכלה והפוליטיקה הישראלית.

הקול החב"די
אפרופו הבחירות מעבר לים, השבוע נערך מפגש 
סגן  ידי הבית הלבן, של  על  היטב  ומתוקשר  לבבי 
הנשיא מייק פנס עם שלוחי חב"ד במדינת פלורידה, 
מדינה בה הקול היהודי נחשב קריטי. פנס לא חסך 
בתקווה  המרשים,  השלוחים  למפעל  במחמאות 
כיצד  נחשף  המפגש,  בשולי  קולות.  קצת  לקושש 
עיכב הקמפיין החב"די את תכנית החלת הריבונות 
של טראמפ ודחף לקידום מסלול הסכמי השלום עם 

איחוד האמירויות ובחריין.
היא  לחיינו,  טראמפ  תכנית  פרצה  בהם  בימים 
חישבה לקרוע את היחסים העדינים בין בכירי רבני 
חב"ד: במשך חודשים ארוכים נחלקו רבני התנועה 
במחאה  לצאת  האם   – בדעותיהם  ובארה"ב  בארץ 
נגד תוכנית שבסופה מדינה פלסטינית. בצד  רחבה 
אחד של המתרס נמצא הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, 
המשמש כאב בית הדין הגבוה של חב''ד בישראל, 
שאף הוציא מכתב בשמו לרוה"מ נתניהו הקורא לו 
לחדול מללכת במתווה זה, מנגד, יצאו רבנים אחרים 
נגד פניה זו וביקשו לפעול ללא טביעות האצבע של 
תנועת חב"ד, כדי שלא לפגוע בקשרים עם הממשל 

האמריקני האוהד.
כדאי לציין שהקשר של חב"ד עם הממשל הנוכחי 
הכשרות  מהארוחות  החל  חדשים.  לשיאים  מגיע 
החגיגות  דרך  עבור  חב"ד,  בהכשר  הלבן  בבית 
היהודיים,  החגים  לרגל  הלבן  בבית  הרשמיות 
של  בבתו  וכלה  חב"ד,  שליחי  ידי  על  המנוהלות 
שבת  מידי  להגיע  המקפידה  איוונקה,  טראמפ, 
בוושינגטון  חב"ד  לבית  קושנר  ג'ארד  בעלה  עם 

בראשות הרב לוי שם טוב. 
בשגרירות  גורמים  כי  להוסיף  יש  זאת  על 
בישראל  חב"ד  תנועת  לראשי  פנו  האמריקאית 
ותחת שמה של  בבקשה שלא לחבור באופן רשמי 
תכנית טראמפ.  נגד  בארץ  לתנועות המחאה  חב''ד 

ללחץ זה הצטרפו גם תורמים ופעילים באיפא"ק. 
יצחק  יוסף  הרב  על  הפור  נפל  דבר,  של  בסופו 
חב"ד  בתי  מאות  את  ומנהל  החולש  אהרונוב, 
הברורות  ההוראות  את  בזמנו  שקיבל  ומי  בישראל 
המערכה,  את  זצ"ל.  מהרבי  הארץ  שלמות  בנושא 

אלא  ישראל,  ברחובות  שלא  לנהל  אהרונוב  בחר 
הסתיים  השבוע  בוושינגטון.  הממשל  במסדרונות 
אימוץ  עם  עתה,  לעת  לפחות  בהצלחה,  הקמפיין 
הסכם השלום עם איחוד האמירויות ולדחייה בלתי 

מוגבלת בזמן של החלת הריבונות.

לא רק קורונה
לסיום:  חיוביות  הערות  שתי 
אורי  השר  לסגן  מחמאות  תחילה, 
של  הקמתה  על  האחראי  מקלב, 
דיווחנו  עליה  החרדית,  המנהלת 
ההסכמים  חתימת  עם  בהרחבה 
לאחר  השבוע,  הקואליציוניים. 
עיכובים ממשלתיים בלתי פוסקים, 
המערכת  על  לגבור  מקלב  הצליח 
הרשות  ראש  לתפקיד  ולמנות 
בנישה  שכיהן  מי  אסף,  רועי  את 
כלכלי  לפיתוח  ברשות  מקבילה 
של המגזר הערבי, ומביא לתפקיד 
בדמות  וקבלות  שנים  ארוך  ניסיון 
משרד  מול  יעילה  התנהלות 
העומד  משנבחר  כעת,  האוצר. 
החרדית  המנהלת  יכולה  בראשה, 
היה  מדוע  ולהוכיח  לדרך  לצאת 

שווה להתעקש עליה.
משה  הדין  ועורך  ח"כ  וגם, 
לשבוע.  משבוע  מפתיע  ארבל 
אצל  ארבל  ביקר  שלישי  בצהרי 
את  לו  והגיש  המדינה  נשיא 
יזמתו  פרי  הדדי'  לכבוד  'האמנה 
משבעים  פחות  לא  חתמו  עליה   -

האמנה  בבסיס  הבית.  סיעות  ממרבית  כנסת  חברי 
נדרשו החותמים להצהיר כי ישמרו על כבוד הדדי 
חרף חילוקי הדעות החריפים, יפעלו לשמש דוגמה 

אישית ויימנעו מלעורר שנאה ופלגנות.
נכבדה  נציגות  גם  למצוא  ניתן  החותמים  בין 
מיש  חברים  לצד  לליכוד,  החרדיות  לרשימות 
וממרצ. ספק עד כמה  עתיד, מהרשימה המשותפת 
יוכלו הח"כים גם ליישם את התחייבותם, באווירה 
כיום.  הישראלית  ובתקשורת  בפוליטיקה  השלטת 
לכל הפחות, יטלו על הרצון הטוב שכר שיחה נאה. 

סגן הנשיא והשלוחים החב"דיים. צילום: דוברות הבית הלבן

משיקולים שונים )וחלילה לא 
מטעמים של קרדיט פוליטי, 

שוודאי אינם עולים על הפרק 
כלל(, בחרו בש"ס להתנגד 

להצעה בדקה ה-90. גורמים 
במפלגה טוענים כי גילו בגרות 
ואחריות בכך שמנעו קרע מול 

כחול לבן, אך הם מתקשים 
להסביר מדוע גילוי הבגרות נדרש 
להודעה מיוחדת לעיתונות דקות 
אחדות לפני ההצבעה ובה נאמר 
כי ש"ס תתנגד להקמת הוועדה. 

עם התנגדות ש"ס, נמנע גם 
הסיכוי לגיוס רוב להקמת הועדה, 

וההצעה נדחתה ונותרה בגדר 
הצהרה ציבורית גרידא
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

הנתינה מרבה אהבה ואחווה
ְוָאַסְפָּת  ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר  ַמֲאָכל  ִמָּכל  ְלָך  ַקח  "ְוַאָּתה 

ֵאֶליָך ְוָהָיה ְלָך ְוָלֶהם ְלָאְכָלה" )בראשית ו, כ"א(. 

דרשו רבותינו )יומא ג ע"א(, ַּקח ְלָך- משלך, ומבאר הכלי 
יקר )ד"ה לך( שגם נח צּוָוה לקחת רק מממונו הפרטי ולא 
משל אחרים ולא מן הגזל )והוצרך לצוותו על כך לפי שהיה 
המבול  דור  של  ממונם  לקחת  שמותר  לחשוב  לנח  מקום 
לאחר  היותר  לכל  כלה,  וממונם  למות  עתידים  הם  שהרי 

בקשת רשותם- יעוי' בשיחות מוסר הנזכר לקמן(.
וכך עשה נח, מכר את ביתו ואת כל החפצים שברשותו 
עמו  היו  אשר  והבהמות  החיות  עבור  ומשקה  מזון  וקנה 
בתיבה במשך שנה שלימה, ונעשה בתיבה נס שהמעט הכיל 
מטר(  )כ-150  אורך  אמה   300 של  ובגודל  המרובה,  את 
ו-50 אמה רוחב )כ-25 מטר( ו-30 אמה גובה )כ-15 מטר( 
בסה"כ, הצליח נח להכניס את כל המאכל והמשקה, את כל 

הבהמות והחיות, ואת כל בני משפחתו. 
שנת  מוסר  )שיחות  זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
מבאר  כ"ב-כ"ה(  עמ'  הבריות,  אהבת  ו',  תשל"ב-מאמר 
שהטעם שציווה ה' יתברך את נח שיבנה את התיבה ויקנה 
את כל המזון הדרוש מכספו האישי, כדי שיהיה לנח חמלה 
ורחמים כלפי החיות אשר עתידים להיות עמו בתיבה. לפי 
שעל ידי הנתינה והענקה לזולת נעשה האדם קשור ומחובר 

לאותו אדם שנתן לו ומוכן למסור נפש בעבורו. 
אוהב,  שהוא  למי  מטיב  שאדם  לחשוב  רגילים  העולם 
אותו?  אוהב  אני  )'למה  עמו  המטיב  האדם  את  ואוהב 
כיון שהוא נתן לי'(, אך ההיפך הוא הנכון, על ידי הנתינה 
והענקה נוצרת האהבה והאחווה, וככל שאדם מעניק ונותן 

לשני כך הוא נעשה אוהבו יותר ויותר. 
'אם חפץ  זוטא פ"ב(  וכן שנו רבותינו )מסכת דרך ארץ 
אתה להידבק באהבת חבירך, הוי נושא ונותן בטובתו', לפי 
ואחווה  אהבה  הנותן  אצל  נוצר  לחבר  והענקה  שבנתינה 
ומוכן  ילדיו  את  אוהב  שהאב  הסיבה  וזוהי  החבר.  כלפי 
יב(,  ג,  )משלי  ִיְרֶצה  ֵּבן  ֶאת  ּוְכָאב  בעבורם,  נפשו  למסור 
ועמלו  מממונו  להם  והעניק  נתן  בהם,  השקיע  שהוא  כיון 
הדרך  כי  אהבה,  בשער  צדיקים  אורחות  בספר  כתב  )וכן 
להיעשות אוהבו של חבירו, היא שישתדל להיטיב עמו בין 

בגופו ובין בממונו(. 
⋅⋅⋅

דופן,  יוצאת  בצורה  הברואים  כל  עבור  נפשו  מסר  נח 
בתיבה,  הנפשות שהיו  כל  את  פירנס  ובמשך שנה תמימה 
ודבר זה לא היה קל וכפי שדרשו רבותינו )תנחומא נח אות 
טעם  טעמו  לא  בתיבה(  )שהיו  חודש  י"ב  אותן  שכל  ט'(: 
שינה לא נח ולא בניו, לפי שהיו זקוקים להאכיל ולהשקות 
את הבהמות, החיות והעופות, וכל בהמה אוכלת את מאכלה 

בזמן שונה ובשעה מסוימת ביום.
וממשיך המדרש ומספר שפעם אחת התעכב נח מלזון את 
האריה, והכישו האריה ברגלו ושבר אחת מצלעותיו, וזהו 
שנאמר "ַוִיָּׁשֶאר ַאְך נַֹח" )בראשית ז, כג(, 'אך' בגימטרא 21, 
ללמד שנשאר נח רק עם עשרים ואחת צלעות שלימות, וכל 

הזמן היה גונח וצועק מכאב )יעוי' בדברי רש"י שם(. 
וכדי שיהיה לנח את הכוחות והרצון להגיע למסירות נפש 
זו, ציווהו הקב"ה לקנות את כל המזון הנצרך בתיבה מכספו 
הפרטי שהשיג במשך שש מאות שנה, ולפזר את כל ממונו 
עבורם, כדי שעל ידי זה יהפך לאוהבם ולחבבם, ובמידה כה 
גדולה של אהבה, עד שיהיה מסוגל לעמול במסירות נפש 
שנה תמימה לספק את כל צרכיהם.  דזה הכלל, ככל שאדם 
וחיבתו  אהבתו  גודלת  כך  עבורו,  ומשקיע  לדבר  מתמסר 

לאותו דבר.
 

⋅⋅⋅
ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

בשבוע הבא )יום ב'- ג' מר חשוון( ימלאו  ארבע שנים 
עם  תפארת  הדר  ראשנו,  עטרת  ורבינו,  מורנו  לפטירת 

ישראל, הראשון לציון מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. 
מלבד  ורבינו  מורנו  בהם  שזכה  הגדולים  הדברים  אחד 
הם  כולו,  העולם  בכל  והפצתה  בתורה  העצומה  שקידתו 
היה   הוא  תמיד  ולאלפים,  לעשרות  עושה  שהיה  החסדים 

שיעזרו  וליתומים  לאלמנות  הנצרכות,  למשפחות  דואג 
ויתמכו בהם, ופעמים רבות היה תומך בהם מכספו האישי, 
מחבלי  להינצל  שהרוצה  רבותינו  דברי  את  בכך  ומקיים 
משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים )סנהדרין צח ע"ב(. 

סיפר לי אדם שהיה מאחת המשפחות הללו, אביו נפטר 
בגיל צעיר והשאיר אחריו אלמנה ושבעה יתומים, לאותה 
רצו  ולכן  הדירה  שכירות  את  לשלם  כסף  היה  לא  אלמנה 
ארבעים  לפני  אז,  זצוק"ל,  מרן  משם,  להוציאה  הבעלים 
ושבע שנה, היה מקבל משכורת מבית דין שבה פרנס שלוש 
בכל  עצמו  על  הרב  לקח  זאת  ובכל  בביתו,  נפשות  עשרה 
וכל  אלמנה,  אותה  של  הדירה  שכירות  את  לשלם  חודש 

חודש היה שולח צ'ק לבית האלמנה על סך השכירות.
ועוד מסופר שפעם אחת ניגש אדם למרן זצוק"ל והודיעו 
קרא  להסתדר,  מצליחה  עניה שלא  בשכונה משפחה  שיש 
את  מכיר  אם  ושאלו  שליט"א  בניזרי  שלמה  לרב  מרן 
החסד  ובקו  אותם  מכיר  שהוא  הרב  לו  אמר  המשפחה, 
וכדו',  מזון  מוצרי  להם  ושולחים  להם  עוזרים  הם  שלהם 
אמר לו מרן: "אני רוצה שבכל חודש תזכיר לי לאחר שאני 
מקבל את המשכורת לתת צ'ק על סך 1,000 ש"ח למשפחה 
הזאת", וכך היה עושה מרן מידי חודש בחודשו. ַוְיִהי ָּדִוד 
עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה )שמואל ב ח, טו(, כל הזמן דוד המלך 
היה  גיסא  מאידך  אך  כמלך,  כתפקידו  משפט,  עושה  היה 
עושה גם חסדים. כך היה מרן זצוק"ל, ולכן זכה לממדים 

גדולים מאוד.
ורבינו  מורנו  מותו,  אחרי  מעשיו  כך  בחייו  וכמעשיו 
ממשיך לעשות חסדים עם כלל ישראל גם בהיותו בעולם 
העליון, לפני כשלוש שנים רצו להוציא אשה אחת מביתה 
הדירה,  שכירות  את  לשלם  באפשרותה  לה  היה  שלא  לפי 
בצר לה הלכה לציונו של מרן זצוק"ל והתפללה שם מעומק 
לפלוני  "תלכי  לה:  ואמר  בחלום  אליה  בא  ומרן  הלב, 
אלמוני, תראי אותו מחר בברית עם הרב אלבז, ותגידי לו 

שביקשתי שיטפל בבעיה שלך".
אותה אשה באה לברית ומצאה שם את אותו אדם ואמרה 
רוצים  אותי,  שתציל  אמר  הרב  כלום,  יודעת  לא  "אני  לו: 
כל העניין.  לה את  סידר  ואותו אדם  לי את הבית",  לקחת 
מדהים לראות איך מרן ממשיך לחיות איתנו ולפרוס כנפיו 

עלינו. 
***

אין חיים בלי תורה 
אור החיים הקדוש כותב בספרו )מקורו מהזוה"'ק פרשת 
משפטים דף קיח: ברעיא מאימנה על פי פירוש נר למאור(: 
"והתענוג הרוחני שיבוא מהשגות אלו )של לימוד התורה( 

הוא חיי החיים כי בלעדם אין טעם בחיים". 
בלעדי התענוגות האלו אין טעם בחיים, זה ממש מזכיר 
לי את מרן זצוק"ל, לאחר שידע שאין עוד ברירה, וייסורי 
התופת אשר פקדו אותו לא אפשרו לו ללמוד בשום פנים 
ואופן, אמר מרן למקורביו:  "אם כך אין טעם בחיים, אין 

טעם לחיות, ולכן הוא מבקש כבר לעלות לעליונים".
לפני  מזעזע,  ממש  זצוק"ל,  מרן  על  נורא  סיפור  ישנו 
כחמישים וחמש שנים נולדה למרן בת שביעית, אך לדאבון 
לב היא נולדה עם חולי בלב, כולם התפללו לרפואתה, אך 

סיכוייה לחיות היו קטנים מאוד ולאחר כמה ימים נפטרה. 
שיעורו  מסירת  באמצע  היה  זצוק"ל  מרן  העת  באותה 
הקבוע, וכשפשטה השמועה ניגש אחד ממשתתפי השיעור 
לומר  והוסיף  המרה  הבשורה  את  לו  ובישר  זצוק"ל  למרן 
הספר  את  סגר  מרן  לעשות,  מה  לדעת  ממתינים  שכולם 
בלחש:  לו  ואמר  אדם  לאותו  קרא  מכן  ולאחר  באנחה, 
"מדוע עשיתי לי כך? לא חבל על השיעור תורה? לא היית 

צריך להודיע לי זאת אלא רק בסוף השיעור!"
נורא, היכן הראש של מרן זצוק"ל נמצא בשעה כה קשה? 
בלימוד תורה! בזיכוי הרבים, "חבל שאיבדתי את השיעור", 
אין זו אלא גדולה של גאון העולם, ודביקות בתורה שאין 
כדוגמתה, כי דברי התורה הם 'חיי החיים, ובלעדם אין טעם 

בחיים'. 
שמים  ויראת  בתורה  והתעלות  לעלות  שנזכה  רצון  יהי 
בקרוב  שנראה  לנו  תעמוד  ורבינו  מורנו  וזכות  טהורה, 

בישועת ישראל השלימה, אמן.

נח מצווה להכניס אל התיבה בהמות וחיות מכל הסוגים. אך 
בעוד שמהטהורות עליו להכניס שבע מכל סוג, הרי שמהבהמה 
כפי שנאמר:  סוג.  רק שתיים מכל  להכניס  עליו  שאיננה טהורה 
לא  אשר  הבהמה  ומן   ... שבעה  שבעה  לך  תקח  הטהורה  הבהמה  "מכל 
טהורה היא שנים איש ואשתו" )ז', ב'(. והדבר תמוה, מה שייך "אישות" 
אצל בהמה – "שבעה שבעה איש ואשתו", "שנים איש ואשתו"? משיבה 

הגמרא )סנהדרין ק"ח, ע"ב(: "מאותם שלא נעבדה בהם עבירה".
הבהמה  "מכל  נאמר:  הטהורה  הבהמה  שאצל  לב  לשים  כדאי  אך 
הטהורה תקח לך", הבהמה הטהורה לא נכנסה מעצמה, על נח היה לקחת 
אותה. והשאלה מדוע? מה שונה בהמה טמאה שהגיעה לתיבה מעצמה 
לבהמות טהורות שנאמר עליהן "תקח לך"? במיוחד שהבהמה הטהורה 

היתה שבעה שבעה , ואילו שאינה טהורה רק שניים.
מבאר רבי יונתן אייבשיץ זצ"ל יסוד חשוב בחיי האדם, בדברים טובים 
תמיד יש קושי. בכל פעם שרוצים לקיים איזו מצווה, נתקלים בקשיים. זה 
לא הולך בקלות, תמיד יש מניעות ועיכובים וכל מיני מכשולים בדרך, ועל 
כן בהמה טהורה שעתיד נח להקריבה למזבח לא באה מאליה אלא היה 
צריך לקחת אותה. עלינו לדעת כי זה חלק בלתי נפרד מהתהליך. אם הכל 

הולך בקלות, בלי קושי, כנראה משהו לא תקין.
מעשה שארע אצל בעל 'תוספות יום טוב' זי"ע בקראקא כאשר באחד 
הימים דפק על דלת ביתו יהודי שהיה נראה אדם נכבד. הלה הציג את עצמו 
סירקיס  יואל  רבי  של  הרמה  הישיבה  להחזקת  כספים  שמגייס  כמשולח 
זצ"ל בעל 'בית חדש' – הב"ח וביקש ממנו מכתב המלצה לתושבי העיר 

שיסייעו בידו.
 התוי"ט חרד לקראת האורח שבא בשליחות גדול הדור, והציע לו שהוא 
בעצמו ילך עמו לאסוף כסף אצל תושבי העיר,  לכבוד תורתו של משלחו 
העיר  ברחובות   היום  כל  עמו  והסתובב  במלאכה  החל  התוי"ט  הדגול. 
קראקא. כמובן שכל התושבים נרתמו להרים נדבתם בעין יפה יותר מכפי 
יכולתם, שהרי מיהו הרואה את רב העיר הולך בעצמו לגייס כספים ולא 

ייתן לו?

לעת ערב הציע התוי"ט למשולח שיעלה אליו הביתה וישיב את נפשו 
במאכל ומשקה. כיון שנכנס הלה לביתו, מיהר התוי"ט לנעול את הדלת 
החל  האיש  לצאת.  יכולת  מבלי  החדר  בתוך  האורח  את  וכלא  מבחוץ, 
מתושבי  רבים  התאספו  זעקותיו  ולשמע  שישחררוהו,  גדול  בקול  לזעוק 

העיר לראות את המחזה המוזר המתרחש בבית הרב. 

התוי"ט ציווה על כמה גברתנים לחקור את האיש חקירה נמרצת מאין 
שמגייס  מומר  יהודי  שהוא  והודה  נשבר  שהאיש  עד  מעשיו?  ומה  הוא 
כספים לכת משומדים. ולכן אמר שהוא אוסף כספים לישיבת הב"ח, כי 
הב"ח ראשי תיבות ב'רית ח'דשה ירחם ה'. הגברתנים היכו אותו נמרצות 
על מעשיו הנפשעים, לקחו ממנו את כל הכסף שהצליח לגייס מהתושבים 

ושילחוהו בבושת פנים.

התוי"ט.  של  מדרשו  בבית  שהופיעה  הקודש  רוח  על  רעשה  העיר  כל 
חוץ  כלפי  שהצטייר  האיש  של  עקבותיו  על  לעלות  הצליח  מניין  שהרי 
עלה  איך  למקורביו  והסביר  כולם  את  הרגיע  התוי"ט  אך  בעמיו?  כבעל 
בדעתו שהאיש אינו אלא מתחזה המבקש לרמות את הציבור. וכה אמר: 
"כלל מסור בידינו, לכל הדברים שבקדושה יש מפריעים ומקטרגים שאינם 
לראות  נוכחתי  זו  במגבית  כאן  ולקיימם.  לעשותם  פעולה  חופש  נותנים 
שכל תושבי העיר בלי יוצא מן הכלל, גם העניים המרודים ביותר, כולם 
נענו בחפץ לב ותרמו סכומים הגונים. מיד עלה אצלי חשש כבד לזהותו 
שבקדושה  דבר  להיות  שאמורה  שמגבית  יתכן  איך  ומעשיו.  האיש  של 
מיד  קלים?  ולו קשיים  ללא קשיים  – תתנהל  ישיבה מפורסמת  להחזקת 
הבנתי שהסיטרא אחרא מעורבת בזה, ואכן אחרי החקירה התברר למפרע 

שצדקתי בהשערתי".

את הטהורה "תיקח לך": כי דברים טובים באים בקושי.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תקח לך
 

בכל פעם שרוצים לקיים איזו מצווה, נתקלים 
בקשיים. זה לא הולך בקלות, תמיד יש מניעות 

ועיכובים וכל מיני מכשולים בדרך
"



077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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אינפורמטיבי *
מתבודדת עם בעיה אסתטית?

משפחות רבות שוהות כיום בבידוד ביתי קצר או ארוך. באופן 
טבעי, עולים לעיתים חששות, דאגות וספקות המביאים לשינוי 

במצב הנפשי ובהרגלי השינה והתזונה. אלה עלולים להשפיע 
על עור הפנים ועל היווצרותן של בעיות אסתטיות שונות. 

מתוך היכרות עמוקה וחיבור לצרכי הלקוחות, פתחה דבי 
וולף מערך ייעוץ מקצועי-אישי, המאפשר למטופלות לקבל 
מענה מושלם באמצעים מתקדמים השומרים על בריאותן; 

קווי הטלפון של מכוני 'דבי וולף' מאוישים בכל יום וזמינים 
לכל שאלה ופנייה. ניתן אף לקבל הדרכה אישית לטיפול 

במצב אסתטי מסוים, כדוגמת אקנה, פצעונים, קמטוטים או 
פיגמנטציה.

ומה בנוגע לתכשירי ניקוי והזנה? דבי תגברה את מערך 
השילוח וההפצה, באמצעותו ניתן לרכוש את תכשירי 

הקוסמטיקה המעולים של 'דבי וולף' ולקבלם עד פתח הבית 
ללא תוספת תשלום על המשלוח!

למשלוח חינם עד הבית התקשרו כעת: 1700-500-401. 

סניפי 'דבי וולף': ירושלים - עם ועולמו 3 (כנפי נשרים), בני 
ברק - ר' עקיבא 74 קומה א', מודיעין עילית - מרכז קסם.

ד"ר פישר ממשיכה להוביל 
חדשנות בתחום ההיגיינה

 Alco-gel Pharma ומשיקה את סדרת מגבוני החיטוי
wipes

הקוטלים 99.9999% מהחיידקים

הסדרה כוללת מגבונים המבוססים על 70% אלכוהול ומגבונים 
המבוססים על הרכיב האנטי בקטריאלי אמוניום רבעוני 

בשילוב עם ריכוז מופחת של אלכוהול

על פי הנחיות משרד הבריאות, מומלץ לחטא משטחים הבאים 
במגע רב עם הידיים במרחב הציבורי כמו מעקות ידיים, 

כפתורים, ברזים, מקלדות, שולחנות וכדומה.

ד"ר פישר משיקה את סדרת אלכו-ג'ל פארמה ווייפס 
(Alco-gel Pharma wipes) – סדרת מגבוני חיטוי אנטי-

בקטריאליים המכילים נוסחה יעילה לניקוי ולחיטוי יסודי 
ומהיר של משטחים ואביזרים. המגבונים  גדולים, עבים ולחים 
במיוחד ומיועדים לניקוי וחיטוי של מכשירים וציוד עזר רפואי 

וכן לשמירה על ההיגיינה, קוטלים 99.9999% מחיידקים 
עיקריים ונותנים מענה יעיל לשמירה מרבית על ההיגיינה בכל 

זמן ומצב.

Alco-gel Pharma wipes – 70% אלכוהול (האריזה 
הכחולה)

המגבונים בסדרה מכילים 70% אלכוהול בהתאם להמלצה של 
המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) ומשרד 

הבריאות הישראלי. בסדרה ניתן להשיג 20 מגבונים באריזת 
TO GO, 60 מגבונים באריזה רכה עם מכסה פלסטיק  ו-160 

מגבונים במיכל עגול וקשיח. מחיר מומלץ לצרכן: 20 מגבונים 
12.90 ₪, 60 מגבונים 16.90 ₪, 160 מגבונים 24.90 ₪. 

Alco-gel Pharma wipes – אמוניום רבעוני ואלכוהול 
בריכוז מופחת. מתאים למשטחים שרגישים לאלכוהול בריכוז 

גבוה (האריזה הירוקה)

מגבונים המבוססים על שילוב של  הרכיב האנטי בקטריאלי 
הפעיל והיעיל אמוניום רבעוני  עם ריכוז נמוך של אלכוהול. 

מיועדים לניקוי וחיטוי משטחים וציוד הרגישים לאלכוהול 
בריכוז גבוה כדוגמת: גומי, פלסטיק, אלומיניום, עץ, משטחים 

צבועים ושרופים, לכה, מתמרי אולטרסאונד ומוניטורים. 
בסדרה ניתן להשיג 20 מגבונים באריזת TO GO ,קופסה 

ובה 20 מגבונים באריזות אישיות הרמטיות לנשיאה בכל תיק 
או כיס, 60 מגבונים באריזה רכה עם מכסה פלסטיק ו-160 

מגבונים במיכל קשיח. מחיר מומלץ לצרכן: 20 מגבונים 9.90 
₪, 20 מגבונים באריזות אישיות 12.90, 60 מגבונים 14.90 ₪, 

160 מגבונים 19.90 ₪.

בפעם השביעית ברציפות:

 'יקבי כרמל' הוכתרו 
כ'סופרברנדס' בישראל
יקבי כרמל מוכיחים שוב כי הם מותג האהוב, המוכר 

והאיכותי בישראל, זאת בעקבות 
ההכרזה החשובה מטעם ארגון 
Superbrands כי גם השנה, זו 
הפעם השביעית ברציפות, הם 
זכו באהדת הצרכנים והוכתרו 

ברשימת מותגי העל היוקרתיים 
בישראל. זכיה זו ממקמת את 
המותג ב"היכל התהילה" של 

מותגי העל ומחזקת את מעמדו 
כמותג היין המוביל בישראל. 

מבין הזוכים בתחרות זו, רק מס' מצומצם של מותגים המזון 
והאלכוהול, ויקבי כרמל ביניהם, נכנסים ל"היכל התהילה" 

בזכות הישגיהם יוצאי הדופן בחיבור הרגשי לצרכנים, בחשיבה 
היצירתית וכמובן באיכות המוצר שהם מספקים. ולא בכדי 

– עם ניסיון עשיר של קרוב ל-140 שנות פעילות ושמירה 
על איכות עקבית תוך כדי חתירה לעדכניות ולמקצועיות 

ממשיך המותג לזכות בתחרויות בארץ וברחבי העולם. כך 
למשל, במהלך השנה האחרונה בתחרות IWSC היוקרתית 

שהתקיימה באנגליה זכו יקבי כרמל בציונים הגבוהים ביותר 
מבין כל היקבים הישראליים שהשתתפו בתחרות וגם בשמונה 

מדליות מרשימות: אחת זהב, שתיים כסף וחמש ברונזה. 
בתחרות אשכול הזהב המקומית זכו בחמש מדליות (זהב, 

כסף ושלוש ארד) ובתחרות BEST VALUE המקומית זכו 
בשבע מדליות (זהב, שלוש כסף ושלוש ארד). 

תחרות ה- Superbrandsהנה התוצר הסופי של סקר 
צרכנים מקיף, שעורך הארגון בפעם ה-12 בישראל באמצעות 

מכון המחקר Ipsos ובודק, באמצעות מגוון שאלות מהי 
עוצמת החיבור הרגשי של מותגים שונים לצרכנים והאם ישנם 

כאלה המצליחים לייצר בידול למול האחרים. 

כל יינות יקבי כרמל כשרים למהדרין, בהשגחת בד"ץ מהדרין 
בראשות הגר"א רובין שליט"א.

חברי תוכנית "מגיע לך יותר" 
של ישראכרט משלמים פחות 

ונהנים מהטבות בלעדיות
החגים עברו וגם לאחריהם חברי תכנית "מגיע לך יותר" של 

ישראכרט זוכים להטבות מיוחדות ברשת 'נתיב החסד' עד 
כ"ג חשון.

בין ההטבות בקופונים המופצים ללקוחות: מרכך טאצ' 1 
ליטר 6.90  במקום 9.90. תירס גמדי מעולה 3.90 במקום 

7.90. אשפתון גליל 
3.90 במקום 8.90. 

שמן למאור מעולה 
8.90  במקום 14.90. 

לחמית 1 ק"ג אסם 14.90  במקום 23.90. חמישיית טישיו 
6.90  במקום .9.90  המבצעים ניתנים בהצגת הקופון שנשלח 

ללקוחות.

בנוסף יכולים חברי התוכנית ליהנות מהטבות בחנות מנטור 
חליפה  ₪590, עניבת פרגאמו 40 ₪, חולצה ללא גיהוץ 100 

אחוז כותנה  ב- 119 ₪ בתוקף עד כ"ג כסליו.

בקרן בני ישיבות קונים מכונת כביסה קונסטרוקטה  ב-1750 
₪ ומקבלים בחינם 3 מוצרי GREATZ בלנדר יד, מערבל מזון 

ומעבד מזון.

מגוון הטבות נוספות מוענקות לחברי תכנית "מגיע לך יותר" 
באופן אוטומטי במעמד חיוב החשבון החודשי ואין צורך 

לבקשן מבית העסק. פירוט ההנחה מופיע על גבי הודעת 
החיוב החודשית הנשלחת מידי חודש לבית הלקוח.

להצטרפות לתכנית מגיע לך יותר חייגו:  1-800-22-88-44

התגעגעתם? חזרנו!

עכשיו בחנויות: מילקי בטעמי 
כיףכף וטורטית

שטראוס מרחיבה את מהדורה מילקי בטעמי עלית, ומחזירה 
למדף שני מוצרים אהובים במהדורה מיוחדת: מילקי בטעם 
כיףכף ומילקי בטעם טורטית. השניים מצטרפים אל מילקי 

בטעם פסק זמן הקיים זה מכבר במקרר המעדנים.

מילקי בטעמי כיףכף וטורטית 
הושקו לראשונה לפני כשנתיים, 

וזכו להצלחה ואהדה בקרב 
הצרכנים. הקצפת המפנקת של 

חשוב לשטוף פירות וירקות – 
איך עושים זאת 

בצורה הטובה ביותר?
חדש מסנו: נוזל כלים SPARK המתאים לשטיפה של פירות 
וירקות, ללא צבע וללא בושם ובאישור בד"צ העדה החרדית!

כולנו יודעים שחשוב להקפיד על שטיפת 
ירקות ופירות – הן מחרקים כמובן והן 

מלכלוכים וזיהומים שונים העשויים להיות על 
הקליפה החיצונית.

נוסף על כך, הפירות והירקות מרוססים 
בחומרי הדברה. אומנם הם מגנים עליהם 

ממזיקים אך גם עלולים להישאר על הפרי או 
הירק ולהזיק למי שאוכל אותו.

מי שזכו למודעות גבוהה במיוחד הם ירקות 
העלים מגידול מיוחד, שעל פי ההוראות יש להשרות אותם 

במי סבון ולאחר מכן לשטוף ביסודיות. 

אז אכן, כדי לוודא שהפירות והירקות שאנחנו צורכים הם 
נקיים וראויים למאכל, הפעולה פשוטה מאוד: שטיפה.

כשמדובר בשטיפה של פירות וירקות, חשוב מאוד לשים 
את הדגש על חומר השטיפה, שכן הוא בא במגע עם המזון 
שנכניס לפינו בהמשך. יש לוודא שהוא בטוח לשימוש ואינו 

מזיק לפרי, שהוא כמובן בעל כשרות מהודרת, וגם אינו 
משאיר על הפרי או הירק עקבות בצורת טעם לוואי או ריח 

אופייני.

 ,SPARK סנו שמחה להשיק מוצר חדש בסדרת מוצרי סנו
מותג נוזל הכלים האהוב והמנצח:

נוזל לניקוי כלים ללא צבע וללא בושם שמתאים לשטיפה של 
פירות וירקות, בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית!

עם הנוזל החדש של סנו SPARK ניתן לשטוף את הפירות 
והירקות בקלות וביעילות לפני השימוש ולדעת שהם בטוחים 

לאכילה ונקיים מחרקים ומלכלוך שייתכן שהצטברו עליהם. 
הכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית מאפשרת 

מקסימום ניקיון והיגיינה בכשרות המהודרת ביותר.

המוצר החדש פותח בעקבות בקשות רבות מצד הצרכנים, 
לנוזל מתאים לחיטוי פירות וירקות בכשרות ברמה גבוהה. 

סנו SPARK החדש משלב שטיפה של פירות וירקות עם 

קפה עלית מקבוצת שטראוס במבצע מיוחד

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

את האריזה הרביעית ללא עלות. 

כמי שמחוברת לקהל לקוחותיה, יצאה קפה עלית, חברת 
הקפה המובילה בישראל, במבצע מיוחד לאוהבי מגוון סוגי 

קפה עלית ושוקולית. 
במסגרת המבצע, 

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.

מילקי משתלבת באופן מושלם עם טעם הטורטית המעולה 
– הוואפל וקרם האגוזים והשוקולד, וטעם הכיףכף האהוב – 

וופל ושוקולד חלב משובח. שילוב הטעמים המנצח הופך את 
המהדורה המיוחדת לטעימה ומבוקשת במיוחד.

זמין לרכישה בחנויות וברשתות השיווק.

כשרות: בד"צ למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א

חורף בריא עם סטארקיסט
מרקים הם "עיסקה טובה" בחורף. הם חמים, משביעים, מקטינים את צריכת הקלוריות בארוחה, ויכולים להיות דלי קלוריות 

יחסית כשהם על בסיס ירקות ולא מוקרמים. בנוסף, בחורף תחושת הצמא קטנה, אך חשוב לא פחות מאשר בקיץ לשתות 
מספיק כדי לא להתייבש. השהייה הממושכת במזגנים מגבירה את הסיכוי לתחושות של כאבי ראש והתייבשות. במרק טמונה 

הזדמנות נוחה להחזרת נוזלים לגוף.

מלבד נוזלים, מרקים מכילים לרב גם ירקות או קטניות שמכילים רכיבי תזונה חשובים כגון סיבים תזונתיים ושפע של ויטמינים, 
מינרלים ואנטיאוקסידנטים, ובכך מהווים הזדמנות מצוינת להעלאת צריכתם בקרב מי שלא רגיל לאכול מהם בשגרה. מרק 

יכול להתאים גם כחלק מארוחה או לאכילה כארוחה מלאה בפני עצמו. הוא מתאים גם לארוחת ערב וגם כנשנוש באמצע 
היום.

סטארקיסט מגישה מתכון למרק טעים ומזין המתאים לארוחה בחורף. כדי להפוך את המרק למנה עיקרית מאוזנת ומשביעה 
ניתן להוסיף 3 כפות אורז  וכ- 100 גר' טונה לקערת מרק.

טונה סטארקיסט אינה מכילה חומרים משמרים, ועשירה בחלבון מלא ואיכותי. היא ניתנת לחימום ולכן משתלבת היטב כמנת 
חלבון בכל ארוחה חמה, וכן כתוספת מזינה ומעשירה לכל סלט.

מתכון מרק עגבניות, עם אורז ועשבי תיבול ונתחי טונה

:SPARK שטיפת כלים יעילה ונוחה כמיטב המסורת של

גם נוזל הכלים החדש מכיל 24% חומרים פעילים, מנקה, 
 SPARK מבריק את הכלים ומסיר שומנים בקלות רבה. סנו

הוא יעיל וחסכוני במיוחד, כמות קטנה ממנו על ספוגית לחה 
מספיקה לכמות גדולה של כלים, והחידוש: כשרות מהודרת 

במיוחד.

כמו כל מוצרי סדרת סנו SPARK, סנו SPARK נוזל לניקוי 
כלים ללא צבע וללא בושם באותה האיכות המעולה והידועה 

של סנו ספארק, הופך את מלאכת שטיפת הכלים לחוויה 
נעימה ומרעננת, וכעת גם מאפשר לכם לשטוף ולהכשיר 

פירות וירקות בכשרות מהודרת ללא צבע וללא בושם.

סנו SPARK נוזל הכלים החדש באישור בד"ץ העדה החרדית 
משווק באריזת 1 ליטר עם משאבה לשימוש קל ונוח 

ולשליטה על כמות הנוזל שיוצאת מהבקבוק.

ניתן להשיג ברשתות השיווק.

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 - שמים וצבאם

מאונך מאוזן

1. דלי קטן לשאיבת מים מן הבור, צנצנת, צלוחית,    כלי קיבול ליין ולנוזלים 
אחרים.  "ונוטל שתי ידיו ומחזיר ה___  על האורחין" )יומא ל.(

5. רצוץ, מדוכא, מעונה. "משגב ל___" )תהלים ט י(
7. גורש,סולק.  "אדה"ר )אדם הראשון( לא ___  מגן עדן עד שחירף וגידף" 

)בראשית רבה פרשה יט(
8. מתן תוקף, הקניית זכות. "___- כח" )רש"י בבא מציעא ד.(

9. עבודת כפייה שעל הנכנע לעשות למען המנצח או המושל בו וכדומה.  ___   
עובד.  )יהושע טז י(

10. קיצור המילה: נקודה. )בהיפוך אותיות(
11. התנודד, נע, נזדעזע.  "צדיק  ___  לפני רשע" )משלי כה כו(

12. קמעא קמעא, בהדרגה, במנות קטנות, לא בבת אחת. "___   ___  
אגרשנו מפניך" )שמות כג ל(

14. האלמות,שתיקה.  "לפי שהושוו  ב___  וקבלו עליהם גזירת המקום 
מאהבה" )רש"י ויקרא יא ב(

16. עודף במשקל של אחת מכפות המאזנים כשהוא שוקל ב___ הוא שוקל או 
עין בעין הוא שוקל" )כריתות ה.(

17. בעל טעם חריף ועל פי-רוב בלתי ערב לחך.  "]כל[ ירק ___  יש לו שרף" 
)פסחים לט.(

1. קערת מתכת גדולה שהשתמשו בה לפנים לאיסוף דשן המזבח ,ולצרכים אחרים.  
"ה___  דומה לתרקב גדול של זהב מחזיק קבין וחצי" )תמיד ג ו(

2. גיבוב דברים, להג, דברים בטלים. "לשון הרע שהוא מעשה  ___  דברים" )רש"י 
ויקרא יד ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

3. ירק, דשא, עשב.  "ואחר כל- ___  ידרוש" )איוב לט ח(
4. תועה,אובד. "את האבדת אבקש ואת  ה___  אשיב" )יחזקאל לד טז()בלשון 

זכר()בכתיב מלא()בהיפוך אותיות(
6. אבן משקל קטנה לשקילת דברים לא – כבדים. אבן  ___  )משלי טז יא(

9. נתון במרה שחורה.  "שפחה זו שוטה היא ניכפית היא ___  היא" )בבא מציעא 
פ.( )בלשון זכר( )בכתיב חסר(

11. כנוי לשופטים ולדיינים שהם בשר ודם.  בית דין של ___ )ראש השנה ח:(
12. ברכה שמברך הגבאי בבית הכנסת את העולה לתורה או  את קרוביו. )על שום 

תחילתה של הברכה(  ___  שברך
13. נקי–כפים, עושה ביושר ובתמים.  "___  ידים" )איוב יז ט(

14. אחד ממיני השיש כעין הצדף, המשמש לריפוד ולשיבוץ. )אסתר א ו(
15. קיצור המילים: מצות עשה.

צבא  כסיל,  אור,  מאורי  כימה,  הקטן,  המאור  כוכב,  הגדל,  המאור  ירח,  שמש,  חמה,  שחקים,  הקשת,  צבאם,  הלבנה, 
המרום, ענן, צבא השמים

יתדאנתישראשנמאאמא
תגשחקימידהשכאנאנג

סהרשיגשימתסאדושסנ

תנשישמיאתישגרנחלא
שבסנשאותלגשיאמידג

שלאמארינמאאשהסנגי

יהסנהנתידונקשישהא

אמאקתאמארישיאנתרג

סנטנישאסנתתגחיתוד

ננאשהכתגצנתרגהשאא

שניאונאיבשיאמאנמא

תעבכדישראישיאנתהג

תצבאהמרומדכסנתישא
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דירות 
למכירה

ג’ בחשון -ה’ בחשון תשפ”א
21/10-23/10/2020  

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

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

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

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

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

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

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

+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 1.5 )לא אחרונה(,  

מתאים גם לחלוקה 
1,750,000 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(_____________________________________________

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

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

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

 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

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

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

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501)35-35(_____________________________________________

 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 

 באזור רחוב אלישע, 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

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

054-6506501)36-36(_____________________________________________

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

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

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מציאה!!! בסמטת 
מנשה/גן וורשא, 2.5 

חדרים גדולים, 70 
מ"ר, קומה 2, עורפית, 
1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)42-42(_____________________________________________

בני ברק

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(_____________________________________________

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

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

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

גדולה, 2,700,000
B.D.A 43-43(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

מושכרת 4,700, 
1,265,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)43-43(נכסים 052-7684074

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

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

050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

1,990,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

וילות ובתים
 בלעדי! בהר השלום בית 

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

4,600,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות פנטהאוז בדב 
גרונר, 4 חד', מעלית, חניה, 

וגג מוצמד, 1,620,000 )גמיש( 
_____________________________________________)43-43("פנחס נכסים" 055-6789653

 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)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בבן גוריון/
מנחם, בבניני משה"ב, 
דירת גג )דופלקס(, כ- 

200 מ"ר, 145 בנוי + 55 
מ"ר גג פתוח, מטופחת 
ושמורה, ק"ד + מעלית, 
2,750,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)43-43(_____________________________________________

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

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בלעדי דופלקס מפואר 
בפרדו, 5.5 ח', 140 מ' + 

יחידת דיור 70 מ' נפרדת + גג 
70 מטר + מעלית + 2 חניות, 

3.5 מליון תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס 4.5 באזור 
צייטלין, קומה ג', מפואר, 

ללא מעלית, 1,900,000 תיווך 
_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הרב שך דופלקס 
6 חד', 140 מ"ר, מסודרת, 
ניתנת לחלוקה, 2,100,000 
_____________________________________________)43-43(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 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(_____________________________________________

 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 43-43(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ברוזובסקי!!! ק"ק, 5 
חד', 140 מ"ר, סוכה + 
משרד ואופציה, בלעדי! 
2,850,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)43-43(נכסים 052-7684074

 בלעדי 5 ח' גדולים בויז'ניץ 
+ חדר לימוד, קומה א', חזית, 

145 מטר, 2,800,000 תיווך 
_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב 054-5500263

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

לחלוקה, 2,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)43-43(א. פנחסי 03-5799308

 מציאה במינץ קרוב 
להראשונים, 5 חדרים, 
120 מ"ר, ק"ב, חזית, 

3 כ"א, מושקעת 
ברמה גבוהה, יחידת 

הורים + סוכה גדולה + 
חניה מקורה + מחסן, 

2,250,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

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

_____________________________________________)43-43(תיווך 054-3050651

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

+ מעלית + מ.שמש 
)א.לחלוקה 2+3(, 
1,740,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)43-43(_____________________________________________

 בר"ע, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,720,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

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

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בשלוש השעות, 
ד.נכה, כ- 4 חד', 

200 מ"ר, משופצת, 
א.ליחידה, 2,100,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

חניה, מעלית, 1,620,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

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

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בפ"כ 
במתחרדים, קומה ב' + 

מעלית + חנייה, 1,600,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בראב"ד 4.5 
חדרים, כ- 100 מ"ר + 
סוכה בגג כ- 20 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה, חזית, 

1,920,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בהתנאים )צד 
של ב"ב(, כ- 100 מ"ר, 
4 חדרים, שמורה + 2 

מרפסות שמש קטנות, 
ק"ב + מעלית, חזית, 

כ.מיידית + חניה גדולה, 
2,180,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)43-43(_____________________________________________

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

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

אופציה 50 מ"ר, 2,150,000 
_____________________________________________)43-43(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור הרב שך 4 חד', 90 
מ"ר, ק"ג, משופצת כחדשה, 

3 כ"א, 1,780,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

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

3 כ"א, 1,990,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 למכירה בבניה בצירלזון, 
3 חד', 12 חודש איכלוס, 

1,550,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)43-43(_____________________________________________

 באבן גבירול! 3 חד', 
ק"ק, אופציה קיימת 

להרחבה, מושכרת 
ב- 3,400 ש"ח, רק 

1,390,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)43-43(- מתווכים" 03-5701010

 באברבנאל! 3 חד', 
מושקעת + אופציה 
מידית ועתידית, רק 

1,320,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)43-43(- מתווכים" 03-5701010

 א.דנגור 3 חד', ק"ג, 
כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, א.בצד 
50 מ"ר וכ' 108 בג.בטון, 

משופצת, 1,250,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)43-43(_____________________________________________

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

מעלית, מ.סוכה, ממ"ד, 
ח.בבניין, 1,420,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)43-43(_____________________________________________

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

א.להרחבה כ- 30 מ"ר, 
1,620,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 למבינים באהרונסון!! 
3 חד' + מרפסת, ק"ג, 
85 מ"ר + היתר בניה 

בגג ובצד!!! 1,790,000 
ש"ח בלעדי מ.כהן-נכסים 

052-7684074)43-43(_____________________________________________

 לחטוף בסלנט!!! 
3 חד', ק"ק, 75 מ"ר + 

חצר 28 מ"ר, חדשה, 
1,520,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)43-43(נכסים 052-7684074

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

נדל"ן הקריה 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

רק 1,250,000 נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

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

1,385,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 באזור במברג/מימון, 
85 מ"ר, 3 חד', ק"א + 3 יח', 
אפשרי רק הדירה, חזית "תיווך 

_____________________________________________)43-43(- אריה" 053-3172172

 בבעש"ט 3 חד', 85 מ"ר, 
ק"א + א"ב בצד )שכנים בנו(, 

חזית "תיווך - אריה"
053-3172172)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

 בלעדי מציאה ברבי 
יוסי, 3 חדרים, כ- 70 

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

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

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לרבי טרפון, 

3.5 חדרים, 75 מ"ר, 
משופצת, ק"ב, 

חזית, כניסה מיידית, 
1,560,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)43-43(_____________________________________________

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

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)43-43(_____________________________________________

 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
 לרציניים!! 

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

כ- 50 מ"ר, 1,350,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)43-43(_____________________________________________

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

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

050-3000121)43-43(_____________________________________________



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

ג’ בחשון -ה’ בחשון תשפ”א   21/10-23/10/2020

 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(_____________________________________________

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

מטופחת וגדולה + מתקנים 
_____________________________________________)31-43ש(054-8450432 054-8470433

 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

 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(_____________________________________________

 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

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

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

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 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

 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

אור הגנוז

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

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

 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

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

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

050-5308742)30-30(_____________________________________________

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

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

בני ברק 

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

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

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-44ש(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

 מציאה! גדולה, יפיפייה 
ומאווררת, מתוכננת במיוחד, 

כחדשה, באיזור ויזניץ + 
מרפסת ענקית כ- 50 מ"ר, 

מ- 3,850 ש"ח 050-5677030 
_____________________________________________)42-43(מיידי

 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, 3,300 
_____________________________________________)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

 מציאה! יפיפיה, כחדשה, 
מתוכננת במיוחד ומרוהטת 
קומפלט + מרפסת גדולה, 

לזוג צעיר בלבד, במשולם 
רהט, 2,350 ש"ח בלבד

_____________________________________________)42-43(050-5677030 מיידי

 יחידה לזו"צ, מפוארת 
ומרוהטת קומפלט, ק"ב, 
_____________________________________________)42-43ל(באברבנאל 052-7657707

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(_____________________________________________

 בחיים לנדאו בט"מ, 
2.5 חד', כ- 45 מ"ר, 

כחדשה, מושכרת 
ב- 2,800, רק 630,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,820,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)43-43(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)43-43(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 רמות א': 5 חד' משופצת 

+ גינה )30 מ"ר(, גישה 
נוחה, ניתן לחלוקה בקלות, 
רק 1,950,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)43-43(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 

_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)43-43(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 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)43-43(_____________________________________________

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)43-43(תיווך הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 רמות א': 4 חד' )2 חד' 

+ 2 חד'( + מרפסת 16, 
קרקע, למשקיע, בסולם יעקב, 
מציאה! 1,470,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-5713375

 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 

_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-5713375

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

בגג, ק"ג, 1,950,000 ש"ח! 
_____________________________________________)43-43(תיווך 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)43-43(_____________________________________________

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

מטבח חדש, ע"י מאורות 
משה, 1,600,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח, מושכרת, 1,050,000 
_____________________________________________)43-43(תיווך יוחנן 051-2454512

 למשקיעים!! בחיים 
עוזר!! ק"ג, מושכרת 

לשותפים 7,400 ש"ח, 
1,295,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)43-43(נכסים 052-7684074

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

2,250,000 גמיש!!!
_____________________________________________)43-43(050-6610501 סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)43-43(ש' בלבד!! 050-4811122

 ברוטשילד החרדי 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, 1,400,000 

_____________________________________________)43-43(תיווך יוחנן 051-2454512

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

1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)43-43(050-6610501 סתיו

קריית אתא

קריות
 פינת ההשקעות!! 

נכסים אטרקטיביים 
להשקעה/מגורים, 
27 שנות מצויינות 

ואמינות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)43-43(_____________________________________________

 נדיר! בשביט! 2 
דירות מתוך 4, בנין 
בוטיק, חצי מזכויות 
המגרש, מושכרות, 

הרחבות קיימות, 3 כ"א, 
1,300,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)43-43(- מתווכים" 03-5701010

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

790,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות במהרש"ל 
3.5 חדרים, כ- 90 מ"ר, 
חזית, ק"ב, 3,500 ש"ח 

**בטרפון 2.5 חדרים 
גדולה, 70 מ"ר + מרפסת 

גדולה, ק"ב, חזית, 
משופצת, מיידית, 3,500 

ש"ח **ברבי עקיבא 
קרוב לירושלים, 3 חדרים, 

ק"ב, חזית, מטופחת, 
כניסה מיידית, 3,500 

ש"ח מפתחות במשרד 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בשכון ה' בר אילן, 5 חד' 
מפוארת, 120 מ"ר, ממוזגת + 
נוף, ק"ג, בלי, פנוי לחודש ניסן 

053-3370813)43-44(_____________________________________________

 ברוזובסקי!! 5 חד', 
ק"ג, מעלית, 130 מ"ר, 

מפוארת!!! סוכה גדולה! 
חניה, 2 מחסנים, 7,400 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)43-43(_____________________________________________

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

4,200 נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בקרית הרצוג 
בבנין חדש 4 חדרים 

גדולה + סוכה, חזית, 
ק"ג + מעלית + חניה, 
כ.מיידית, 5,200 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)43-43(והשקעות 054-4290600

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

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

 ברבי עקיבא ליד הרב 
קוק, כ- 3 חד', 70 מ"ר, 

מאווררת, ק"ב, מיידית "תיווך - 
_____________________________________________)43-43(אריה" 053-3172172

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

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

 להשכרה בבני ברק רחוב 
עוזיאל, יחידת דיור מושקעת, 
2 חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפייפיה, ממוזגת, מיידי
054-3455437)43-43(_____________________________________________

 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 
055-4101553)43-46(_____________________________________________

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

 בנורוק! 2.5 חד', ק"א 
+ מרפסת, 60 מ"ר, רק 

3,500 ש"ח *באוסשקין! 
110 מ"ר, רק 4,000 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)43-43(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא/מוהליבר, 
2 חד', מסודרת, ק"ג, פינוי 

1/11/20 "תיווך - אריה" 
053-3172172)43-43(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב 
2.5 חדרים, 70 מ"ר, 

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

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)43-43(והשקעות 054-4290600

 באנילביץ 2 חד', 45 
מ"ר + גינה, משופצת, מיידי, 

_____________________________________________)43-43(3,500 ש"ח 054-3976211

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

054-8449114)42-42(_____________________________________________

 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
 בפיק"א, 4 חד' גדולה 
מאוד, ממוזגת, מסודרת, 
מעלית + חניה + גג עם 

_____________________________________________)43-43(מחסן, לל"ת 051-2454512

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

_____________________________________________)43-44ח(מתיווך 054-7938941

 דרושה דירה לקניה באזור 
אדמור מגור מינימום 140 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(054-8467282

עסקים

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

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 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
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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

 למכירה מצלמת קנון 
מצב חדש ב- 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-3605344

 סליסר מקצועי שמסתובב 
רדד סולתם 70 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 4*3 ס"מ 30 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-3233170

 תנור 2 תאים וגז של 
חברת prince502 במצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח 052-7127207

 מאוורר על עמוד יציב 
וחזק תעשיתי 400 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7127207

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

_____________________________________________)40-41ח(054-4443635

 בלנדר יד גרץ חדש באריזה 
_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח טל': 052-8380655

 מסחטת פרות/
ירקות קשים של חברת: 

Healthyjuicer אמריקאית 
חדש באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-8380655

 מחשב נייד מסך 10.1 
LENOVO ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(טל'": 052-8380655

 למכירה מצלמת פנסוניק 
LUMIX חצי מקצועית 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8464909

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

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-3463482

 מצנם 2 פרוסות תקין 50 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח 052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-3463482

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 + פלסטיקה )חדש 

באריזה( 200 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-3463482

 למכירה מכונת תפירה 
מצב מצוין ב- 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-5173714

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ' במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7154435

 מצלמה דיגיטלית חדשה 
HD/20 מגה פיקסל + מטען 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח 052-7154435

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 lavamat מכונת כביסה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT במצב פנטסטי )בני 

ברק( 120 ש"ח בלבד
_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(450 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 70 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)40-41ח(ס"מ 50 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 שולחן כתיבה )כחדש( 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח 050-6245339

 למכירה מזרון קפיצים 
גודל 2*1.60 מטר יוקרתי 280 

ש"ח כולל הובלה בני ברק 
054-5889418 או

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 למכירה מכתביה מצוינת, 
מגירות נשלפות, שמנת ורוד 

400 ש"ח מ- 16:30
_____________________________________________)40-41ח(052-7645843

 שידה לבנה + מראה 400 
_____________________________________________)40-41ח(03-6191468 052-7698994

 4 כסאות לסלון כל כסא 
200 ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)40-41ח(052-7698994

 מזרונים קפיצים לחדר 
_____________________________________________)40-41ח(שינה 200 052-7698994

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 אמבטיה לעגלת ממס 
אנד פפס ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4158480

 כיסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-4158480

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8464909

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

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

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

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-43/20ש(050-6241690 03-9363752

 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
 מחשב נייד מושלם 

 I5 לגרפיקה ותכנות
+ אחריות לשנה. וחצי 

ממחיר מחשב חדש
_____________________________________________)06-43ש(054-4543701

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

 נמצא בחורף צמיד זהב 
בגהה ליד בני ברק ניתן לקבלו 

_____________________________________________)38-39ח(בטלפון 052-7111841

 נמצא בחורף צמיד פנדורה 
בהשומר/ר' עקיבא בבני ברק 

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

 נשכחה מזוודה בקו 59 
בי"ם מנווה יעקב לרוממה ביום 

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

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

_____________________________________________)38-41ש(כשבוע 054-8416181

יד שניה 
קונים

 קונה 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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-4443635

 רמקול מוגבר איכותי 
קל ונייד 100 וואט מתאים 

לאירועים עד 100 איש 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

GBL רמקול 
400 וואט חזק מוגבר כולל 

מיקסר מתאים לאירועים עד 
300 איש 500 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-3132330

 מגבר למערכת סטראו או 
לכל מטרה תוצרת יפן 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-9049663

 לאספנים מטבעות 
ושטרות משנות ה- 50 200 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-9049663

 מכשיר לבדיקת דולרים 
_____________________________________________)42-43ח(100 050-9049663

 למכירה מזגן 1 כ"ס 200 
ש"ח בפתח תקוה

_____________________________________________)42-43ח(052-2786557

 למכירה מקרר גדול 5 
דלתות 500 בני ברק

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

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

_____________________________________________)42-43ח(450 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 70 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק רובוטו-שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 480 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מייבש כביסה 
"קנדי" 360 ש"ח בלבד בני 

_____________________________________________)42-43ח(ברק 052-5737813

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

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-3463482

DVD  תוצרת 
kemmedy )ללא מסך( 

_____________________________________________)42-43ח(כחדש 50 ש"ח 052-3463482

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 + פלסטיקה )חדש 

באריזה( 200 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח 052-3463482

 מחשב נייד נח להקלדות 
ולמצגות אפשרות למשחקים 

וסרטים 500 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-8452546

 sharp למכירה מיקרוגל 
_____________________________________________)42-43ח(300 ש"ח אבנר 050-3337530

 ארון 4 דלתות 1.60*2.40 
מעולה חום בהיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(03-5343924

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-3337530

 מיטה בודדת לחדר ילדים 
באורך כ- 1.66 מ' בצבע לבן 

יכולה לשמש גם כמיטת 
מעבר מיטה + מזרון ב- 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-4158480

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מיטת שידה מתקפלת 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 למכירה ספה מצויינת 
300 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 שולחן מעץ מלא אורך 
1.80 רוחב 1.00 ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(055-6772789

 ארונית תרופות מעץ 
בצבע אגוז )בני ברק( 150 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

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

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

 מיטה זוגית + מזרון 
חדש 400 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)40-41ח(054-7773591

 מיטת מעבר ללא מזרון 
ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)42-43ח(050-4158480

 כסא אוכל ב- 90 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(050-4158480

 טיולון ב- 90 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(050-4158480

 כסא לרכב ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(בב"ב 050-4158480

 לול מעץ בצבע שמנת 
כולל מזרון ב- 90 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(050-4158480

 בוסטר כחדש במחיר 70 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-8410050 בני ברק

 מיטת תינוק איכותית 
_____________________________________________)42-43ח(מעץ 199 ש"ח 054-4381651

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4381651

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה 
כחדשה )בני ברק( 130 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(בלבד 054-7216671

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה! לסוכה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-5981054

נחסמה לך הקבוצה?
מתקשה להכניס מספרים 

ידנית לקבוצה?
ב"לאמיר רעדן-בא נדבר" 

יסדרו לך הכל
החברה שתיתן לך 

תמיכה ושירות אנושי!
התקשר עכשיו:

)יש לחייג מטל' נייח(
053-767-0767

 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

 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

 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

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

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

בחור דתי אמיד
מממן את כל הוצאות החתונה

במתאימה נאה לא מלאה
גילאי 18-28

055-2446818



ג’ בחשון -ה’ בחשון תשפ”א   421/10-23/10/2020 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
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ 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

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

ומתמידות לעבודה מהבית
052-7103760)29-40(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מעוניין לישון עם זקנים 
מ- 12 בלילה עד 5 בבוקר 

_____________________________________________)36-37ח(פעם בשבוע, 052-7396092

 למזנון חלבי בב"ב, 
דרוש עובד רציני ואחראי, 

_____________________________________________)38-42(לפרטים: 054-8479820

 בחור אחראי ונמרץ 
לעבודה בחנות אופניים - ידע 
_____________________________________________)37-38ח(בתחום יתרון 050-5343924

 להוסטל לילדים עם 
צרכים מיוחדים באזור 
המרכז דרוש רכז בית. 
העבודה כוללת ניהול 

צוות, אחריות על תפעול 
הבית, ניהול תקציב, 

קשר עם משפחות 
ועוד. דרישות התפקיד: 
ניסיון בתחום, כישורים 
בין אישיים. קורות חיים 

 cv.labor1@gmail.com :למייל
_____________________________________________)38-39(לציין עבור משרה 35

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)38-42(_____________________________________________

 לפיצוחיה בב"ב, 
דרוש עובד )בחור ישיבה( 
למשרה חלקית לשעות 

הערב/לילה
_____________________________________________)38-42ל(054-4596777

 דרושים מדריכים 
להוסטל במרכז לילדים 

עם צרכים מיוחדים 
לפרטים: 052-7655884 

קו"ח למייל:
 cv.labor1@gmail.com

_____________________________________________)38-39(לציין עבור משרה 30

 בב"ב מנהל חשבונות 
_____________________________________________)38-42ש(למשרה מלאה 03-5709972

 דרושים מתרימים לערב 
יוה"כ, אחוזים גבוהים

_____________________________________________)39-39ל(054-8412245

 מיידי, בב"ב, תחזוקן חרוץ 
ומקצועי באינסטלציה, חשמל, 
ביוב, דלתות ועוד. אמין, מסור 
ויעיל. 6 ימים בשבוע, 5 שעות 

בבוקר. גמישות לתוספת 
שעות בזמני עומס. 39 ש"ח 

_____________________________________________)39-40(לשעה. לפרטים 073-2757421

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
__________________________________________________________________________________________)39-40ח(052-3595314

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 אברך מנקה נקיון יסודי 
בניינים, בתי כנסת ועוד, 

בבני-ברק, המלצות בשפע, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597076

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

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

חדשות בקופסא, 150 
ש"ח + בולם זעזועים + 

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

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

 דרוש עובד מנוסה 
להתקנות מיזוג אויר מאיזור 

המרכז, תנאים טובים
_____________________________________________)42-45ל(058-7348517

 לצורך הפצת ספרים, 
דרושים לומדי ומכירי מלאכות 

שבת, נא ליצור קשר
_____________________________________________)42-43ל(054-8459485

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק, 
משרה מלאה בלבד

054-4842065
 052-7119894)42-45(_____________________________________________

 ניקיון בתי כנסת ובתי 
מדרש חצרות גנים בניינים וכו' 

_____________________________________________)40-41ח(052-7154435

 חרדי, 30, פנוי לכל 
הצעות עבודה, ניקיון ומטבח 

בישיבה, יידע נרחב, אפש' 
מיידית, עדיפות בי"ם אריה 

_____________________________________________)40-41ח(050-5624966

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)42-43ח(052-3595314

 חרדי, המון יידע וניסיון 
בכביש, 33 + רישיון משא 12 
טון + מלגזה + מכונה ניידת 
+ קטנוע 33 כ"ס + ציבורי, 
פנוי לזמני/קבוע, בכל תחום 

_____________________________________________)42-43ח(בירושלים 052-7197544

 חרדי 30 פנוי לכל הצעות 
עבודה, ניקיון ומטבח בישיבה 

יידע נרחב אפש' מיידית 
עדיפות בי"ם אריה

_____________________________________________)42-43ח(050-5624966

 טלפון סמסונג גלקסי 
טרנד פלוס S7580 מצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח 052-8380655

 אופנים לילד ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(050-4158480

 למכירה מזוודה + מדפסת 
+ עגלת שוק + סלקל + כסא 

רכב 50 ש"ח פריט
_____________________________________________)42-43ח(052-5737813

 למכירה שואב אבק + 
כסא רכב + מדפסת + מסך 
מחשב + טיולון 80 ש"ח כל 

_____________________________________________)42-43ח(פריט 052-5737813 

 למכירה אופניים 130 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(בלבד 052-5737813

 כיריים גז 2 להבות 250 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח אבנר 050-3337530

 תוכון וקוקטייל 150 ש"ח 
אפשרות לכלוב 050-4150962 

_____________________________________________)42-43ח(בני ברק

 אופני BMX כחדשות 
16 ילדים 160 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)42-43ח(053-3121020

 גלגלי עזר לאופנים על 2 
גלגלים 40 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(052-2786557 בפ"ת

 2 שמלות, בז שחור וורוד 
עתיק 150 ש"ח כ"א

_____________________________________________)42-43ח(054-8529353

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד" ק"ס, וירושלים 
052-6580906)43-46(_____________________________________________

 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

 נעלי נייק לנער/
בחור ישיבה, מידה 39, 

שחורות, חדשות בקופסא 
)שרוכים(, 180 ש"ח

_____________________________________________)43-47ש(054-8527470

 אופניים מעצורי דיסק 
גלגל 26 מידה S ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-4169800

 GT למכירה אופניים 
מעצורי דיסק גלגל 26 במצב 

_____________________________________________)43-44ח(מצוין 500 ש"ח 050-4169800

 גלגל אחורי 26 אינץ ב- 
_____________________________________________)43-44ח(40 שקל 054-6838654

 גלגלים אחוריים לאופני 
ילדים 18 14 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-6838654

 צמיג לאופני מירוץ 700 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 15 שקל 054-6838654

 גאנט 24 אינץ קידמי 15 
_____________________________________________)43-44ח(שקל 054-6838654

 למכירה 3 מזרונים 
מצויינים 300 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(054-8439311

 נעלי עבודה חדשות מידה 
41 עם מגן ברזל 130 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(053-3161169

 גמרא מסכת קידושין 25 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7118267

 נעלי עקב, 38 מקסימות 
שחור לבן 190 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4118891

 בירושלים 2 בלוני גז כ"א 
_____________________________________________)43-44ח(ב- 40 058-3210369

 טושו"ע יו"ד ר"א-רל"ט 
הוצאת לשם חדש 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-3251055

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות( 100/200 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 250 

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

 מזוודה גדולה במיוחד 
במצב מעולה רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(פלאפון: 050-9089110

 אופני מהלכים במצב 
מעולה 400 ש"ח בלבד

_____________________________________________)43-44ח(054-9934394

 למכירה עגלה למכונת 
כביסה מעולה ליציבות וקלה 

להזזה 150 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(054-8452546

 שקית גדולה מלאה כבלים 
שונים למחשב 100 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-4174525

 מחזורים עור ספרד 3 
רגלים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 סט צלחות חדש פס כסף 
_____________________________________________)43-44ח(100 ש"ח 050-4131038

 מטבעות לפדיון הבן 115 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח למטבע 050-4174525

 3 ספרים של הרב ארוש 
50 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)43-44ח(050-4174525

 גדר במבוק 5 מטר 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 050-4174525

 למכירה אופניים לילדים 
במצב מצויין 130 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(054-2819921

 גיטרה אקוסטית חדשה 
במחיר מציאה 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-4184747

 ספסל אחורי לרכב סטישן 
בהרכבה 350 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4184747

 אופנים איכותיות 
ומקצועיות מידה 26 הילוכים 

במצב מעולה 450 ש"ח בפ"ת 
_____________________________________________)43-44ח(052-2786557

 מיוחד להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות גדולים איכותיים 

)לא מבד( בגודל 1*6 490 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

 שעון "גוסיפ" לנשים חדש 
90 ש"ח אחריות תמונות 

_____________________________________________)42-43ח(במייל 058-3276318

 מזודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)42-43ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 2 מסגרות משקפי ראייה 
)חדשות( 100/200 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע

_____________________________________________)42-43ח(050-4157763

 צמיגים וג'אנט לאופנים 
במידות 26 ו- 20 )ראלי( 

_____________________________________________)42-43ח(במחיר 15 ש"ח 03-6183998

 למכירה שמלה מפוארת 
לנערות מידה 38 בורדו 

בשיבולת 200 ש"ח בערב 
_____________________________________________)42-43ח(055-6600157

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)42-43ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

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

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS' )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)42-43ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

לפרסום
בלוח

03-6162228
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