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אבי גרינצייג

ניצחון פירוס
אם מאן דהוא בצמרת דגל התורה נותר ספקן באשר 
לרצינות כוונותיה של אגודת ישראל בחתימת ההסכם 
לשמצה  הידוע  הפילוג  אחרי  הסיעות  בין  המחודש 
בתחילת  נרגע  שהוא  ספק  אין  המקומיות,  ברשויות 
שאיים  פנימי  מתח  של  לחודש  קרוב  אחרי  השבוע. 
פרישתו  עם  החל  ואשר  מחדש,  השורות  את  לפלג 
השיכון  ממשרד  ליצמן  יעקב  ח"כ  של  צפויה  הבלתי 
ושילוחו המוקדם של ח"כ אליהו ברוכי בחזרה לביצה 
בברכת  לחתום  שוב  אפשר  כעת  תקוואית,  הפתח 

"ופרוש עלינו סוכת שלומך"

)הטור המלא בעמ' 14-15(

בחודש האחרון: 1000 
נפטרים מקורונה

נתון שיא: השבוע חצתה ישראל את רף 2000 הנפטרים מתחילת הקורונה

נתניהו: "התורה שלנו היא תורת חיים - 
שמרו על הכללים, שמרו על החיים" | עמ' 12 

מתי יתחיל זמן חורף בישיבות ובת"תים? | עמ' 12

הערים שצפויות להכנס לסגר: מודיעין עילית, ב"ב, רכסים, ביתר עלית, אלעד, בית שמש, קרית 
מלאכי, אופקים, רמלה, נתיבות, אור יהודה ושכונות בירושלים • ההחלטה הסופית ביום ה' | עמ' 12

פרופ' רוני גמזו ימליץ להטיל סגר 
מחמיר על הערים האדומות

שר הבריאות בבדיקת טכנולוגיות רפואיות נגד הקורונה | צילום: עודד קרני, לע"מ

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

כי אורך ימים 
היהודי המבוגר בעולם חכם שלמה סלאיימן יהודה ז"ל הלך לעולמו בגיל 117

טרגדיה: הלוויה במקום חתונה
ביום שני הובא למנוחות תושב העיר הרה"ג אליהו 

מלכה זצ"ל, ראש כולל 'אורות חיים ומשה' של 
האדמו"ר הגאון רבי דוד חנניה פינטו ראש המוסדות, 
ומהדמויות המוכרות בעיר. הרה"ג אליהו זצ"ל נפטר 

בפתאומיות בביתו, והוא בן 47 בלבד - יום לפני 
חתונת בנו בכורו | עמ' 10

סיירת בריאות בשכונות מתחילה 
לעבוד: ביחד נלחמים וביחד מנצחים

צעד נוסף במלחמה נגד התפשטות נגיף הקורונה: סיירת בריאות בשכונות 
של מתנדבים בקהילה הסיירת תנגיש מידע לתושבים באופן אקטיבי ובהתאם 
להנחיות ותסייע בהסברה, והכל במטרה להוריד את שיעור התחלואה ולעצור 

את שרשרת ההדבקות | עמ' 4 



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!



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
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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

מאת: אלי כהן

בימים הקרובים תחל לפעול ברחבי השכונות 
"סיירת  ואושיות  מרמורק  משה,  קרית  מילצ'ן, 
ממתנדבים,  המורכבת  בשכונה"  בריאות 
שמטרתם להנגיש לתושבים את הנחיות הזהירות 
ואת מגבלות ההתנהלות, הגברת המודעות לגבי 
מצב התחלואה בשכונה ומניעת הדבקה במרחב 
באיסוף  מתחילים  הם  אלה  בימים  הציבורי. 
יקבלו  הם  בהמשך  בשכונה,  ובתצפית  המידע 
פרופ'  העירוני,  הקורונה  קבינט  מחבר  הדרכה 

וחבר  הציבור  רופאי  איגוד  יו"ר   , לוין  חגי 
בקבינט מגן ישראל. 

אפשרית  דרך  בכל  פועלים  רחובות  בעיריית 
בעיר  התחלואה  שיעור  את  להוריד  מנת  על 
מנת  מנת  על  ההדבקות  שרשרת  את  ולעצור 
ירוקה. בהתאם  עיר  להיות  רחובות  את  להחזיר 
לפעילות  לחזור  צפויה  אשר  הרמזור  לתוכנית 
בתום הסגר, החזרה לשגרה של לימודים ועסקים 
 – והפנאי  התרבות  ומוסדות  התקהלות  וכללי 

תלויה בצבע העיר.
החליטו  רחובות  בעיריית  השכונות  באגף 
החמימות  ואת  ההדדית  הערבות  את  לרתום 

עם  ובצוותא  הזו  המטרה  לטובת  השכונתית 
הבטחון,  אגף  כמו  נוספים  עירוניים  גורמים 
הרשות העירונית לביטחון קהילתי, רשת חוויות, 
לפעול  ממשיכים  השכונתיים  הפעילים  וכמובן 
ומיטבית  בטוחה  מגורים  סביבת  לייצר  בכדי 

לתושבים.
סגן ראש העיר, עו"ד יניב מרקוביץ': "בימים 
נציגי  עם  ציבורית  מועצה  מקימים  אנו  אלה 
תסייע  אשר  בעיר,  והשכונות  המגזרים  כלל 
העיר.  ברחבי  התושבים  של  בפעילות  לנו 
נוספת  פעילות  היא  העירוניים  הצוותים  הקמת 
בעיר  התחלואה  למיגור  רחובות  עיריית  של 

ולמעורבות התושבים בבלימתה".
תיק  מחזיק  צגהון,  שאול  המועצה  חבר 
השכונות: "ההחלטה האסטרטגית על שת"פ עם 
נציגי השכונות היא תוצר של הקשבה ושיח הדדי 
ישיר לשיתופי  שמתקיים באופן שוטף, והמשך 
העירוניים  המקצועיים  הגורמים  עם  פעולה 
ליצירת סביבת איכות חיים ברמה גבוהה. אנחנו 
השכונות  נציגי  עם  יחד  חלק  לקחת  שמחים 
תודה  בעיר.  התחלואה  שיעור  להורדת  במאבק 
צוות  עותמי-  ואופיר  גדסי   ערן  מדהלה,  לרמי 
העירונית  מהרשות  ותמר  ,לאורי  השכונות  אגף 

לביטחון קהילתי על היוזמה".

סיירת בריאות בשכונות מתחילה לעבוד: ביחד נלחמים וביחד מנצחים
צעד נוסף במלחמה נגד התפשטות נגיף הקורונה: סיירת בריאות בשכונות של מתנדבים בקהילה הסיירת תנגיש מידע לתושבים באופן אקטיבי ובהתאם להנחיות 

ותסייע בהסברה, והכל במטרה להוריד את שיעור התחלואה ולעצור את שרשרת ההדבקות 

במהלך חגי תשרי חולקו עשרות דו"חות על ידי מערך השיטור העירוני ברחובות שפרוס במחסומים ובמרכזים המסחריים לצד המשטרה

רק 410 התחלות בנייה במחצית הראשונה של השנה לעומת 877 דירות שנבנו בכל שנת 
יו"ר ארגון הקבלנים רחובות: "מספר התחלות הבנייה ברחובות כפי  ⋅ דוד סרוגו,   2019
שעולה מהנתונים אינו מספק כדי לענות על הביקושים למגורים בעיר, ומשבר הקורונה 

רק יחריף את המצב"

השיטור והפיקוח העירוני ממשיך בפעילות במחסומים ובסיורים

"משבר הקורונה רק יחריף את מצב הבניה ברחובות"

מאת: אלי כהן

עשרות  חולקו  כה  ועד  השנה  ראש  מאז 
העירוני  השיטור  מערך  ידי  על  דו"חות 
וכן  העיר  בכל  ברחובות  פרוס  אשר  ברחובות, 
במרכזים מסחריים ובמחסומים לצד המשטרה, 
נענה  וכן  פתע  וביקורות  קבועים  סיורים  עורך 
תושבים  שבהם  במקומות  המוקד  לקריאות 

מדווחים על הפרת הנחיות. 
מאז תחילת ההתמודדות עם משבר הקורונה 
שבאגף  העירוני  ובפיקוח  בשיטור  פועלים 
התנועה, פיקוח שילוט ושיטור עירוני על מנת 
לאכוף את הנחיות הזהירות למניעת התפשטות 
במרחב  התושבים  בקרב  הן  הקורונה,  נגיף 

הציבורי והן בקרב בתי העסק הפתוחים בהתאם 
לחוק. 

כאמור 10 פקחים הצטרפו לאחרונה לפעילות 
האכיפה במערך העירוני בתחום זה, 10 פקחים 
נוספים צפויים להצטרף אליהם בקרוב עם סיום 

הכשרתם.
ההסברה  "לצד  מלול:  רחמים  העיר,  ראש 
ופעולות נוספות, האכיפה של הנחיות הזהירות 
מנת  על  ביותר  משמעותית  הינה  העיר  ברחבי 
וקורא  שב  אני  ההדבקות.  שרשרת  את  לעצור 
לתושבים להקפיד על ההנחיות, לעטות מסיכה 

ולשמור על מרחק ולא להתקהל".
פיקוח  תנועה,  אגף  מנהל  שוקרי,  ליאור 
בכל  ממשיכים  "אנו  עירוני:  ושיטור  שילוט 
אכיפה  בפעילות  וכן  היזומה  האכיפה  פעולות 

בהתאם לדיווחים. נמשיך ונעשה ככל שניתן על 
מנת לשמור על קיום הנחיות הזהירות בעיר".

מאת: אלי כהן

התחלות הבנייה ברחובות הסתכמו במחצית 
דיור,  יחידות  ב-410  השנה  של  הראשונה 
עולה  כך   -  2019 שנת  בכל  יח"ד   877 לעומת 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  מניתוח 

שבוצע בארגון קבלני רחובות. 
מהנתונים עולה, כי מתחילת השנה ועד סוף 
יולי החלו להיבנות בעיר 138 דירות 5 חדרים, 
3 חדרים ו-62  79 דירות  4 חדרים,  131 דירות 
דירות 6 חדרים ויותר. בכל 2019 החלו להיבנות 
דירות   250 חדרים,   5 דירות   275 ברחובות 
 6 דירות   104 חדרים,   4 דירות   219 חדרים,   2

חדרים ויותר ו-29 דירות 3 חדרים.
הקבלנים  ארגון  יו"ר  סרוגו,  דוד  לדברי 
ברחובות  הבנייה  התחלות  "מספר  רחובות, 

לענות  כדי  מספק  אינו  מהנתונים  שעולה  כפי 
על הביקושים למגורים בעיר, ומשבר הקורונה 
רק יחריף את המצב. המשבר עלול להביא לכך 
שהשנה כולה תסתיים בצניחה בהיקף התחלות 
הלב של הממשלה  עיקר תשומת  ולכן  הבנייה 
הקרקע  שיווק  בהיקף  בזינוק  להתמקד  חייב 
בנייה.  שמונעים  רגולטורים  חסמים  והסרת 
המבוקשות  מהערים  אחת  היא  רחובות  העיר 
נמוך  בה  הדירות  היצע  אך  בישראל  ביותר 
יחסית, אני קורא לעירייה לעשות מהלך מיידי 
יזמים  על  להקל  כדי  ברחובות  הבנייה  לעידוד 
מתן  קצב  את  ולהגביר  בעיר  לבנות  שרוצים 
היתרי הבנייה. האוכלוסיה בעיר צפויה להכפיל 
להיערך  וחייבים  הקרובות  בשנים  עצמה  את 

מבעוד מועד".
ברמה ארצית תמונת התחלות הבנייה עגומה 
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ה  מ ש ר נ

29% בהתחלות הבנייה בכל הארץ  צניחה של 
התקופה  לעומת  וגם  הראשון,  הרבעון  לעומת 
המקבילה אשתקד נרשמה צניחה של כ-27%. 
להיבנות  החלו  השני  ברבעון  הנתונים,  לפי 
לעומת  חדשות,  דיור  יחידות   9,445 בישראל 
13,309 דירות ברבעון הראשון השנה ולעומת 

12,678 דירות ברבעון המקביל ב-2019. 

בדיקות קורונה 
ללא הפניית רופא 
באתר הפרדסנות

מאת: אלי כהן

עבור  חסמים  מורידה  רחובות  עיריית 
הפרדסנות  באתר  ייערכו  הבדיקות  התושבים: 
וחמישי  רביעי  בימים  נחמני,  אבינועם  ברחוב 
שתיים  השעות  בין  בתשרי,  כו'-כז'  השבוע, 
בהפניית  צורך  אין  בערב.  שמונה  עד  בצהריים 
תעודה  להביא  יש  עלות,  ללא  הבדיקות  רופא, 
ללא  בלבד,  ברכבים  למתחם  הכניסה  מזהה. 

הולכי רגל, זאת כדי למנוע התקהלויות.
עיריית רחובות פועלת מזה מספר ימים לביצוע 
בהפנייה  צורך  ללא  ברחובות  קורונה  בדיקות 
מקדימה של רופא/ת המשפחה. מתחם הבדיקות 
ביום  כבר  הפניה  ללא  לבדיקות  ייפתח  העירוני 

רביעי הקרוב. 
חסם  הינו  רופא  של  מקדימה  בהפניה  הצורך 
עיקרי לביצוע בדיקות הקורונה. הן בשל הקושי 
אתו  לשוחח  אף  או  אלה  בימים  לרופא  להגיע 
והן לאור העובדה כי בהתאם להנחיות  בטלפון, 
רק  הפנייה  יעניקו  הרופאים  החולים  קופות  של 
למי שיש לו תסמינים. מנגד, כידוע – ישנם חולים 
שאינם  תסמינים,  ללא  א-סימפטומטיים,  שהם 
ומדביקים  בקורונה,  חולים  שהם  אפילו  יודעים 

אנשים אחרים ללא ידיעתם.
במטרה לעצור את שרשרת ההדבקה ברחובות 
פעלה  התחלואה,  שיעור  את  להוריד  מנת  ועל 
מנת  על  ומד"א  העורף  פיקוד  מול  אל  עיריית 
ברחובות  קורונה  בדיקות  לכך שיתקיימו  להביא 
שחשה  תושב/ת  כל  למעשה,  כך  הגבלה.  ללא 
מאומת  לחולה  שנחשפ/ה  או  מהתסמינים,  חלק 
קורונה.  לבדיקת  להגיע  יוכלו  תסמינים  לה  ואין 
ה"סמויים"  החולים  את  לגלות  יהיה  ניתן  כך 
שיעור  את  ולהוריד  ידיעה  ללא  שמדביקים 

התחלואה בעיר.
בכל  פועלים  "אנו  מלול:  רחמים  העיר   ראש 
המישורים על מנת לעצור את שרשרת ההדבקות 
בבדיקות  החסמים  הורדת  הוא  מהם  אחד  בעיר. 
מי  את  ולבודד  לגלות  שנוכל  מנת  על  הקורונה, 
צאו   - התושבים  לכל  קורא  אני  באמת.  שחולה 
להיבדק! רק ביחד נוכל לעצור באופן אפקטיבי 
הנגיף  את  ולנצח  התחלואה  שיעור  עליית  את 

ברחובות".
אשר  בלום,  זוהר  העיר,  ראש  מקום  ממלא 
טיפל בנושא: "כל מי שיש לו חשש שהוא חולה 
שהוא  או  קורונה  לחולה  שנחשף  או  בקורונה 
קיבל עד כה הפנייה לבדיקה  ולא  נמצא בבידוד 
יותר  הרבה  זה  עכשיו   , להיבדק  בואו   – מרופא 
לא  שהוא  מנת  על  חולה  מי  שנגלה  חשוב  קל. 
את  נעצור  ככה  רק  שלו.  הסביבה  את  ידביק 

התפשטות הנגיף בעיר".

עיריית רחובות פועלת מזה מספר ימים לביצוע 
בהפנייה  צורך  ללא  ברחובות  קורונה  בדיקות 
מתחם  המשפחה.  רופא/ת  של  מקדימה 
הפניה  ללא  לבדיקות  ייפתח  העירוני  הבדיקות 

בימים ריבעי וחמישי השבוע

מערך השיטור והפיקוח העירוני בפעילות השבוע

דוד סרוגו יו"ר ארגון קבלני רחובות 



גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

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

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים
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כי אורך ימים 
מחזורי תפילה 
בשפה הערבית

מאת: יוסף טולידנו 

חכם  לעולמו  הלך  שנים,   117 בגיל 
היהודי  ז"ל,  יהודה  סלאיימן  שלמה 
אחד  הנראה  וככל  בעולם  המבוגר 
סלאיימן  חכם  כולו.  בעולם  המבוגרים 
רעייתו  עם  ב-1949  מתימן  לישראל  עלה 
וארבעת ילדיהם. בא"י נולדו לבני הזוג עוד 
שני ילדים. בפטירתו הותיר אחריו שישה 
נינים. ובני  נינים  נכדים,  מאות   ילדים, 
הרגעים  עד  לצידו  שהו  המשפחה  בני 
עולמים  מנוחת  הובא  והוא  האחרונים 
כשבני המשפחה נפרדים ממי שהיה מורה 

דרכם וזכה לאריכות ימים מופלגת.
נכדו, גיל רדיא, סיפר בראיון לתקשורת:  
"סבא היה צלול עד הרגע האחרון. כולם 
ועשו  מילתו,  את  ושואלים  באים  היו 
שהיה  לאחר  שקבע  מה  פי  על  כדבריו 
היה  הוא  בכתובים.  סימוכין  לכך  מביא 
לבן  בבוקר  מאוד.  קטנות  בכמויות  אוכל 
או  דג  עוף,  בצהריים  לחם,  פרוסת  עם 
ביצה עם אורז, ובערב סלט עם ביצה. סבא 
היה הולך הרבה מאוד ברגל, וכשעבד היה 

הצפוני  בקצה  מאביחיל  מרחקים,  גומע 
של נתניה עד ביתו, כשלגבו שק תפוזים".

הסתגר  סלאיימן  חכם  הקורונה,  בשל 
בביתו ומאז מצבט הידרדר. "זה עשה לו 
הוא  הזו,  לתקופה  "עד  הנכד.  סיפר  רע", 
היה הולך לבית הכנסת גם בגיל 116. הוא 
הדברים  את  עושה  והיה  עניו  מאוד  היה 
לכן  שמו,  את  שיפארו  רצה  לא  בצנעה, 
ואוהבת אותו. אבל  כולה אהבה  הקהילה 
הבדידות והעובדה שלא יצא מפתח ביתו, 

תרמו כנראה להידרדרות".
שנים  מספר  לפני  שפורסם  בסרטון 

לאריכות  זכה  מדוע  סלאיימן  חכם  סיפר 
ימים: "ללמוד, להתפלל ולעבוד את ה'". 
בהמשך אף העיד: "צריך לכבד את האשה 
אשתי".  עם  רבתי  לא  פעם  אף  הזמן.  כל 
עושה  מעשן,  לא  הוא  כי  העיד  בנוסף, 
אוכל  לא  הרבה.  הולך  בוקר,  כל  ספורט 

שום דבר שומני, רק דברים בריאים.
סלאיימן  חכם  קיבל  האחרונה  בשנה 
הגיעו  עם  המדינה  מנשיא  הוקרה  תעודת 
החיים  היו  קלים  "לא  שנים.   117 לגיל 
ריבלין.  הנשיא  לו  כתב  דורך",  בני  עבור 
שנים של משברים, אובדן ומחסור, שנים 
של שינויים רבים, קשיי קליטה או פרנסה, 
התחלות חדשות ופרידות רבות. צלחת את 
אופטימיות,  נחישות,  מתוך  הקשיים  כל 
עבור  ויגע  עמל  שאתה  ותקווה  אמונה 
בלעדיך  הבאים.  לדורות  יותר  טוב  עתיד 
לראות  זוכים  היינו  לא  דורך,  בני  ובלעדי 
בעינינו את הארץ הזאת הופכת לגן פורח 
ואת החלום הופך למציאות קיימת. בשנות 
חייך הארוכות, קנית חכמה תבונה ודעת, 
פעיל  חלק  ולקחת  לנטוע  לבנות,  זכית 

בתקומת עמנו בארצו".

מאת: מנדי קליין

כמדי שנה, גם הפעם לקראת חגי תשרי התקבלו במוקד יד לאחים 
פניות רבות לקבלת ערכות לחגים כמחזורי תפילה לראש השנה ויום 
מחלקת  אנשי  כשר.  ובשר  המינים  ארבעת  כשר,  דבש  הכיפורים, 
הביטחון של יד לאחים סבבו בערים ובכפרים ערביים, כולל כאלו 
הנמצאים ביו"ש, וחילקו אותם ליהודיות הנמצאות במקומות האלו, 

בנקודות מפגש שסוכמו מבעוד מועד.
בנים  יהודים,  כלומר לצעירים  לדור השני,  חלק מהערכות חולק 
וגדלו  יישובים  באותם  שנולדו  ערביים  ואבות  יהודיות  לאימהות 
אלו  צעירים  לאחים.  יד  עם  חשאי  בקשר  נמצאים  אך  כמוסלמים, 
אותה  היחידה  הערבית, השפה  מחזורים בשפה  לאחים  מיד  קיבלו 

הם מכירים.
עיקר הפעילות נעשתה לפני ראש השנה, טרום כניסת הסגר, אך 
בחלק מהמקומות הצליחו אנשי העובדים הסוציאליים של הארגון 
המוגדרים כעובדים חיוניים להביא את הערכות גם בין ראש השנה 

ליום הכיפורים ואף בערב חג הסוכות.
חלק הארי של הערכות חולק מטבע הדברים בערים מעורבות או 
ביישובים ערביים בתחום ישראל, אך ערכות אחרות חולקו גם בנפות 

חברון, שכם, רמאללה וג'נין.
יד לאחים אומרים: "חלוקת ערכות החג,  במחלקת הבטחון של 
לאותם  אור  של  נקודה  ומהווה  היהדות  עם  הקשר  את  מחזקת 
יהודים אובדים, שנמצאים בגלות כפולה ומכופלת, בשבי ביישובים 
של  המפגש  המושקעות,  הערכות  לקבלת  מעבר  הרבה  הערביים. 
נקודה  היתה  שלנו  הסוציאליות  העובדות  עם  וילדיהן  נשים  אותן 
זרם הפניות גבר השנה, אך השתדלנו  של אור בימים קודרים אלו. 

להיענות לכולן".

צוות מיוחד של 'יד לאחים' חילק בחשאי ערכות לחגים לנשים 
יהודיות ולילדיהן המתגוררים בכפרים ויישובים ערביים בחברון, 
שכם, רמאללה וג'נין, כולל סט ארבעת המינים, דבש ומחזורי 

תפילה בשפה הערבית, השפה היחידה אותה הם מכירים 

היהודי המבוגר בעולם חכם שלמה סלאיימן יהודה ז"ל הלך לעולמו בגיל 117
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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?





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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טרגדיה באשדוד: ראש הכולל נפטר 
על הגמרא יום לפני חתונת בנו

תקדים בביהמ"ש העליון: אופנים 
חשמליים אינם רכב מנועי

מאת: יוסף טולידנו 

למנוחות  הובא  שני  ביום  באשדוד:  טרגדיה 
ראש  זצ"ל,  מלכה  אליהו  הרה"ג  העיר  תושב 
האדמו"ר  של  ומשה'  חיים  'אורות  כולל 
המוסדות,  ראש  פינטו  חנניה  דוד  רבי  הגאון 
ומהדמויות המוכרות בעיר. הרה"ג אליהו זצ"ל 
 - בלבד   47 בן  והוא  בביתו,  בפתאומיות  נפטר 

יום לפני חתונת בנו בכורו.
כשהוא  חיים  רוח  ללא  נמצא  מלכה  הגר"א 
רכון על הגמרא, בה היה שקוע במשך כל היום 
המשפחה  בני  המאוחרות.  הלילה  לשעות  עד 
שהבחינו שהאבא לא התעורר לתפילת שחרית, 
רוח  ללא  שהוא  לגלות  ונחרדו  לחדרו  נכנסו 

חיים.
אלו  אך  ההצלה,  כוחות  את  הזעיקה  המשפחה 
כאמור נאלצו לקבוע את פטירתו, למגינת לבם 

של רעייתו, ילדיו, תלמידיו ומכריו הרבים.
"הוא היה אדם שדאג לרוחניות ולגשמיות של 
וללא  וענווה  כלל בני המשפחה, מתוך צניעות 
האלמנה  סיפרה  כלל",  לעצמו  טובה  שהחזיק 

בטרגדיה  מדובר  מלכה  משפחת  עבור  בבכי. 
שניה, לאחר שלפני מספר שני שיכלה המשפחה 

את אחד הבנים באורח טראגי.
אלמנתו  את  המנוח  אחריו  הותיר  בפטירתו, 
בן חמש,  רק  ילדיו, כאשר הקטן בהם  ושמונת 
הקשה.  האבדה  על  ושבורים  המומים  כשהם 
להתקיים  אמורה  הייתה  נטמן,  בו  יום  באותו 

חתונת בנו הבכור.

מאת: מנדי קליין

בבית  תקדימי  דין  פסק  ניתן  ממש  אלה  בימים 
אינם  חשמליים  אופנים  ולפיו  העליון  המשפט 

נחשבים לרכב מנועי.
לתביעות  מומחה  מאור,  אלי  לעו"ד  פנינו 
עבודה,  תאונות  ולתביעות  דרכים  תאונות 

ניזוקים  של  תביעות  של  רב  מספר  המנהל 
בבתי  חשמליים  אופניים  על  ברכיבה 
המשפט השונים, וביקשנו ממנו להבהיר 
פסק  של  וההשלכות  הדברים  פשר  את 

הדין:
לדברי עו"ד אלי מאור, בפסק דין חשוב 
זה של כב' השופט עמית בבית המשפט 

שיקולי  על  בעיקר  המסתמך  העליון, 
ונתונים  משפטית  מדיניות 
לפניו,  שהובאו  סטטיסטיים 
בדבר  ובעצם מסיים מחלוקת 
היות אופניים חשמליים "כלי 
רכב מנועי" אם לאו, בהתאם 
מפורש  באופן  וקובע  לחוק 
חשמליים  שאופניים  ונהיר 

אינם כלי רכב מנועי.
ציבור  על  הדין  פסק  הפרקטיות של  ההשלכות 
חשמליים  אופניים  על  רכיבה  בעת  הנפגעים 
ובראש  ביותר,  חיוביות  השלכות  הם  בישראל 
על  ברכיבה  הנפגעים  ציבור  על  ובראשונה 
דרכים  בתאונת  המעורבים  חשמליים,  אופניים 
אחר,  ג'  צד  אופנוע  או  מכונית  של  בפגיעה 
ומעתה הם יהיו יכולים להגיש תביעה כנפגעים 
דרכים,  תאונות  לנפגעי  פיצויים  לחוק  בהתאם 
כל  שיהנה  כפי  בדיוק  מלא,  מפיצוי  וליהנות 
הולך רגל בישראל שנפגע חו"ח בתאונת דרכים 

ונגרמו לו נזקי גוף.
על  גם  חלה  שההלכה  מדגיש  מאור  עו"ד 
לא  )גם  "שדרוגים"  שעברו  חשמליים  אופניים 
חוקיים( ובוצעו בהם כל מיני שיפורים במהירות 

הנסיעה וכיוצ"ב.
הרגל  הולכי  לציבור  בהתייחס  זאת  עם  יחד 
אופניים  של  מפגיעה  גוף  פגיעות  שנפגעו 
טובות,  פחות  הן  ההשלכות  בהם,  חשמליים 
נחשבים  אינם  חשמליים  אופניים  ואם  מאחר 
ל"כלי רכב מנועי", אזי אין על הרוכבים עליהם, 
חובת עריכת פוליסת "ביטוח חובה" ו/או חובת 
שמי  וכך  חוק,  ע"פ  זיהוי  ו/או  רישוי 
ע"י  רגל  כהולך  גוף  פגיעת  שנפגע 
לתבוע  יוכל  לא  חשמליים,  אופניים 
רק  אלא  פגיעתו  בגין  ביטוח  חברת 
את רוכב האופניים החשמליים באופן 
אישי, לרבות ובפרט בהתייחס לסיכויי 
מאחר  ממנו,  ודאיים  הלא  הגביה 
עריכת  חובת  כלל  עליו  אין  וכאמור 

ביטוח לאופניים החשמליים.   
פסק  של  נוספת  חשובה  השלכה 
אלי  עו"ד  מציין  אותה  הדין 
מאור, הינה על ציבור התלמידים 
המבוטחים  שנים   3-18 בגילאים 
 - תלמידים  תאונות  בביטוח 
תאונות  בגין  אישיות,  תאונות 
והן  הספר  בבית  הן  המתרחשות 
לתבוע  יוכלו  עקרונית  הם  ועכשיו  לו,  מחוצה 
רוכבי  תלמידים,  גם  הביטוח  פוליסת  את 
אופניים חשמליים בתאונות עצמיות להם נגרם 
יוכלו  הביטוח  שחברות  מבלי  וזאת  גוף,  נזק 
לטעון לחריג בפוליסה של "כלי רכב מנועי" ו/

מהתלמידים  השולל  דרכים",  "תאונות  של  או 
תאונות  אישיות  לתאונות  הפוליסה  ע"פ  פיצוי 

תלמידים בה הם מבוטחים.  
הדין  שפסק  מאור  אלי  עו"ד  מציין  לסיום, 
בעצם מכיר באופניים חשמליים ככלי תחבורה 
בפרוצדורה  עליו  להכביד  שאין  וזמין,  זול 
ועלויות כספיות גבוהות לציבור הרוכבים עליו, 
ונגיש,  זול  תחבורתי  מפתרון  ליהנות  המעוניין 

ושיחסית אינו מזהם את הסביבה.

עו"ד אלי מאור, מומחה לתביעות תאונות דרכים ולתביעות תאונות עבודה, המנהל מספר 
רב של תביעות של ניזוקים ברכיבה על אופניים חשמליים בבתי המשפט השונים, מסביר 

מהן ההשלכות כתוצאה מפסק הדין התקדימי 

ביום שני הובא למנוחות תושב העיר הרה"ג אליהו מלכה זצ"ל, ראש כולל 'אורות חיים 
ומשה' של האדמו"ר הגאון רבי דוד חנניה פינטו ראש המוסדות, ומהדמויות המוכרות בעיר. 

הרה"ג אליהו זצ"ל נפטר בפתאומיות בביתו, והוא בן 47 בלבד - יום לפני חתונת בנו בכורו

 הרה"ג אליהו מלכה זצ"ל )באדיבות המשפחה(

 עו"ד אלי מאור 

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
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לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד



כ"ז תשרי תשפ"א 121215/10/20 ברחובות

בחודש האחרון: 1000 נפטרים מקורונה

נתניהו: "התורה שלנו היא 
תורת חיים - שמרו על 

הכללים, שמרו על החיים"
מתי יתחיל זמן חורף?

נתון שיא: השבוע חצתה ישראל את רף 2000 הנפטרים מתחילת הקורונה

מאת: יחיאל חן

בצהרי יום שני פירסם המל"ל כי ישראל חצתה 
מתחילת  הנפטרים   2000 רף  את  לראשונה 
האחרון  בחודש  רק  הנתונים,  ע"פ  הקורונה. 
לפני  רק  כאשר  הוכפל  מקורונה  המתים  מספר 

חודש מספר המתים חצה את רף 1000 המתים.
האחרון  בשבוע  'כאן',  בחדשות  הדיווח  ע"פ 
התמותה  בשיעור  כ-100%  של  עליה  נרשמה 
 11% של  ירידה  לעומת  החרדי,  בציבור 

באוכלוסייה הכללית.
שלישי  ביום  התכנס  הקורונה  קבינט  כך,  בתוך 
העובדה  בשל  החלטות  קיבל  לא  אולם  השבוע 
שמדדי הירידה הארצית בתחלואה לא מובהקים 
לפי  אולם,  נוספים.  לנתונים  להמתין  צורך  ויש 
גמזו  רוני  פרופ'  הקורונה  ממונה  המסתמן, 
ימליץ להטיל סגר מחמיר על הערים האדומות: 
עלית,  ביתר  רכסים,  ברק,  בני  עילית,  מודיעין 
אלעד, בית שמש, קרית מלאכי, אופקים, רמלה, 
בירושלים.  שכונות  ומס'  יהודה  אור  נתיבות, 
הרשימה עשויה להשתנות עד להחלטה הסופית 
שצפוי  הקורונה  בקבינט  הנראה  ככל  שתתקבל 

להתכנס שוב ביום חמישי.
במשרד הבריאות מבקשים להפריך את המיתוס 
מרץ- בחודשי  הקורונה  בתחילת  נפוץ  שהיה 
יותר  גבוה  ולפיו מספר המתים משפעת  אפריל 
הזה  הנתון  ובכן,  מקורונה.  המתם  ממספר 

לחלוטין אינו נכון. 

הקורונה  מכחישי  לכל  יוכיח  אולי  הבא  הנתון 
מקורונה  והתמותה  הקשה  התחלואה  שממדי 
חמור הרבה יותר מהשפעת. למעשה, מאז תחילת 

ממספר  ישראלים   5 פי  מהנגיף  מתו  הקורונה 
המתים משפעת בארבע השנים האחרונות.

שנת  של  בחורף   - הבריאות  משרד  נתוני  ע"פ 

משפעת.  נפטרים   56 נרשמו   ,2016-2017
שיא  נרשם   2017-2018 בחורף  לאחמ"כ  בשנה 
 ,2018-2019 בעונת  נפטרים.   123 של  שלילי 
אדם,  בני   60 השפעת  מסיבוכי  לעולמם  הלכו 
לעולמו  הלכו   2019-2020 של  שעבר  ובחורף 
האחרונות  השנים  בארבע  כלומר  אדם.  בני   71
מתו משפעת 310 בני אדם, בעוד השבוע חצתה 
לעולמם  שהלכו  מתים  ה-2000  רף  את  ישראל 
חמורים  ואף  דומים  הנתונים  הקורונה.  מנגיף 

יותר גם בשאר מדינות העולם.
הכולל  המתים  מספר  ולפיו  המיתוס  גם 
במדינה נמוך מאשר בשנה שעברה, אינו תואם 
המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי  המציאות.  את 
 2020 של  הראשונים  בחודשים  לסטטיסטיקה 
אכן נרשמה ירידה במספר המתים הכולל )חלק 
ניכר מהירידה בתמותה נובע בשל הסגר שמנע 
אולם  וכדו'(,  עבודה  תאונות  דרכים,  תאונות 
החל מחודש אפריל נרשמה תמותה גבוהה בכל 
חודש ביחס לאותו חודש בשנת 2019. באפריל 
באפריל  מאשר  יותר  אדם  בני   103 מתו   2020
 3915 לעומת  ב-2019  מתים   3812(  2019
ב-2020(, בחודש מאי עליה של 83 מתים ביחס 
לשנה שעברה, בחודש יוני עליה של 65 מתים, 
בחודש יולי, עם תחילת הגל השני של הקורונה, 
יותר  מתים   247 של  משמעותית  עליה  נרשמה 
ביחס לשנה שעברה. בחודש אוגוסט כבר היתה 
יותר  מתים   445 עם  מדרגה משמעותית  קפיצת 

מאשר באוגוסט 2019.

מאת: חיים רייך

ראש  דברים  נשא  הכנסת  של  החורף  מושב  פתיחת  בנואם 
הממשלה בנימין נתניהו, בהם קרא לציבור החרדי להקפיד על 
כללי הזהירות מקורונה, למרות הרצון לחזור להיכלי הישיבות. 
לראשי  לומר  מבקש  "אני  הממשלה:  ראש  אמר  בנאומו 
הציבור החרדי. עולם התורה יקר לליבי, אני לא עושה הצגה - 
ובהזדמנות זאת אני מבקש לאחל בריאות לרב חיים קנייבסקי 
- אבל אני מבקש להדגיש, התורה שלנו היא תורת חיים, היא 
על  שמרו  שלכם:  לקהילות  אמרו  לכן,  החיים.  את  מקדשת 

הכללים, שמרו על החיים".
נתניהו הוסיף: "אני קורא לראשי הערים האדומות: אני רוצה 
יחד איתכם להחזיר את הערים שלכם למעמד של ערים ירוקות. 
שלכם.  התושבים  בקרב  ההנחיות  את  שתאכפו  חשוב  ולכן 
כולם חשובים לי - יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, 

צ'רקסים".
"צעדי הסגר שאנו נוקטים נגד הגל השני של הקורונה מצילים 
ירידה  מגמת  על  מצביעים  האחרונים  בימים  הנתונים  חיים. 
המאומתים  החולים  שיעור  שבועיים,  תוך  בתחלואה.  ברורה 
מכלל הנבדקים ירד מ-15% לכ-7%. זה מעודד, זה נותן תקווה, 
אבל מוקדם מדי לברך על המוגמר. אנחנו עדיין צריכים לבדוק 

את הנתונים של השבוע הזה, השבוע אחר החגים".
את דבריו סיים נתניהו ואמר: "אין ספק שאנחנו בדרך הנכונה: 
דרך של אחריות וזהירות; דרך של הקפדה על לבישת מסכות 

ושמירת מרחק; דרך שנמשיך בה".

מאת: חיים רייך

רוני  החרדי  במגזר  הקורונה  ממונה 
הודעת  לעשור  כסא  בין  פרסם  נומה 
פתיחת  על  איסור  חל  לפיה  הבהרה, 

מוסדות החינוך – עד להודעה חדשה.
עד  הוא  הנוכחית  במתכונתו  "הסגר 
דיונים  ומתקיימים  באוקטובר,   14
נכתב  באוקטובר",   18 עד  להארכתו 
בהבהרה שיצאה מטעם המטה החרדי 
חל  "לפיכך,  הבריאות.  משרד  של 
עד  חינוך  מערכות  לפתוח  איסור 

להודעה חדשה".
מפתיחה  חוששים  הבריאות  במשרד 
מחודשת של הישיבות ותלמודי התורה 

כבר ביום ראשון הקרוב.
סגר,  שהוטל  למרות  השנה,  ראש  מאז 
החרדיות.  בערים  לימודים  התקיימו 
העצמאי,  החינוך  מנכ"ל  זאת,  עם 
מכתב  שיגר  סורצקין,  אליעזר  הרב 
אף  "על  הבהיר:  בו  המוסדות  למנהלי 
התחלואה  בנתונים,  ומורדות  עליות 
ממשיכה להיות גבוהה ומסוכנת וכולנו 
צמצום  שמטרתו  בסגר,  נתונים  עדיין 
מאוד  ונשמרתם  והתחלואה.  ההדבקה 
כפי  נוהגים  אנו  ככלל,  לנפשותיכם, 
להחלטות  בהתאם  רבותינו,  שהורונו 
הרשמיים.  והפרסומים  הרפואה  גורמי 
לעת הזו, חובה לשוב למעגלי הלמידה 
העשירים  הקוליים  במרחבים  מרחוק, 

בתוכן לימודי וחינוכי ובעזרת פיתוחים 
וכלים  האחרונים  מהחודשים  רבים 

רבים העומדים לרשות הצוותים".
מרן הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה 
לפתוח,  הורו שלא  הגרי"ג אדלשטיין, 
עד   – התורה  תלמודי  את  שעה,  לפי 

להסכמה עם הרשויות.
במגביל התבקשו חברי הכנסת החרדים 
הממשלה,  מול  ההליכים  את  למצות 
את  שיאפשר  למתווה  להגיע  בתקווה 

פתיחת בתי הספר.
נכון לשעת כתיבת השורות, בצהרי יום 
באשר  הכרעה  התקבלה  טרם  שלישי, 
לימים הקרובים וטרם הושג סיכום מול 

משרד הבריאות.

בישיבות נערכים
הבריאות  במשרד  קיץ",  ל"זמן  בניגוד 
שלא  שישיבה  לדאוג  הפעם  מתכוונים 

תפעל על פי המתווה לא תיפתח.
הבהיר  נומה,  רוני  )במיל'(  אלוף 
שקיים  חרדים  לכתבים  תדרוך  במהלך 
כי אין בכוונתו לאפשר  לפני שבועיים 
חשוון  ב-א'  הישיבות  פתיחת  את 
לא  הכלליים  הלימודים  מוסדות  אם 
ואחת ההצעות שהיתה עסקה  ייפתחו, 
בשבועיים,  ה"זמן"  פתיחת  בדחיית 
בצל  זאת,  עם  בנובמבר.  לראשון 
הירידה בתחלואה, ישנה הבנה במשרד 

ייפתחו  החרדיים  שהמוסדות  ייתכן  כי 
כבר  הכלליים  הספר  לבתי  במקביל 

בשבוע הבא.
במגזר  הגדול  החולים  מספר  רקע  על 
לאפשר  שלא  נחושים  במשרד  החרדי, 
בזמן  כמו  לקרוס  הקפסולות  למתווה 
הנחיות  מגבשים  כן  ועל  הקודם, 
חולים  של  זליגה  שימנעו  הדוקות 
במשרד  מתכוונים  הפעם  החוצה. 
להצטרף  הישיבות  כלל  את  לחייב 
הבנה  מתוך  זאת  הקפסולות,  למתווה 
מדויק  באופן  פעלו  שאכן  שהישיבות 
ללא  נותרו  המתווה  פי  על  ואחראי 

חולים כלל.
שעברה  בפעם  "אם  נומה:  לדברי 
מתחת  אישורים  שקיבלו  ישיבות  היו 
השאיפה  הפעם  וכדומה,  לשולחן 
של  בתנאים  תפעל  שלא  שישיבה  היא 
היא  התקווה  תיפתח.  לא  הקפסולות 
שישיבה שלא תפעל על פי המתווה לא 
עליהם  שילחץ  דבר  תקציבים,  תקבל 

באופן מיטבי".
היטב  מודעים  הבריאות  במשרד 
הקפסולות ולכך  מתווה  לכישלון 
הם  אך  חלו,  ישיבה  בחורי  שאלפי 
טוענים שהסיבה לכישלון הייתה חוסר 
המתווה  ולא  הישיבות,  מצד  משמעת 
עצמו. "הקפסולות עבדו בצורה חלקית 
על  הקפידו  מהישיבות  בחלק  רק  כי 

ההנחיות", ציין האלוף נומה.

ע"פ הנתונים, בתוך חודש מספר המתים מקורונה הכפיל את עצמו • ממונה הקורונה פרופ' רוני גמזו ימליץ להטיל סגר מחמיר על הערים האדומות: מודיעין עילית, 
בני ברק, רכסים, ביתר עלית, אלעד, בית שמש, קרית מלאכי, אופקים, רמלה, נתיבות, אור יהודה ומס' שכונות בירושלים • ההחלטה הסופית לגבי סגר מחמיר על 

הערים תתקבל ככל הנראה בקבינט הקורונה שצפוי להתכנס ביום חמישי • ע"פ נתוני משרד הבריאות: ב-4 השנים האחרונות מתו משפעת 310 בני אדם, בעוד בכמה 
חודשי קורונה מתו 2000 בני אדם

"עולם התורה יקר לליבי, אני לא עושה הצגה", אמר 
נתניהו והוסיף: "ובהזדמנות זאת אני מבקש לאחל 

בריאות לגאון רבי חיים קנייבסקי"

בתלמודי התורה הורו מרן הגר"ח קנייבסקי ומרן הגר"ג אדלשטיין לנסות להגיע להסכמה עם הרשויות • בישיבות 
טרם הוחלט על מועד הפתיחה אך במשרד הבריאות כבר מבהירים: ישיבה שלא תצטרף למתווה פשוט לא תיפתח

שר הבריאות יולי אדלשטיין בבדיקת טכנולוגיות רפואיות נגד הקורונה | צילום: עודד קרני, לע"מ



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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ספקן  נותר  התורה  דגל  בצמרת  דהוא  מאן  אם 
באשר לרצינות כוונותיה של אגודת ישראל בחתימת 
בין הסיעות אחרי הפילוג הידוע  ההסכם המחודש 
לשמצה ברשויות המקומיות, אין ספק שהוא נרגע 
מתח  של  לחודש  קרוב  אחרי  השבוע.  בתחילת 
פנימי שאיים לפלג את השורות מחדש, ואשר החל 
ליצמן  יעקב  ח"כ  של  צפויה  הבלתי  פרישתו  עם 
ממשרד השיכון ושילוחו המוקדם של ח"כ אליהו 
אפשר  כעת  תקוואית,  הפתח  לביצה  בחזרה  ברוכי 

שוב לחתום בברכת "ופרוש עלינו סוכת שלומך".
לא  עצמה  באגודה  היו  למעשה, 
מעט שביקשו לראות כיצד תגיב דגל 
בכפיפות  זאת  תעשה  האם  לצעד, 
לפני  עד  אותה  שאפיינה  הקומה 
חלחלה  כבר  שמא  או  שנתיים, 
לתודעתם של גפני ושות' ההבנה שהם 
מייצגים מחנה גדול יותר משמעותית, 
ולא פחות חשוב - נחוש יותר. מחנה 
השפלה  שוב  לספוג  יסכים  שלא 
כאשר  לא  גם  תדמיתית,  או  פוליטית 
עוד  אליהם  קורונה,  בענייני  מדובר 

נשוב בהמשך.
ופשוט:  חד  היה  הדגלאי  המסר 
אצבעות  יחס  מחייב  הנ"ל  ההסכם 
יינתן  4:3 לטובתנו, ואם הוא לא  של 
התפטרותו  באמצעות  קרי,   – מרצון 
הוא  אזי   - חסיד  אליהו  חכ"ל  של 
חזרתו  באמצעות  מאונס,  ייעשה 
וביטול  לכנסת  מקלב  השר  סגן  של 
כך,  או  כך  הנורבגי.  החוק  אופציית 

חסיד לא יכהן כח"כ מן המניין. 
והבהירו  ראשונים  מצמצו  באגודה 
מיד שהאצבע תוחזר לבעליה, למצער, 
ביקשו שם להמתין קמעה כדי לאפשר 
הטיטאנים  בקרב  פנימית  הכרעה 
שהתפתח בין שני הנציגים הגוראיים. 
לזאת הסכימו בדגל, ואף הואילו להאריך את הדד-

ביום  חל   - כאן  נכתב  שכבר  שכפי  המקורי,  ליין 
כיפור, ולהמתין עד לסיום חג הסוכות. במשרדי דגל 
נותר מיותם על השולחן מכתב חריף, שהיה נשלח 
ליעדו אילולי הגיעה ההתפטרות במהלך איסרו חג.

למעשה, שתי אפשרויות בלבד עמדו בפני אגודת 
הראשונה,  חסיד:  ח"כ  את  להציל  בבואה  ישראל 
שובו של ליצמן לעמדת השר שתאפשר לו להתפטר 
מהכנסת )אם כי לא במסגרת הנורבגי, הניתן לביצוע 
רק פעם אחת על ידי אותו אדם(, בניגוד לתפקיד סגן 
מתן  השנייה,  כח"כ.  גם  לכהן  מנושאו  הדורש  שר 
תמורת  התורה  לדגל  כפיצוי  השיכון  שר  תפקיד 

תפקיד הח"כ האבוד.
היותו  בזכות  התפרסם  לא  שמעולם  ליצמן, 
מאבקי  למנוע  כדי  מלכתחילה  לקרב  יצא  פראייר, 
'ירושה מחיים' על כסאו בשורות הסיעה המרכזית. 

משכך, הרעיון לפנות את מקומו הוא לטובת הצלתו 
האופציה  גם  דעתו.  על  אפילו  עלה  לא  חסיד  של 
במשרד  האחיזה  את  לאבד  החלחלה  מעוררת 
השיכון לא באמת ניצבה על הפרק, וכל שנותר הוא 
דגל  מול  מהפלונטר  בכבוד  יציאה  כרטיס  לייצר 

וכרטיס יציאה חד סטרי מהכנסת לקולגה החסיד.
תחילה, נדרש ליצמן לוודא שאופציית סגן השר 
במשרד השיכון קיימת. כזכור, ההסכם הקואליציוני 
עד שמונה  מינוי של  התיר  לבן  וכחול  הליכוד  בין 
גדושה  הליכוד  מכסת  בעוד  גוש.  בכל  שרים  סגני 
לעייפה, הרי שגנץ נמנע עד עתה ממינוי סגנים, ולו 
שהתייצב  מי  כל  כמעט  במועמדים.  חוסר  מחמת 
נושא  כבר  המקורית  המפלגה  פירוק  עם  מאחוריו 
בתואר שר, או במקרה של אסף זמיר – שר לשעבר.

ניסיונותיו  אף  ועל  המפתה  החיזור  למרות  אבל 
החליפי  הממשלה  וראש  לשעבר  הרמטכ"ל  של 
אפילו  סירב  הוא  החרדי,  למגזר  להתקרב  בהווה 
לשמוע על הרעיון. אינו דומה סיור מלטף בעיריית 
וצילום קבוצתי בחמ"ל הקורונה המקומי  בני ברק 
לסיבוב תקשורתי על גנץ חסר העקרונות שמכר עוד 
כיסא לחרדים בדיוק בתקופה כלכלית קשה שכזו. 
תיק  את  אפילו  שכן  זכות,  לכף  גנץ  את  לדון  ניתן 
האסטרטגית  לשרה  לתת  בחר  הוא  הפנוי  התיירות 

המכהנת אורית פרקש הכהן ולא לצ'פר ח"כ נוסף.
האחות  של  מכיוונה  הגיע  צפוי  הבלתי  הפתרון 
היחיד  הפוליטיקאי  אולי  הוא  דרעי  הספרדית. 
תפקיד  לשדרג  מחתא  בחדא  שמסוגל  בישראל 
עציצי במקצת של סגן שר ממפלגתו לתפקיד נחשק 
לעשות  וגם  השיכון,  ושר  האוצר  במשרד  שר  של 
זאת בתור חסד שיירשם לזכותו ביחסיו עם יהדות 
התורה... כך הפך איציק כהן, רגע לפני תום כהונתו 
הקצובה על ידי מועצת חכמי התורה, לשר נכבד ודו 
בו מנכ"לית האוצר תופסת  משרדי, בדיוק בשבוע 
את מקומה בלשכת התעסוקה מאחורי שני בכירים 
אחרים במשרדה, החשב הכללי רוני חזקיהו וראש 

אגף תקציבים שאול מרידור.
פינוי תפקיד הסגן על ידי ש"ס 
יוכל  ליצמן  בו  המצב  את  מקבע 
ורק  אך  השיכון  למשרד  לשוב 
יאושר  ששובו  ובלבד  שר,  כסגן 
מובן  שאינו  דבר  פנימה,  בקודש 
ספק  אלו.  טרופים  בימים  מאליו 
פילל  הזו  הסופית  לתוצאה  אם 
השר לשעבר כשיצא לקרב. לפני 
מלך  פירוס  טבע  שנה  כ-2,300 
האלמותי  המשפט  את  אפירוס 
ואבדנו".  כזה  ניצחון  "עוד 
ניתן לקבוע, כי  כפרפרזה לדבריו 
וליצמן  שכזה  פוליטי  הישג  עוד 
בחזרה  עצמו  את  למצוא  עשוי 
ברחוב אבן האזל, עם עודף שעות 
בית  הכנסת  בבית  ללימוד  פנאי 

ישראל הסמוך לביתו ולהעלאת זיכרונות במסעדת 
'גולדיס' הסמוכה.

עונש קולקטיבי
וכמה מהנציגים החרדים משתי המפלגות,  כמה 
שהאזינו לנאומו המהדהד של ח"כ ישראל אייכלר 
יום שני - לא ידעו את נפשם מזעם. מבלי  במהלך 
לחזור על המלל הנרחב, הכרוך במשלים היסטוריים 
ובאפיזודות של השמדת עם ורדיפת היהדות, כדרכו 
כי  נציג חסידות בעלזא, נסכם בקצרה  משכבר של 
שמככבות  החרדי  בציבור  שוליים  קבוצות  אלו  אי 
ואשר  הכללית,  בתקשורת  ושוב  שוב  לאחרונה 
בזכותן זכה הציבור החרדי כולו לתדמית של מפיצי 

מחלות, קיבלו חיזוק מסוים בדבריו.
מבלי לבקר את אייכלר, שמן הסתם נוהג כהכרעת 
רבותיו ונהרא נהרא ופשטיה, ספק אם ישנה חוכמה 
פוליטית באספקת נשק לאויבינו ובאמירת הדברים 
שהדברים  וכפי  הקרובות,  בבחירות  בפומבי. 
נראים הן קרובות מאוד, יהיו לא מעט שירכבו על 
נרתעו  שבעבר  גדולים  וקהלים  חרדים,  שנאת  גלי 
עשויים  ואיווט,  לפיד  סטייל  במפלגות  מתמיכה 
הלא  לכיוון  גדול  סחף  וליצור  התמונה  את  לשנות 

נכון.
התקשורתית  ההסתה  על  שליטה  הצער,  למרבה 
קהילתיים  מאירועים  מחתרתיים  צילומים  לנו.  אין 
ומשפחתיים מתפרסמים כמעט מדי ערב. ספק אם 
השימוש  את  לאסור  המקורית  הסיבה  הייתה  זו 
כדאי  אך  החרדי,  בציבור  סמארטפון  במכשירי 
זב  כל  בה  הדעת  קלות  לרשימה.  אותה  להוסיף 
באמצעות  טיים  לפריים  דרכו  את  מוצא  חוטם 

הדלפת צילומים משחירים, בלתי נסבלת.
רק  אילו  כפליים.  חשוב   - בידינו  נתון  שכן  מה 
על  והריחוק,  הזהירות  כללי  על  לחומרא  נקפיד 

ניצחון פירוס

 ליצמן, שמעולם לא התפרסם 
בזכות היותו פראייר, יצא לקרב 
מלכתחילה כדי למנוע מאבקי 
'ירושה מחיים' על כסאו בשורות 
הסיעה המרכזית. משכך, הרעיון 
לפנות את מקומו הוא לטובת 
הצלתו של חסיד לא עלה אפילו 
על דעתו. גם האופציה מעוררת 
החלחלה לאבד את האחיזה 
במשרד השיכון לא באמת ניצבה 
על הפרק, וכל שנותר הוא לייצר 
כרטיס יציאה בכבוד מהפלונטר 
מול דגל וכרטיס יציאה חד סטרי 
מהכנסת לקולגה החסיד

על סדר היום

עשרים מנדטים 
על העץ או 
ביטחון ומשפטים 
ביד? נפתלי בנט 
| צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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עטיית מסכות ושמירה על כללי הסגר, נוכל לצמצם 
דרסטית את אחוזי ההדבקה, וממילא למנוע גם את 
המראות הבלתי נעימים שמקבל הישראלי הממוצע 
של  העקיף  הרווח  מלבד  זאת  המסך.  על  ערב  מדי 
נראה  הצער  שלמרבה  נימוק  אדם,  חיי  על  שמירה 

שאין בכוחו לשכנע כל יהודי שומר תומ"צ.
מצד שני, גם המצב המסתמן כעת, לפיו יוטל סגר 
על ערים ושכונות אדומות בלבד, בתנאים המוצעים 
בשלב זה - לא יכול לעבור לנציגות החרדית בגרון, 
מקלב:  אורי  השרה,  לסגן  הדיבור  זכות  ובצדק. 
"הרעיון הקיים הוא פוגעני מאוד ולא נוכל להסכים 
נכון,  הבהרות.  מנתניהו  "נדרוש  מקלב,  פוסק  לו", 
מגיע לו שכר שיחה נאה על כך שדיבר בזכות עולם 
פרשת  את  שבת  בכל  לומד  שהוא  וסיפר  התורה 
השבוע, אבל רוה"מ צריך לדעת שעולם התורה לא 

מסתיים בלימוד הפרשה בשבת".
מקלב מדגיש כי "מדובר בעונש קולקטיבי קשה 
אנשים  בפן הכלכלי,  וגם  והרוחני  בפן החינוכי  גם 
זה  אותם.  תחנוק  פשוט  הזו  ההצעה  רגל,  פושטים 
האבסורדי  הרעיון  על  יוצא  הקצף  עיקר  נורא". 
לפי  ירושלים,  למשל  מסוימות,  ערים  לחלק  למדי 
שכונות. "זה בלתי אפשרי ופוגע בכולם, גם בתושבי 
אצלנו  הכללי,  למגזר  בניגוד  הירוקות.  השכונות 
שכונתי,  בסיס  על  בהכרח  לא  הם  החינוך  מוסדות 
לא  אם  ומכופל.  כפול  הנזק  לתעסוקה  הנוגע  ובכל 
לעבודתו,  לצאת  אדום  באזור  שמתגורר  למי  ייתנו 

הוא עשוי לאבד אותה גם לטווח הרחוק".
שמהרהר  מי  יש  החרדיות  המפלגות  בשורות 
במקרה  הקואליציה  של  יציבותה  על  ומערער 
ומוחלט על הערים  כולל  יאושר סגר  כזה. אם אכן 
לאיזו  לחלוטין  כשברור  האדומות,  והשכונות 
אוכלוסייה ההחלטה מכוונת, קשה לראות את ש"ס 
כזה,  במקרה  בממשלה.  תומכות  התורה  ויהדות 
נושא  בעמדת  עצמו  את  למצוא  עשוי  עוד  אייכלר 

הדגל...

הציפור של בנט
הכנסת  של  האחרון  כמושב  מסתמן  והוא  היות 
העשרים ושלוש, נפתח מושב החורף בסערה, כיאה 

ריבלין  הנשיא  של  לעוקצנותו  הכוונה  אין  לשמו. 
בנאומו וגם לא לחילופי המהלומות בין נתניהו ובנט 
בעקבות תמיכתו של האחרון בהצעת אי האמון של 
לפיד, ואפילו לא להתפטרותה בקול תרועה רמה של 
בקושי  ששרדה  האוצר  משרד  מנכ"לית  טרנר,  קרן 
מעבר  ניצב  תפקידה  סיום  ואשר  אחדים,  חודשים 
לאופק כבר כאשר התפטר שותפה משכבר הימים, 

ראש אגף התקציבים.
הוא  הפוליטית  במערכת  באמת  החם  הסיפור 
המיעוט.  ממשלת  אופציית  של  לשולחן  שובה 
ככל שמועד פיזור הכנסת מתקרב, בין אם יהיה זה 
שהבחירות  כך  בדצמבר,   23 של  המוקדם  בתאריך 
יתקיימו בין פורים ופסח, ובין אם הממשלה תשרוד 
אז  או   ,2021 במרץ  ב31  ותיפול   2020 תקציב  את 
כי  לכולם  ברי  הקיץ,  באמצע  הבחירות  ייערכו 

ממשלת האחדות לא תוציא את ימיה.
לשנתיים  קרוב  כבר  המורגל  השורה,  מן  לאזרח 
"ועשית  מצוות  וקיום  לקלפי  צעדה  של  בריטואל 
באופן  מצומצמות  ההשלכות  יורוך",  אשר  ככל 
הליכה  המחוקקים,  ועשרים  למאה  אבל  יחסי, 
קריירה  של  קיצה  את  לסמן  גם  עשויה  לבחירות 
מנבאים  לא  הסקרים  להחריד.  קצרה  פוליטית 
למצוא  עשויים  הבית  מחברי  רבע  ולפחות  טובות, 
את עצמם מובטלים בקרוב. לא תזמון טוב בהתחשב 

במצבו של המשק הישראלי מוכה הקורונה.
כחול  מח"כי  וכמה  כמה  אם  להתפלא  אין  לכן, 
לבן, פלוס נציגי סיעות דרך ארץ והעבודה, עשויים 
לשקול מחדש את עמדתם בשאלות הרות גורל כמו 
המשך כהונתו של השר ניסנקורן במשרד המשפטים 
או התנגדות לפגיעה במעמדו האיתן של היועמ"ש. 
עשוי  הדבר  הכף,  על  מוטלת  אדם  של  כשפרנסתו 

להוביל לגמישות מה בדעותיו.
נופץ  משמאל  מיעוט  ממשלת  של  הספין  בעוד 
שאינו  באופן  הבהיר  האוזר  כשח"כ  שוב,  השבוע 
לא  הנדל  יועז  ושותפו  שהוא  פנים  לשני  משתמע 
האפשרות  שדווקא  הרי  שכזו,  לקואליציה  יחברו 
הסיכוי  כולל  מחדש,  ברצינות  נשקלת  השנייה 
לפילוג אחר פילוג בשורות כחול לבן - שם מסתמנת 
חלוקה ברורה בין קבוצת התל אביבים, שדעותיהם 
מצויות מהמרכז ושמאלה ואשר הבולט שבהם הוא 
נציגי  על  בדגש  השאר,  כל  ובין  המשפטים,  שר 

המגזר הדתי לאומי במפלגה, שמקומם הטבעי מצוי 
בגוש הימין-חרדים.

לחבור  בנט  של  רצונו  תהיה  מפתח  שאלת 
המנדטים  חמשת  של  משקלם  בה  כזו,  לקואליציה 
הביטחון  משרדי  את  לו  להחזיר  עשוי  שברשותו 

הסקרים  גיסא,  מחד  והמשפטים. 
יותר מעשרים מנדטים  מנבאים לו 
ומועמדות כמעט הגיונית להחליף 
בנט  מאידך,  בבלפור,  נתניהו  את 
כבר טעם טעמם של סקרים ונכווה. 
ומעלה  תריסר  לו  זכורים  היטב 
לפני  לו  שהובטחו  המנדטים 
אשתקד,  הראשון  הבחירות  סיבוב 
מתחת  אותו  שהשאירה  והתוצאה 
אחוז החסימה. לולי שיגיונותיו של 
ליברמן, היו בנט ושקד שייכים כבר 
מזמן למועדון הז"לים הפוליטיים, 
יפעת  של  המנדטים  שמונת  ע"ע 
ובן  היו  לילה  שבן  ביטון,  שאשא 

לילה אבדו.
כדי להשיג את עשרים המנדטים 
לשמור  בנט  יצטרך  המיוחלים, 
בשורה  לבחירות  עד  עמימות  על 
השאלה  כולל  שאלות,  של  ארוכה 
לראשות  נתניהו  על  ימליץ  האם 
הממשלה, האם יחבור ללפיד ומה 
הוא מוכן לתת למפלגות החרדיות. 
תבריח  הללו  לשאלות  תשובה  כל 
הקשית  בלי  גם  מנדטים  ממנו 
זה  וכל  נתניהו.  של  המפורסמת 
מבלי שהזכרנו לרגע את סמוטריץ'. 

שיצביעו  לפני  פעמיים  יחשבו  רבים  מרכז  מצביעי 
לרשימה שהאחרון מככב בה. מנגד, הדחתו לא באה 
בחשבון, משום שהוא היחיד שעשוי לרוץ ברשימה 
וכמה  כמה  לבנט  ולנגוס  נפרדת  לאומית  דתית 

מנדטים מימין.
לממשלת  להצטרף  עשוי  בנט  זה,  דברים  במצב 
וההבטחות  התיקים  תמורת  תתאפשר,  זו  אם  ימין 
אחריות  שגילה  כמי  עצמו  את  יציג  הוא  הנכונות. 
ביד,  אחת  ציפור  יצוד  וגם  משבר  בעת  לאומית 

במקום השתיים שממתינות לו על העץ.

המנצח הבלתי צפוי, השר במשרד האוצר ושר השיכון איציק כהן | צילום: דוברות הכנסת

"הרעיון הקיים הוא פוגעני מאוד 
ולא נוכל להסכים לו", פוסק 

מקלב, "נדרוש מנתניהו הבהרות. 
נכון, מגיע לו שכר שיחה נאה על 

כך שדיבר בזכות עולם התורה 
וסיפר שהוא לומד בכל שבת את 
פרשת השבוע, אבל רוה"מ צריך 

לדעת שעולם התורה לא מסתיים 
בלימוד הפרשה בשבת. מדובר 
בעונש קולקטיבי קשה גם בפן 

החינוכי והרוחני וגם בפן הכלכלי, 
אנשים פושטים רגל, ההצעה הזו 

פשוט תחנוק אותם. זה נורא"
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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

הדרך לנצח את היצר הרע
ַוִּייֶצר ה' ֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם )ב, ז(

חז"ל )בראשית רבה יד, ד( עומדים על ההבדל 
בלשון שיש בין יצירת האדם, ששם נאמר "ַוִּייֶצר" 
בשני יו"דין, לבין יצירת שאר הברואים, שנאמר בה "ַוִּיֶצר" 
הוא,  ברוך  הקדוש  ברא  יצרים  "שני  וביארו:  אחת,  ביו"ד 
הרע,  מיצר  גם  בנוי  האדם  רע".  יצר  ואחד  טוב  יצר  אחד 

והוא חלק בלתי נפרד ממנו.
היצר הרע אורב לאדם כל חייו ומנסה בכל כוחו להפילו. 
אחד  כח  ישנו  ובתעצומות.  בעוז  להתאזר  יש  לנצחו  כדי 
ויחיד, שרק באמצעותו אפשר לנצח את יצר הרע: "בראתי 

יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" )קידושין ל ע"ב(. 
בו  היצר הרע! אדם שיש  לנצח את  בכח התורה אפשר 
יראת שמים ומדות טובות, והוא מתאמץ ללמוד את התורה 

הקדושה - יוכל בסייעתא דשמיא לנצח את יצרו! 

יראת חטאו קודמת לחכמתו

קודמת  חטאו  שיראת  "כל  אומר:  ט(  )ג,  באבות  התנא 
- חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו קודמת ליראת  לחכמתו 

חטאו - אין חכמתו מתקיימת".
יכול  הוא  עצום,  בזיכרון  האדם  את  חנן  הקב"ה  אם  גם 
לקחת ממנו הכל ברגע אחד, ומכל התורה שלמד לא ייוותר 

במוחו מאומה!
האדומי  דואג  על  מספרת  ע"ב(  טו  )חגיגה  הגמרא 
בסוגיית  קושיות  מאות  ארבע  העצומה  בחכמתו  שהקשה 
'מגדל הפורח באוויר', אך לבסוף נשתכח ממנו כל תלמודו. 
יום  חל  אלו  שבימים  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  רבינו  במרן 
אלוקים  ופחד  נוקבת  שמים  יראת  נטועה  היתה  הילולתו, 
מכל נדנוד עבירה. בכל דבר היה מדקדק בתכלית הדקדוק. 
אותה יראת שמים שהיתה בו - היא שנתנה לו את היכולת 

ללמוד בשיא העמקות ולזכור את תלמודו. 
הגאון רבי נפתלי טרופ זצ"ל היה אומר, כי כל אחד נולד 
את  תעבד  'בבקשה,  לו:  אומר  והקב"ה  כלשהי,  ְּבִּביָּצה 
הִּביָצה שלך'. אדם פיקח שם את מגמתו בביצתו, איך לעבד 
אותה, לסלק ממנה את כל הזוהמה ולהפריח את שממתה. 
לעומת זאת אדם סכל מסתכל על חלקתו של רעהו וקורא 
בקנאה: "איך הוא הצליח כל כך? למה הוא כן ואני לא?" 

וכך הוא נשאר קירח מכאן ומכאן.
 על האדם להיות שקוע בתורה, מתוך יראת שמים, ורק 

כך יוכל להינצל מכל הנפילות והמעידות. 
כח  מוסיפים  הם  בתורה,  עוסקים  שישראל  ידי  על 
בפמליא של מעלה )איכה רבה א, לג(. מדובר, כמובן, בכל 
אלו שלומדים תורה לשמה, וכל הלומד תורה לשמה זוכה 

לדברים הרבה.
ודאי לי, שמרן רבנו עובדיה זצוק"ל למד תורה לשמה! 
יחוד קודשא בריך  הוא לא למד רק כדי לדעת, אלא לשם 
הוא, ולכן היתה לו סיעתא דשמיא מיוחדת לזכור כל דבר, 

לקשר אותו למקום המתאים ולדעת היטב.
היתה  ראשנו  עטרת  ורבנו  מורנו  של  חייו  מערכת  כל 
ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה וללמדה בעם ישראל. 
"אדם לעמל יולד" )איוב ה, ז( 'לעמל' ראשי תיבות ל'למוד 
ע'ל מ'נת ל'למד, זוהי התכלית שלשמה נוצר האדם בעולם, 
כדברי ה"נפש החיים" בהקדמתו, שהאדם לא לעצמו נברא 
אלא להועיל לאחרים בכל אשר ימצא בכוחו לעשות, ואין 
תועלת יותר גדולה מאשר להועיל לחברו ברוחניות וללמדו 

תורה ומצוות. 
הרים  הוא  כולו.  הדור  כל  את  להציל  זכה  ורבנו  מורנו 
את הנושא ההלכתי בעם ישראל – הוא הכניס את השולחן 
צאת  חלק,  בשר  של  הנושא  את  ההלכה,  פסקי  את  ערוך, 
השבת כשיטת רבנו תם ועוד נושאים הלכתיים רבים. עד אז 
היה יוצא מדי פעם ירחון קטן בשם 'קול סיני' שהציג דעת 
תורה. מי העלה על דעתו שיום יבוא ויהיה לנו י"א חלקים 

של "יביע אומר"?! 
מלבד זאת הוא החדיר בלבות ישראל אהבת תורה ויראת 
שמים בדרשותיו המאלפות בכל רחבי הארץ ובעולם, וגרם 

שתפרח ותשגשג התורה בעם ישראל. 
שגופו  לאחר  גם  בדרכו,  ללכת  אנו  ממשיכים  ה'  ברוך 
ושמאלה  ימינה  זזים  ולא  השמימה,  בסערה  עלה  הקדוש 

מדברות קדשו, אך הורם הנזר והוסרה העטרה. 
יזכנו ה' ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לטבול את קצה 

המטה ביערת הדבש שלו וליהנות מדברי קדשו.
זכוי הרבים קודם לכל!

מי לנו גדול ממרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שהקדיש 
ולב  בנים  על  אבות  לב  להשיב  היקר  מזמנו  הרבה  כך  כל 
בנים על אבותם. בעיני מרן היה הזמן הדבר היקר ביותר עלי 
ניצל כל רגע ללמוד התורה, כל שניה היתה  אדמות! הוא 

יקרה בעיניו מפז רב! 
מרן  בבית  שישבתי  בעת  שנים,  עשרות  לפני  זוכר,  אני 
ודברתי אתו בלמוד, בא בנו ושאלו: "אבא! מה השעה?" 
את  לדעת  צריך  אתה  מה  "בשביל  לו:  ואמר  הרב  נענה 
צריך  תהא,  אשר  תהא  שעה,  בכל  ותלמד!  שב  השעה? 
ללמד". לדידו של מרן לא צריך שעון, לא צריך לדעת מה 

השעה, כל הזמן צריכים לשבת וללמד!
אף על פי כן, כל אימת שהתבקש להקדיש מזמנו היקר, 
ולכתת את רגליו לחזק אחרים – לא חס על זמנו, לא הסתכל 
על התועלת האישית שלו, ויצא בחפץ לב למשימה. זיכוי 
לבו  בכל  לעולם  התמסר  הוא  בנשמה.  אצלו  היה  הרבים 

ונפשו.
רחוקים  קרוב  של  בכנס  לדבר  אותו  הזמנתי  אחת  פעם 
שערכתי. והנה התברר שבאותו ערב עשה אחד מבניו סעדה 
לרגל סיום מסכת, ובקש מאביו לבוא ולהשתתף. הרב סרב 
מסכת  לסיום  תבוא  "לא  הבן,  שאל  "אבא"!  לבקשתו!  
שעושה בנך? האמנם הכנס ההוא חשוב לך יותר מסיום של 

בנך?".
וזהו הדבר  זיכוי הרבים,  הוא  "כן"! השיב מרן. "הכנס 
שחשוב לי יותר מכל!". לא היו אצלו נגיעות, לא היו אצלו 
אינטרסים אישיים! אם יש הזדמנות לזכות את הרבים – זה 
קודם לכל, אפילו לבן! כדאי בשביל זה להקדיש את היקר 

מכל – הזמן!
מרן, שכבר מגיל צעיר, עמל והתייגע על התורה הקדושה 
יומם ולילה, מיצה את כל כוחותיו לגדול בתורה, כל דקה 
הפסיק  לא   – תום  עד  אצלו  ומנוצלת  מחושבת  הייתה 
במשך כל שנות חייו לחיות עבור אחרים, ולא חי את חייו 

הפרטיים!
ח"א  בראשית  אחריך"  "משכני  החדש  מהספר  )נלקט 
עמוד ק"נ ואילך. ובו נקבצו ונאספו למעלה ממאה עמודים 
מלאים תוכן וסיפורים יחודיים על מרן רבינו עובדיה יוסף 
זצוק"ל, לקראת יום הילולתו. עיין שם עוד עשרות סיפורים 

והנהגות מיוחדות ממרן זצוק"ל שטרם ראו אור(.

היה  בנאה  שרבי  מספרת  )נ"ח(  בתרא  בבא  במסכת  הגמרא 
מסמן בסיד את גבולות מערות הקבורה כדי שאנשים לא יעברו 
עליהם ויטמאו. הוא הגיע למערת המכפלה וסימן את מערת קברו 
לסמן  כשביקש  שם.  הטמונים  והאמהות  האבות  ושל  אבינו  אברהם  של 
את מערת קבורת אדם הראשון, יצאה בת קול ואמרה: ראית את יופיו של 
אינך  עצמו  באדם  אבל  הראשון,  אדם  של  יופיו  מעין  הוא  שיופיו  יעקב 
רשאי להביט. הרי שמעלת אדם הראשון גם אחרי החטא עולה על מעלתם 

הרוחנית של האבות הקדושים.
זמן קצר  יש א"כ להבין את חטא עץ הדעת, במיוחד שהאיסור נמשך 
בלבד  שעות  לשלוש  היה  האיסור  כל  כי  מהמדרש  מדייק  הש"ך  ביותר. 
בכך  הדעת.  מעץ  גם  לאכול  וחוה  לאדם  מותר  היה  השבת  כניסת  ועם 
מבאר המדרש את האיסור לאכול פירות ערלה שלוש שנים, כדי לכפר על 
חטא עץ הדעת שאדם לא מנע עצמו מלאוכלו שלוש שעות. והבן איש חי 
מציין כי זה שמקדשים בשבת על יין ולחם, הוא משום הגמרא שמביאה 
מחלוקת אם עץ הדעת היה גפן או חיטה, ולכן מקדשים בשבת על כל אחד 
מהם, כדי לכפר על חטאו של אדם שהיה שעות ספורות לפני השבת. א"כ 
קשה שבעתיים איך מי שהוא יציר כפיו של הקב"ה אינו מצליח להתאפק 
מפי  לו  נאמר  אשר  בציווי  המקום  פי  את  ממרה  והוא  שעות"  "שלוש 

הגבורה למישרין בצורה כה גלויה ובוטה?
בספרי מוסר וחסידות למדו מזה, שאכן ככל שמדובר במשימת חייו של 

אדם, כך היצר הרע מרכז מולו כוחות אדירים להפיל אותו בכל דרך.
הרע.  יצר  הוא  הלוא   – הנחש  מול  לבדו  עמד  לא  הראשון  אדם 
ההיסטוריה כולה עמדה ביחד אתו מול העץ, שהרי כולנו נבראנו ממנו. 
הוא אב כל אדם חי בעולם, והאפשרות שהוא יכשל שם היא כישלון נצחי 
יצא הנחש לקרב של ממש. הוא אמר לעצמו  של כל צאצאי האדם, לכן 
שזה הקרב שיאפשר לכוחות הטומאה להיכנס לתוככי הלב והנשמה של 

האדם באשר הוא.
אדם הראשון נכשל משום שהוא נבהל מההתקפה העצומה של היצר. 
הוא פירש לעצמו בטעות כי אם זה מאבק קשה מותר לסגת ולוותר. הוא 
אסור  לנצח,  מוכרחים   – זה קשה  אם  בתכלית:  הפוכה  ידע שהאמת  לא 

לוותר, כי בנפול היסוד יפול כל הבנין כולו.
השיטה האגרסיבית הזו של היצר, לא נגמרה שם. את אותה דרך הוא 
הנושא  את  ויחיד  יחיד  כל  אצל  בוחר  הוא  מאתנו.  אחד  כל  מול  מפעיל 
מירב  את  בו  ומשקיע  בעולם,  אדם  כל  של  בשליחותו  ביותר  החשוב 

הכוחות כדי לייאש אותו.
כוחות  כל  ומפעיל את  לכל אדם,  היצר מזהה את המשימה שממתינה 
ההרס הפנימי כדי להכשיל אותו. הוא מעורר פחדים, עצלות וכדומה כדי 
להסיט מהדרך. ואולם אדם שלמד את פרשת עץ הדעת, צריך לדעת את 
הסוד: הקשיים הם המדד לחשיבות המשימה. הם הקול הפנימי שאומר 

בשביל מה ירדנו לעולם.
פתגם עממי אומר: תקשיב טוב לפחדים שלך, הם מלמדים איפה חשוב 
באותו  להתבונן  שלנו,  הנצחי  למאבק  טוב  להקשיב  עלינו  להצליח.  לך 
איפה  ולהבין  משמעיים,  חד  להישגים  בו  להגיע  מצליחים  שלא  נושא 

נמצאת השליחות בעולם שבה אסור לנו לותר.
ישנו סיפור אודות חסידים שהמתינו בפתח חדרו של כ"ק הרה"ק ה'דברי 
חיים' מצאנז זי"ע. לפתע נפתחה הדלת והרבי קרא לחסיד הראשון ושאל 
אותו: 'אם תצעד ברחוב ותמצא ארנק תפוח מלא דינרי זהב – מה תעשה?' 

ענה: 'ברור, אחזיר אותו לבעליו'. 'שוטה אתה', דחה אותו הרבי.
תעשה  'מה  שאלה:  אותה  שאל  והאדמו"ר  השני  החסיד  נכנס  אחריו 
אם תמצא ברחוב ארנק תפוח מלא דינרי זהב?' החסיד ענה: 'אקח אותו 

לעצמי'. 'רשע אתה', אמר הרבי ודחה אף אותו.
אחריהם נכנס חסיד שלישי והצדיק שאלו אותה שאלה. החסיד הרהר 
בתוכי,  עצומה  מלחמה  שתתפתח  חושש  אני  'רבי,  אמר:  ואז  ממושכות 
היצר יסית אותי לגזול את הכסף לעצמי, ואני מתפלל לקב"ה שיתן לי את 

הכוחות לנצח ולעשות את הדבר הנכון'.
'אתה חסיד אמיתי', נענה ואמר הרבי, 'כזה שמכיר את האתגרים שמציב 

היצר, אבל מאמין ומבקש שהקב"ה יתן את הכוחות לנצח'.
חטא עץ הדעת מלמדנו על המאבק של יצר הרע בשליחות שלנו. ודווקא 

שם עלינו לגלות כוחות איתנים ולנצחו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הושענא שלוש שעות
 

מרן, שכבר מגיל צעיר, עמל והתייגע על התורה הקדושה יומם ולילה, מיצה את 
כל כוחותיו לגדול בתורה, כל דקה הייתה מחושבת ומנוצלת אצלו עד תום – לא 

הפסיק במשך כל שנות חייו לחיות עבור אחרים, ולא חי את חייו הפרטיים!
חטא עץ הדעת מלמדנו על המאבק של יצר הרע 

בשליחות שלנו. ודווקא שם עלינו לגלות כוחות 
איתנים ולנצחו

""
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כ"ז תשרי תשפ"א 181815/10/20 ברחובות

אינפורמטיבי *
פעילות דואר ישראל 

לאחר החגים
חברת דואר ישראל מודיעה, כי החל מיום ראשון, כ"ג בתשרי 

(11.10), הורחבו שעות פעילות הסניפים עד השעה 16:00, 
והם יפעלו גם בימי שישי. החברה ממשיכה לעבוד ברציפות, 
על מנת לספק שירותי מיטבי לכלל הציבור, בכפוף להנחיות 

משרד הבריאות והגורמים המוסמכים בתקופת הקורונה, תוך 
שמירה על בריאות עובדי החברה ולקוחותיה. 

מומלץ להזמין תור מראש ליחידות הדואר, באתר החברה או 
במוקד הטלפוני 171, על מנת להימנע מהמתנה ממושכת 

בסניפים. בדואר ישראל מציינים, כי בחודשים אפריל-יוני 
2020 טופלו בסניפי 
הדואר כ-4.8 מיליון 

לקוחות, מתוכם 
הזמינו תור מראש 

כ-240 אלף לקוחות, 
המהווים 5% מכלל 

הלקוחות אשר קיבלו 
שירות בתקופה זו. 

בחודש ספטמבר 
2020 טופלו מעל 

2 מיליון לקוחות בסניפי הדואר, מתוכם כ-10% הזמין תור 
מראש. ממוצע ההמתנה של המזמינים תור מראש, עמד 

בתקופה זו על כ-6 דקות בממוצע.

שעות הפעילות בסניפי הדואר  ימים א'-ה' - 8:00-16:00 ימי 
ו' 8:00-12:00   שעות הפעילות בסוכנויות הדואר  ימים א'-ה' 

- 8:00-14:00  ימי ו' 08:00-12:00.שעות פעילות מרכזי מסירת 
החבילות:  בתקופת הסגר שעות פעילות מרכזי המסירה 

עשויות להשתנות, בהתאם לשיקולי הזכיין ולהנחיות משרד 
הבריאות והרשות המקומית. 

למרות האמור לעיל יתכנו שינויים נוספים, ויש להתעדכן באתר 
הדואר או במספר טלפון 171 לפני הגעה ליחידות השונות.  
ניתן להזמין תור מראש למאות מיחידות הדואר באמצעות 

שירות זימון תורים באתר הדואר ומספר הטלפון 171. 

על פי הנחיות משרד הבריאות, דוורים ושליחים הונחו להניח 
חבילות על מפתן דלתם של לקוחות, לשמירה על בריאותם. 

חדש ובלעדי מד"ר פישר: מדקס 
(Medex) אל-סבון אקטיבי

יעיל במיוחד לשמירה על היגיינת הידיים 

בעל יעילות מוכחת תוך 5 שניות ואינו מייבש את העור

חדש מד"ר פישר: מדקס (Medex) - אל-סבון אקטיבי, יעיל 
במיוחד לשמירה על היגיינת הידיים. מדקס פותח במעבדות 

המחקר של ד"ר פישר, על מנת לתת מענה מהיר במיוחד 
לשמירה על היגיינת הידיים, נבדק במעבדות מוסמכות 

חיצוניות המתמחות במיקרוביולוגיה ונמצא בעל יעילות 
מוכחת תוך 5 שניות כנגד החיידקים הנפוצים העיקריים.

מדקס מכיל קומפלקס רכיבים 
אקטיביים לניקוי יסודי, עדין 

ויעיל במיוחד לשמירה על 
היגיינת העור ובריאותו. כמו 

כן אינו מייבש את העור. מכיל 
מרכיבי לחות בשילוב ייחודי, 

מועשר בויטמין E ופרו ויטמין 
B5 לריכוך ושמירה על גמישות 

העור והלחות האידיאלית בעור. 
התכשיר נבדק דרמטולוגית 

ומותאם לעור רגיש.

מעבדה חיצונית ומוסמכת בדקה ומצאה: מדקס קוטל 
99.99% מהחיידקים תוך 5 שניות:

E. coli  - גורם נפוץ לדלקות שונות, עלול לגרום לדלקת ריאות 
ודלקת קרום המוח.

Staphylococcus aureus – גורם לדלקת ריאות, דלקת 
בקרום הלב, נגעים בעור, עלול לגרום להרעלת דם והרעלות 

מזון.

Pseudomonas aeruginosa – גורם לדלקת ריאות ועלול 
לגרום להרעלת דם. גורם עיקרי למחלות בבתי חולים.

Streptococcus faecalis – גורם לדלקות בלב וכיס המרה.

Enterobacter aerogenes – גורם לזיהומים שונים ומהווה 
גורם לזיהומים שניוניים בבתי חולים. 

רחצת ידיים היא הפעולה החשובה והפשוטה ביותר על מנת 
להימנע מזיהומים ומחלות. על פי משרד הבריאות הישראלי, 

שטיפה תכופה של הידיים במים וסבון הינה האמצעי הטוב 
ביותר להפחתת מספר החיידקים והווירוסים על פני הידיים. 

בעקבות התפשטות מגיפת הקורונה בכל העולם עלתה 
מאוד המודעות לחשיבות רחצת הידיים במים ובסבון כחלק 

כל מה שרציתם לדעת 
על גזים בתינוקות

גזים בתינוקות, היא תופעה שכיחה למדי המופיעה 
אצל תינוקות רכים. איך מזהים אותה ומה ניתן לעשות? 

∙ בכתבה הבאה תוכלו למצוא מספר עצות שימושיות 
להתמודדות עם תופעה זו

מאת רננה מזרחי, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית "מטרנה"

מי מאיתנו, הורים לתינוקות, לא שמע על 
התופעה שההורים מכנים "גזים", ובשפה 
המקצועית נקראת קוליק? אם גם התינוק 
שלכם סובל מכך, אתם לא לבד. תופעה זו 

שכיחה מאד בתינוקות רכים: לפי הספרות 
המדעית, 1 מכל 5 תינוקות לפחות סובל 
ממנה בחודשים הראשונים לחיים, ולפי 
דיווחי אמהות התופעה אף רחבה יותר:  

כ-70% מהאימהות לתינוקות עד גיל חצי 
שנה מציינות כי תינוקן סבל מגזים.

התופעה נגרמת בשל חוסר בשלות של מערכת העיכול 
וההסתגלות לחיים אחרי הלידה, והיא שכיחה  גם בתינוקות 
הניזונים באופן טבעי וגם בתינוקות הניזונים מתחליף חלב-

תרכובת מזון לתינוק (תמ"ל). התקופה הזאת לא נעימה לאף 
אחד – לא לתינוק ולא להורים המודאגים. 

איך אדע שהתינוק שלי אכן סובל מגזים /קוליק?

ההגדרה הרפואית מדברת על תינוק מתחת לגיל 5 חודשים 
אשר בוכה בכי ממושך ללא סיבה נראית לעין, נמצא באי 
השקט וקשה להרגיעו. התקפי הבכי נמשכים כ- 3 שעות 

ביום, לרוב בשעות אחה"צ והערב, חוזרים על עצמם 3 פעמים 
בשבוע לפחות ויחד עם זאת התינוק גדל ומתפתח כמצופה 

והוא בריא בדרך כלל. 

אז מה ניתן לעשות כאשר התינוק סובל מגזים/קוליק? 

ראשית, חשוב לגשת עם התינוק לרופא המטפל, כדי לקבוע 
שאכן מדובר בקוליק שהינה תופעה פיסיולוגית הקשורה 

לתהליך הבשלת המעי.  

איך אפשר להקל על התינוק:

 גלו סבלנות והעניקו לו חום ואהבה, ערסלו את התינוק על 
הידיים או עם מנשא בתנוחת ערסול. אל תחששו שבכך תרגילו 
אותו להיות "על הידיים" או מ"פינוק יתר", כרגע כל מה שהוא 

זקוק לו זה החום והמגע שלכם.

כופפו בעדינות את הרגלים שלו לכיוון הבטן ומרכז הגוף או 
שבו  איתו על כדור פיזיו גדול בעודכם נעים קלות בתנועות 

סיבוביות.

 החזיקו את התינוק על זרועכם, כך שבטנו צמודה אל זרועכם 
ורגליו מופנות כלפי מטה, בתנוחת 'נמר על עץ'  עשו זאת 

בעודכם בעמידה ונסו עם היד השניה לעסות את גבו.  זו אחת 
התנוחות שמרגיעה רבים מהתינוקות במצבים אלו.

 השתמשו במוצץ, פעולה זו מרגיעה את התינוק

 פנקו את התינוק שלכם באמבט נעים או בעיסוי בטנו בתנועות 
מעגליות עם כיוון השעון

רצוי להיענות לסימני רעב ראשוניים כמו התעוררות משינה, 
חיפוש אחר הזנה טבעית, הכנסת הידיים לפה ומציצה 

אקטיבית שלהם או של מוצץ ולא לחכות שהתינוק רעב מידי.

ודאו שקצב האכילה אינו מהיר מדי (עבור תינוקות שניזונים 
מבקבוק) על מנת להימנע מבליעת אויר תוך כדי היניקה 

ואפשרו הפסקות להוצאת אויר על ידי גיהוקים במהלך 
הארוחה ובסיומה.

 זכרו שלא כל בכי מעיד על רעב בהכרח - במידה ולא עבר פרק 
זמן מספיק מהארוחה והתינוק בוכה, נסו להרגיעו בדרכים 

אחרות. האכלת יתר עלולה להחריף את העומס על מערכת 
העיכול ולהעצים את בכיו וכאביו של התינוק.

 אם התינוק ניזון בהזמנה טבעית - מצוין! המשיכו בכך, הוא 
זוכה לתזונה הטובה ביותר. אמנם לא הוכח כי קיים קשר ישיר 

בין מזונות שהאם אוכלת האם וגזים אצל התינוק ויש הרבה 
מיתוסים בנושא שאינם מוכחים. אין סיבה שהאם תפסיק  
לשתות משקאות מוגזים אבל בהחלט ניתן לנסות להימנע 
ממוצרי חלב במשך מספר ימים ולעקוב אחר התינוק, אם 

ניכרת הטבה אפשר להמשיך בתפריט שאינו מכיל חלב ומוצריו 
ולהקפיד על נטילת תוסף סידן במקביל. 

במידה והתינוק אינו ניזון בהזנה טבעית, נסו להזינו בתחליף 
חלב-תמ"ל ייחודי בעל הרכב קל לעיכול. מטרנה ספיישל 

מהדרין  הינו תמ"ל המיועד לתינוקות עם גזים וקוליק ובעל 
הרכב קל לעיכול, דל לקטוז ומועשר בפרוביוטיקה ידידותית 

למערכת העיכול.

ולסיום, נסו להיות סבלניים ורגועים עד כמה שאפשר, כי כך 
תוכלו להשרות תחושת ביטחון ורוגע לתינוק. אל תשכחו – 

מדובר במצב זמני. התקופה הזאת תסתיים כשהתינוק יגיע 
לגיל 4-5 חודשים.

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 

מהמאבק בנגיף. 

פעולה פשוטה שמצילה חיים: הידיים שלנו באות במשך כל 
היום במגע עם חפצים ומשטחים המזוהמים עם חיידקים 

אותם אנו עלולים להכניס לתוך הגוף שלנו כאשר אנו נוגעים 
עם הידיים בפנים, באף, בפה וכן הלאה. רחיצת ידיים במים 

וסבון וניגובם במגבת נקייה, מסירים את גורמי המחלות 
מהידיים. בנוסף לכך, הסבון גם הורג את החיידקים שנמצאים 

על הידיים אשר יכולים לגרום למחלה. מחקרים מראים כי 
הקפדה על רחיצת ידיים במים וסבון הפחיתה את שיעור 
מחלות המעיים ב-31% ומחלות בדרכי הנשימה ב-21%. 

תכולה: 1 ליטר, מחיר: 29.90₪, 500 מ"ל ב- 19.90 ₪. 

במבחר פותחים שנה - 
מרחוק אבל קרוב!

שנת הלימודים החדשה - תשפ"א נפתחת 
במכללת מבחר החרדית בסימן לימודים מרחוק 

אבל מרגישים קרוב.

במהלך השבוע האחרון נשלחו לבתי התלמידים חוברות 
תעסוקה לילדיהם שהופקו במיוחד ע"י מכללת מבחר 

– לאור התקופה המאתגרת של פתיחת שנת לימודי 
ההורים – כאשר ילדיהם עדין בבית ללא מסגרת לימודית 

חוץ ביתית, הערכות לוו בברכת הצלחה נרגשת לכל 
התלמידים/ות החדשים אשר זו להם שנת הלימודים 

הראשונה וכן 
לממשיכים – 
אשר הורגלו 

לסגנון למידה 
בפורמט 

המרוחק כבר 
בשנה שעברה, 

בתפילה כי 
נחזור לשגרה 

מבורכת בבריאות ומתוך שמחה.

 בהנהלת המכללה החרדית הגדולה והוותיקה ביותר, 
מציינים בסיפוק רב כי גם השנה, בחסדי שמים, למרות 

אתגרי התקופה-  נפתחו מסלולי המכללה עם מספר 
מרשים במיוחד של תלמידים ואף יותר מבכל השנים 

שעברו! עם המגוון הרחב ביותר של מסלולים אקדמאיים 
(גם לגברים וגם לנשים – בהפרדה מלאה לכל אורך שנות 

הלימודים) 

בנוסף לכך מודיעים בהנהלה, כי יפתחו במהלך השנה 
אי"ה החל מחודש חשוון - מכינות אקדמיות המותאמות 

לגברים / לנשים, בין המכינות ניתן להצטרף למכינה 
המקוצרת לבני +30 המעניקה לתלמידיה אפשרות 

מזורזת להגיע לתואר, או כמו שאומרים: קפיצת הדרך.

מנכ"ל המכללה מציין כי התלמידים והתלמידות הבאים 
בשעריה, הינם בעלי רמה גבוהה ואיכותית,  ביניהם 

נמנים ראשי משפחות ברוכות ילדים, משפחות בני תורה 
ומשפחות צעירות ממסגרות איכותיות במיוחד. "זוהי 
אחריות וחובה בעבורנו להמשיך ולהוביל את המסגרת 
החרדית השמורה ביותר, המאפשרת לימודי אקדמיה 

ללא פשרות בתורה, במשך כל שנות הלימודים."- אומר 
מנכ"ל המכללה, "ב"ה עד היום, אלפי תלמידינו 

ותלמידותינו קיבלו מענה לצורך ללמוד לתואר אקדמי 
ברמה האוניברסיטאית הגבוהה ביותר בכדי להתפרנס 

בכבוד, בלי להתפשר על קוצו של יוד".

נותרו מקומות אחרונים במסלולים בודדים! לפרטים 
ולבדיקת התאמתכם התקשרו: 03-5785030

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
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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.

חברת העוגיות והוופלים 
"מן" ועמותת "אחת מתשע" 
יוצאות בשת"פ לרגל חודש 

המודעות לגילוי מוקדם
לרגל חודש המודעות לגילוי מוקדם המצוין 

בחודש אוקטובר בישראל וברחבי העולם, חברת 
הוופלים והעוגיות "מן" ועמותת "אחת מתשע" 
חוברות יחד למען העלאת המודעות לחשיבות 
הגילוי המוקדם של המחלה. במסגרת שיתוף 

הפעולה אריזת הוופלים האהובים נצבעה בורוד 
וכל הרווחים ממכירתה יועברו כתרומה לעמותה

מדי שנה למעלה 
מ- 5,400 נשים 

מאובחנות כחולות 
במחלת סרטן נשים 

בישראל. בשל כך, 
חברה חברת העוגיות והוופלים "מן" לעמותת "אחת 
מתשע" לטובת הגברת המודעות למחלה ולחשיבות 

הבדיקה לגילוי מוקדם, אשר ביכולתה להציל את חייהן של 
נשים רבות במדינה.

במסגרת שיתוף הפעולה בין השתיים, אריזת מוצר הדגל 
של "מן" - וופלים בטעם שוקולד, נצבעה בורוד ועליה 

קריאה הממליצה לנשים ללכת ולהיבדק: "ונשמרתן 
לנפשותיכן – גילוי מוקדם מציל חיים". האריזות הורודות 

של וופלים "מן", אשר בהשגחת הרב לנדאו אב“ד דבני 
ברק ושל הרב אבוחצירא, תמכרנה במגוון רשתות שיווק 

במחיר מבצע של 3 אריזות ב-10 שקלים, כאשר הרווח 
המלא ממכירתן ייתרם לעמותת "אחת מתשע".

אבי פקר, מנכ"ל חברת רוקחמן אמר כי ”מטרת שיתוף 
הפעולה היא לתת זרקור על המלחמה היום יומית במחלת 

סרטן ועל החשיבות של ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של 
המחלה, הרי שכל המציל נפש חיה מישראל, כאילו הציל 

עולם ומלואו. השנה, גם אנחנו מוסיפים צבע לחיים, 
למודעות ולאריזות הוופלים שלנו".

סיגל רצין, מנכ"לית עמותת "אחת מתשע" מוסיפה כי 
"סרטן הנשים הינו הגורם מספר אחת לתמותת נשים 
בישראל. עם זאת, למעלה מ-90% מהנשים שאובחנו 

מוקדם יחלימו. לכן, ההירתמות של חברת רוקחמן 
להעלאת המודעות למחלה ולגילוי מוקדם, היא מרגשת 

וחשובה ובאמת שעשויה להציל חיים".

חברת העוגיות והוופלים "מן" הינה עסק משפחתי 
ותיק כחול לבן שהוקם בשנת 1954 ואשר כיום מנוהל 

על ידי אבי פקר, בן הדור השלישי של משפחת רוקחמן. 
כל מוצרי "מן" עוברים הליך ייצור הנעשה ללא מגע ידי 
אדם, בהשגחה קפדנית של הרב לנדאו אב“ד דבני ברק 

ושל הרב אבוחצירא כאשר התוצרים הינם פרווה ועשויים 
מחומרים טבעיים בלבד - "ויגן פרנדלי".

"אחת מתשע"  מסייעת לנשים חולות בסרטן נשים 
ולקרוביהן משלב האבחון לאורך כל שלבי המחלה ועד 

ליום שאחרי. העמותה מעניקה ליווי ותמיכה באמצעות 
מתנדבות, שהחלימו, לצד תמיכה רגשית על ידי אנשי 

מקצוע, ומסייעת במידע ובמיצוי זכויות. כמו כן  מקיימת 
העמותה סדנאות, הרצאות, פעילויות הסברה ומהלכים 
תקשורתיים להעלאת המודעות לגילוי מוקדם למחלה, 

ומובילה מאבקים ציבוריים לשינוי מדיניות בתחום 
בישראל.

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 בעלי-חיים חיות יבשה

מאונך מאוזן

1. ביטוי המורה על צניעות. "לא  ___  אנכי ולא בן  ___  אנכי" )עמוס ז יד(
5. ביטוי של ענווה ושפלות-רוח. "עפר אני בחיי  ___  וחומר במיתתי" )ברכות 

יז.(
7. מנהיג, ראש-עדה.  "כל  ___  שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם 

הבא" )סנהדרין צב.(
8. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו או מהשגתו.  

"לעג  ל___" )משלי יז ה(
9. פיתול של חוטים ביחד.  "מה להלן  ה___  כ"ד אף כאן  ה___  כ"ד "  

)תוספות יומא עא:(
11. נישואין, נשיאת אשה.  "שעשה לו מעשה  ___  הושיבה באפריון ואהרן 

ומרים מרקדין לפניה" )סוטה יב.( )בכתיב חסר(
14. )בהלכות מצורע( קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך 

___  או מתוך הסגר" )נגעים א ג(
15. נקי, טהור.  "זך לקחי  ו___  הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

17. קיצור המילים: גזרות קשות ורעות.
19. כנוי–הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  "___ ישראל 

ופרשיו" )מלכים ב ב יב(
20. במפתיע, בלי משים, באופן בלתי צפוי. "ב___  הדעת" )סנהדרין צז.( 

)בכתיב חסר(

1. מרכז המוט הנושא את כפות-המאזנים.  "____  מאזנים" )בבא בתרא פט.(
2. כנוי לרכוש שהאשה מביאה לבעלה עם נישואיה והחוזר אליה לאחר מותו או 

לאחר גרושים.  "נכסי צאן- ___"  )בבא קמא פט.(
3. ענף רך של עץ.  "את ראש  ___  קטף" )יחזקאל יז ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון 

סמיכות(
4. כנוי ליום שלמחרת חג הפסח או חג השבועות או חג הסוכות.    ____ - ___

5. ריר, לח-הפה.  "לא תרפני עד-בלעי  ___" )איוב ז יט( )לא בלשון סמיכות( 
)בהיפוך אותיות(

6. נוסח, סגנון, משמע.  "אין נא אלא  ___  בקשה" )ברכות ט.(
10. מעידה על פני דבר חלק. "על ידי  ___  דהר" )תוספות בבא מציעא עח.(

12. מן הנתינים עולי הגולה עם זרובבל.  "בני עבדי שלמה בני  ___" )נחמיה ז נז( 
)בהיפוך אותיות(

13. צרכי–מזון לשבור את הרעב.  "__ רעבון" )בראשית מב יט(
16. תואר לאדם צעיר בגילו וגדול בחכמה.  "אב בחכמה  ו___  בשנים" )בראשית 

רבה פרשה צ , פסקה ג(
18. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.  "____  הגדגד" )במדבר לג לב( )בהיפוך 

אותיות(

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

כו’ בתשרי -כח’ בתשרי תשפ”א
14/10-16/10/2020  

 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(_____________________________________________

בני ברק

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

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

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

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

 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(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ב, חזית, 2 כ"א, 

משופצת, אופ' להרחבה, 
1,570,000, הטבה מיוחדת 

_____________________________________________)40-40(ד.ג. תיווך 050-4122744

 בבורוכוב, 3.5 חדרים, 
70 מ"ר, ק"א, סוכה, מעלית, 

ממ"ד וחניה, 1,510,000, 
הטבה מיוחדת ד.ג. תיווך 

050-4122744)40-40(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

4,500,000 ***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 42-42(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

מושכרת 4,700, 
1,265,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)42-42(נכסים 052-7684074

 לא מוצא דירה ב- 
1,200,000? נסדר לך 
מימון ב- 1,400,000, 
_____________________________________________)42-42(משכנתא 24 8724*

 לוח דירות חינם לציבור 
החרדי והדתי, למוכר ולקונה 
ולמשכיר, כ- 10,000 כניסות 

dira4me.co.il 42-42(ביום, כנסו(_____________________________________________

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

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

050-3000121)42-42(_____________________________________________

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

1,990,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)42-42_____________________________________________

 לחטוף!! א.יואל, 
קומת כניסה, 61 מ"ר 

+ היתרים, תוכניות 40 
מ"ר לשיפוץ, 1,510,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)42-42(_____________________________________________

 בקובלסקי, 160 
מ"ר, בלעדי, מחולקת 

ל- 3 דירות במפלס 
אחד, הראשונה 4 חד' 

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

מושכרות, הכל מפואר, 
2,320,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)42-42(נדל"ן בועז 050-4156080

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

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

050-4156080)42-42(_____________________________________________

 א.דנגור, דירת גן, 
כ- 55 מ"ר, משופצת + 
חצר 20 מ"ר, מעטפת 
כ- 48 מ"ר, 1,370,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)42-42_____________________________________________

 מציאה!! המכבים, 
דירת גן 4 חד', כ- 80 

מ"ר + מרפסת 15 מ"ר, 
שמורה, 1,360,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)42-42_____________________________________________

 באזור הנבאים, מציאה, 
דופלקס 180 מטר עם 

אפשרות לחלוקה, 5.5 חדרים, 
חזית, יפה, 2,550,000 גמיש 
B.D.A 42-42(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 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, 
שכירות 7,000 ש"ח 

מיידי!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בלעדי דופלקס בפרדו, 
מפואר, 140 מטר, 5 ח' + 

דירת 3 ח' מושכרת + גג 70 
מטר + שתי חניות + מחסן 
+ מעלית, 3,550,000 תיווך 

_____________________________________________)42-42(אלטרנטיב 054-5500263

 בדב גרונר דופלקס 4 
חד', 120 מ"ר, ק"ג, חניה 
ומחסן, 1,650,000 נדל"ן 

_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

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

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

 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 42-42(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

140 מ"ר + משרד 
ואופציה, 2,850,000 

ש"ח מ.כהן נכסים
052-7684074)42-42(_____________________________________________

 בבניין מס' 5 הכי טוב 
ברחוב עורפי פתוח לצבי 
+ קליניקה בנפרד בק"ק, 

10 מ', מושקעת, ברח' 
מצליח מס' 5, הדירה 
5 חד' + יחידת הורים 
ענקית, כ- 130 מ"ר, 

מושקעת מאוד, מחיר 
אמיתי, בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)42-42(נדל"ן בועז 050-4156080

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

1,625,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________)42-42(נכסים 052-7684074

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

בטאבו, 1,630,000 )גמיש( 
_____________________________________________)42-42("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

050-3000121)42-42(_____________________________________________

 באסישקין 4 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ג, 3 כ"א, 

חניה, מעלית, 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)42-42_____________________________________________

 א.קלישר 4 חד', ק"ב, 
כ- 100 מ"ר, משופצת + 
סוכה, א.להרחבה כ- 55 
מ"ר, 1,920,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)42-42_____________________________________________

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

+ מעלית + מ.שמש 
)א.לחלוקה 2+3(, 

1,740,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________42-42(לדיור" 052-5222690

 א.שלמה בן יוסף 
4 חד', כ- 90 מ"ר, 

מ.חלקית, כ- 60 
א.להרחבה, 1,480,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)42-42_____________________________________________

 נויפלד 23 ליד הגינה 
החדשה, 4 חד' + פינת 

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

פתוחה לגמרי לכיוון 
החנייה + אופציה ענקית 

מיידית לבנייה על הגג 
)שכן בנה(, יופי של 

נוף ואויר, מחיר מצויין, 
1,530,000, גמיש + 

מפתחות, דירה פנויה, 
מיידי! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)42-42(נדל"ן בועז 050-4156080

 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)42-42(_____________________________________________

 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)42-42(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

2,000,000 ש"ח
_____________________________________________)42-42(054-3050561 הראשון בתיווך

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

ללא מעלית, משופצת, 
1,850,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)42-42(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

 הטבה מיוחדת לתקופת 
הקורונה, ביהודה הנשיא, 3 

חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 2 
כ"א, משופצת, אופ' להרחבה 

_____________________________________________)42-42(ד.ג. תיווך 050-4122744

 הטבה מיוחדת לתקופת 
הקורונה, בבורוכוב, 3.5 חדרים, 

70 מ"ר, ק"א, סוכה, מעלית, 
ממ"ד וחניה ד.ג. תיווך

050-4122744)42-42(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)42-42(_____________________________________________

 לחטוף בסלנט!! 3 
חד', ק"ק, חדשה, 70 
מ"ר + חצר 28 מ"ר, 
בלעדית! 1,520,000 

ש"ח מ.כהן נכסים
052-7684074)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות 
באהרונסון!! חדשה 

בשוק!! 3 חד' + 
מרפסת, 80 מ"ר + היתר 

בניה בגג ובצד!! ק"ג, 
1,790,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)42-42(נכסים 052-7684074

 לא מוצא דירה ב- 
1,200,000? נסדר לך 
מימון ב- 1,400,000, 
_____________________________________________)42-42(משכנתא 24 8724*

 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(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ, 
קומה ב', מסודרת, 68 מטר, 
1,250,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)42-42(_____________________________________________

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

רק 1,250,000 נדל"ן 
_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

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

1,375,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)42-42_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

מסודרת, 1,375,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)42-42_____________________________________________

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

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

050-3000121)42-42_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 חד', 
ק"ג + בניין מצויין אין 
מחיר כזה בשוק, רק 

1,100,000 מיידי בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)42-42_____________________________________________

 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)42-42_____________________________________________

 בלעדי בשלמה בן 
יוסף, 3 חדרים גדולה, 

מטופחת + אופ', ק"א, 
1,320,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)42-42_____________________________________________

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

ח.בבניין, 1,430,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)42-42_____________________________________________

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

מיידית, מטבח, אמבטיה, 
משופץ, במחיר מעולה, 

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

050-4156080)42-42_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)42-42_____________________________________________

 מציאה!! א.אברבנאל 
3 חד', ק"ב, כ- 75 מ"ר 
+ מ.שמש )א.לחדר 4(, 
משופצת, 1,360,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)42-42_____________________________________________

 שיכון ה' 3 חד', 
ק"ב, כ- 82 מ"ר, 3 כ"א 

+ מ.שמש )א.להפוך 
ל- 4( + א.להרחבה, 

1,650,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)42-42_____________________________________________

 א.דנגור 3 חד', ק"ג, 
כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, א.בצד 
45 מ"ר וכ' 117 בג.בטון, 

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

052-5222690)42-42_____________________________________________

 א.דב גרונר 3.5 
חד', ק"ג, כ- 86 מ"ר 

+ מדרגות + אישורים 
לג.בטון )ש.בנה(, 

1,380,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________42-42(לדיור" 052-5222690



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

לפרסום
בלוח

03-6162228

כו’ בתשרי - כח’ בתשרי תשפ”א   14/10-16/10/2020

 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

 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, 1,800,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

 חייבת להימכר!!! 
בטרומפלדור, דופלקס מחולק 

חדיש, חייב להימכר, מעלית 
שבת, מתאים ל- 2 משפחות, 

 050-6610501 2,250,000
_____________________________________________)40-40(סתיו

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

1,730,000 ש"ח
_____________________________________________)40-40(050-6610501 סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)40-40(ש' בלבד!! 050-4811122

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהרצל )ליד לומז'(, ק"ק, 
3 חדרים במקור, 80 מ"ר, 

משופצת, 1,240,000 ש"ח 
_____________________________________________)40-40(סתיו 050-6610501

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

_____________________________________________)40-40(050-6610501 סתיו

דירות 
להשכרה

בני ברק 

4-4.5 חדרים

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

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)35-35(_____________________________________________

 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

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

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)38-42ש(מיידי 054-7871947

יחידות דיור

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

_____________________________________________)37-40ש(חשמל 054-4400074

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

מוארת, מטופחת, 
ממוזגת, מיידי, 4,800 

_____________________________________________)38-42ש(ש"ח 052-8308481

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

_____________________________________________)37-40ל(ארנונה 052-7649863

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

יפיפייה, ממוזגת, מיידי
054-3555437)40-40(_____________________________________________

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

15 מ"ר חצר, מושקעת, ק"ק, 
_____________________________________________)39-40ש(מיידי 052-7155122

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

_____________________________________________)40-42ל(מיידית 052-7679254

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

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

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

ביקוש 
דירות

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

052-5801046 01/10)38-42(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה באזור 
אדמור מגור מינימום 140 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(054-8467282

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

עסקים

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)40-40(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 אברבנאל 2.5 חד', 58 
מטר )אפשרי להגיע ל- 200 

מטר(, יש חתימות שכנים 
_____________________________________________)42-42("פנחס נכסים" 055-6789653

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

כחדשה, מושכרת!!! 
630,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 2.5 חד', 
כ- 55 מ"ר, ק"ג ואחרונה, 

אופציה ממשית, 
1,390,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)42-42(_____________________________________________

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

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

050-3000121)42-42_____________________________________________

 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)42-42_____________________________________________

 א.קוטלר כ- 2.5 חד', 
ק"א, כ- 75 מ"ר + סוכה 

+ מרפסות, משופצת, 
ח', 1,410,000, עורפית 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)42-42_____________________________________________

 בברוט, ק"א, 
משופצת, 2 חד' + 

מרפסת + הוגשו 
תוכניות לעירייה לאחר 
החתמת שכנים לעוד 
2 ח' + הרחבת סלון 

ומטבח, מחכים להיתרים 
מהעירייה לבניה מיידית, 
רק ב- 1,150,000 בלעדי 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)42-42_____________________________________________

טבריה

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
 בטבריה עילית 

במתחרדים, 5 חד', 110 מ"ר, 
פינתית, ק"ב, משופצת, 

נוף לים, כיוונים טובים, רק 
695,000 ש"ח 052-7166160 

_____________________________________________)42-42(ידידיה

 ברחוב ירושלים, 3 חד', 
70 מ"ר, ק"ב, נוף לים, משופץ 

מהיסוד, 560,000 ש"ח
_____________________________________________)42-42(052-7166160 ידידיה

עפולה
 דירות, החל מ- 

650,000, בשכונות 
מתחרדות בעמק זמיר 
R.e.s 052-3097447)42-42(_____________________________________________

 הזדמנות 
למשקיעים!! חוקית!! 

בחיים עוזר, ק"ג, 
מושכרת לשותפים, 

7,400 ש"ח, 1,295,000 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)42-42(_____________________________________________

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

2,250,000 גמיש!!!
_____________________________________________)42-42(050-6610501 סתיו

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

1,730,000 ש"ח
_____________________________________________)42-42(050-6610501 סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)42-42(ש' בלבד!! 050-4811122

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

מחסנים, מושקעת, מחיר 
2,020,000 ש"ח חניתה 

ילין 054-4723518
054-4723517)42-42(_____________________________________________

 בהזדמנות! 4 חדרים, 
כחדשה, תמ"א בקרוב, רק 

1,570,000 ש"ח
_____________________________________________)42-42(054-3050561 הראשון בתיווך

 בהרצל )ליד לומז'(, ק"ק, 
3 חדרים במקור, 80 מ"ר, 

משופצת, 1,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)42-42(סתיו 050-6610501

 בחפץ חיים, 3 חד', 
ענקית, מעלית, חניה בטאבו, 

מיידית, 1,290,000 ש"ח
_____________________________________________)42-42(050-6610501 סתיו

קריית גת
3-3.5 חדרים
 בענתות/הצדיק 

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

790,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)42-42(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ מתחרדים, 
דופלקס מפואר מאוד, 4.5 ח' 
+ מרפסת + מעלית, 6,500 

ש"ח תיווך אלטרנטיב
054-5500263)42-42(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים
 בשכון ה' בר אילן 5 חד' 

מפוארת, 120 מ"ר, ממוזגת + 
_____________________________________________)42-45(נוף, ק"ג, בלי 053-3370813

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

6,500 ש"ח תווך
03-8050080)42-42(_____________________________________________

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

+ סוכה, ק"ב, במחיר 
מעולה, רק 5,000 ש"ח 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)42-42(_____________________________________________

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

גימור איכותי ויוקרתי, 
5,500 ש"ח תווך

03-8050080)42-42_____________________________________________

 בלעדי בהרצוג בבנין 
חדש, 4 חדרים גדולה 

+ סוכה, חזית, ק"ג 
+ מעלית + חניה, כ' 
מיידית, 5,200 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________42-42(והשקעות 054-4290600

 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

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

2 כיורים, פשוט דירה 
גדולה, מרווחת ומדהימה, 

מיידי + מפתחות בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)42-42(_____________________________________________

 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, 2,450 ש"ח 
053-3370813)42-45(_____________________________________________

 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

 בקובלסקי 2 חד', 
יחידה משופצת חדשה, 

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

הזריז נשכר, בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)42-42(_____________________________________________

 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

טבריה
2-2.5 חדרים

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

לכנרת ולגולן, מרוהטת 
_____________________________________________)42-42(קומפלט, פרטי 058-7663012

2-2.5 חדרים
 ברחוב הרב גולד, 2.5 
חדרים, קומה שניה, מיידי, 

3,100 כולל ארנונה
058-7663012)42-42(_____________________________________________

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

_____________________________________________)42-43ח(מתיווך 054-7938941

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(_____________________________________________
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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
 ,ibm מחשב נייד 

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

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

ריהוט

תינוקות

 ארון אמבט איכותי באורך 
מטר + כיור יפה תואם 399 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן פלסטיק לילדים 
חברת כתר 30 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 שולחן מתקפל מעץ 
לסוכה 280 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7425106

 מיטת "היי רייזר" / 
כורסא בודדת שמור וטוב 500 

_____________________________________________)39-40ח(כ"א 054-8439156

 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

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

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

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

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

עלמה 

 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

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

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

 "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

 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

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

הסעות

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)30-42ש(מחירים זולים! 052-2523284

 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

 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(_____________________________________________

עובד עם פרי הרץ שלמה סיקסט

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל

מבצע 10% הנחה
מרכז הזמנות ארצי:

0527123419 | 0505765449

■ 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

מכירת רכבים
פגו

 למכירה הזדמנות, פיגו 
5008 2013, 7 מקומות + 
_____________________________________________)42-42(מנוע חדש 055-6775411

 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

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

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

 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

 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

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-7216671

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(בלבד 054-7216671

 כסא תינוק איקאה במצב 
מעולה רק 70 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 עגלת טיולון חברת גיקו 
צבע אדום 70 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 מגן לעריסה 20 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 לול מפלסטיק כולל מזרון 
70 ש"ח באלעד
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 עגלת תינוק חדשה ב- 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח 052-7127207

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(_____________________________________________



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

לפרסום
03-6162228

כו’ בתשרי - כח’ בתשרי תשפ”א   14/10-16/10/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 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

 למאפיית מצות 
בארה"ב, עובדים מנוסים 
בעלי ויזה בתוקף בלבד. 
להתקשר 19:00-21:00 

03-9163163)36-39(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ עם רקע 
טכני להתקנות במיזוג אויר, 

_____________________________________________)37-40ל(מהמרכז 058-7348517

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים בער"ה 

ועיוכ"פ, בבני ברק וירושלים 
_____________________________________________)37-40(052-7124416 בערב

 מעוניין לנקות בתי כנסת 
בנינים וכד' )עם ניסיון(

_____________________________________________)37-38ח(052-7154435

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

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

 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

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)39-40ח(שעות 054-7938941

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 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

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4158480

 ברז אמבטיה )סוללה( 
חם קר חברת מדגל 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 גוון 
אפור כהה נלבשה פעם אחת! 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח 054-8430025

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק )הכל 

חדש( 470 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7216671

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

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS' )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 ילקוט לבית הספר חדש 
של גל-גב הכולל ידית טרולי 

+ גלגלים )בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 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

 צעיר וחרוץ פנוי להצעות 
עבודה לחצי משרה/שעות 

_____________________________________________)42-43ח(054-7938941

 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

 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

 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

 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

 אשת חיל על קלף + 
מסגרת כתב נאה במיוחד 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-8430025

 מזוזה מהודרת גודל 25 
ס"מ למבינים! 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 אורגן דגם 40FE של 
YAMAHA ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 למכירה קולר למיזוג סוכה 
03-6191468 500

_____________________________________________)40-41ח(052-7698994

 מכשיר סודה מצב מצוין 
ב- 150 ש"ח טל':

_____________________________________________)40-41ח(052-5173714

 צמיגים וג'אנט לאופניים 
מס' 26 ו- 20 )ראלי( 30 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(ליח' 053-4182563

 ספר קומיקס המסע/
השחקן 25 ש"ח כ"א

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)40-41ח(חדש 250 ש"ח 053-3155415

 הרש"ר הירש על התורה 
חדש באריזה! 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-5981054

 למכירה חצובה למצלמה 
חדשה באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8464909

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתחלפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(058-3233170

 2 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם, שק נסורת וציוד 320 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 058-3233170

 גיטרה קלאסית מצב טוב 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח 052-7687807

 גימבוי במצב טוב עם 
כ- 400 משחקים 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7154435

 למכירה בהזדמנות 
אקווריום כחדש 30 ס"מ רוחב 

כולל כל הציוד 300 ש"ח מ- 
_____________________________________________)40-41ח(16:30 052-7645843

 גלגל קידמי לחשמליות 
מעצור דיסק 20 אינץ 40 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(054-6838654

 גלגלים אחוריים לאופני 
ילדים 18 16 14 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(054-6838654

 צמיג לאופני מירוץ 700 
_____________________________________________)40-41ח(ב- 15 שקל 054-6838654

 גאנט 24 אינץ קידמי 15 
_____________________________________________)40-41ח(אחורי 20 שקל 054-6838654

 גלגל קידמי ראלי 20 אינץ 
ציר עבה 15 שקל

_____________________________________________)40-41ח(054-6838654

דרושה מזכירה / 
מרכזת פעילות  

office - שליטה ב
נסיון בשיווק  

לארגון בתחום 
מעונות יום בב"ב

קו"ח למייל:
korotmaon1@gmail.com
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