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עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

מתקרבים
לחיסון

ישראל היא אחת המדינות הראשונות בעולם שהחלה בחיסון ניסיוני לבני אדם

נתניהו ומקבל החיסון הראשון שגב הראל | צילום: חיים צח, לע"מ 

ארה"ב 
בחרה נשיא

דונלד טראמפ לכהונה שניה או ג'ו ביידן לכהונה 
ראשונה כמועמד המבוגר ביותר שנבחר לתפקיד נשיא 
ארה"ב ⋅ שיטת האלקטורים האמריקאית שבמסגרתה 

"המנצח לוקח הכל", מאפשרת לשני המועמדים 
להפתיע במדינות המפתח שבדרך כלל מוגדרות 
כמדינות מתנדנדות ובה השקיעו שני המועמדים 

את עיקר תשומת לב ומשאבי הקמפיין ⋅ התוצאות 
יפורסמו במהלך היום | עמ' 6

קרוב ל-100 מיליון אמריקאים הצביעו 
בהצבעה מוקדמת לפני יום הבחירות 

עדכונים שוטפים באתר

נפגעת בתאונת 
דרכים?

כל אחד 
זכאי לפיצוי!

052-6547797

"אנו ממשיכים 
לייצר מודלים 

ייחודיים 
שמאפשרים 

מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל לצעירים לגור בעיר"
קריספל: "עם ישראל זקוק לעזרתם של 

צדיקי הדורות שוכני עפר במאבק במגפת 
הקורונה" | עמ' 4

עם ההקלה בסגר: 
קו 84 להר הזיתים 

מחדש את פעילותו 



מתקני נינג'ה

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

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

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

 בואו לבחור את המתקנים 
שהכי מתאימים לכם ולילדיכם

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

050-7431335 | 1599-500-808

כי כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדיכם!

 מחפשים 
 מוצרים דומים? 
 מחפשים לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
 יש לנו מבחר עצום!!!!!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים שהכי מתאימים לכם!

לפרטים: חן ארז

לגנים, למוסדות ולבתים

סטפר לנינג'ה

מסלולים למוסדות ולגני ילדים

ארגז קפיצות לטף

נדנדה סוסון רב תכליתית 

גלילי שיווי משקל

נדנדות



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

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

בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

ייעוץ תזונתי 
עד הבית 

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

למפגש
ללקוחות מושלם פלטינום

אימון כושר 
עד הבית

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

למפגש
ללקוחות מושלם פלטינום

מעבדה עד 
הבית

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

ללקוחות כללית מושלם

ייעוץ וידאו עם 
רופא מומחה

ייעוץ עם רופא מומחה 
בשיחת וידאו בעלות של 

100 ₪ בלבד

ללקוחות כללית מושלם

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

באמצעות שיחה למרפאה, 
באתר או ביישומון

לשירותכם, עוד מגוון
 שירותים נוספים 

באתר כללית

ייעוץ עם רופא ילדים, 
משפחה ועור  

בשעות הערב ובסופ״ש

זימון תור לשיחה טלפונית 
עם הרופא האישי 

באמצעות חיוג למרפאה
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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

"להעביר את הקו ל"הר 
הזיתים" לאזור שכונת 

שמואל הנביא"
יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" 

הרב חיים מילר לתושבים: "אאבק 
בס"ד עד שהבקשה תיענה בחיוב"

מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל קריספל: "עם ישראל זקוק לעזרתם של צדיקי הדורות שוכני עפר במאבק 
במגפת הקורונה" 

"אנו ממשיכים לייצר מודלים ייחודיים 
שמאפשרים לצעירים לגור בעיר"

מאת: אלי כהן

בעיריית  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
ירושלים אישרה בקשה להיתר להקמת 2 מגדלי 
- בצומת  מגורים, מלון ומשרדים במתחם כי"ח 

הרחובות כי"ח ואגריפס.
כ"בית  המוכר  לשימור  בבניין  יוקם  המלון 
מקומות   250 ובו  ציבורי  חניון  ויכלול  אליאנס" 
חניה אשר ישמשו את באי שוק מחנה יהודה, על 
שיוקמו  מהמשרדים  חלק  כן,  כמו  לחזקו.  מנת 

.WEWORK במתחם יהיו עבור
77 חדרי  ו-  יח"ד   238 יכיל בסה"כ  הפרויקט 
תת- מנהרה  מתוכננת  התכנית  מלון.במסגרת 
את  לשמש  עתידה  אשר  כי"ח  ברחוב  קרקעית 
בנוסף  חיים,  ועץ  מנרב  של  הבניה  מתחמי 

לפרויקט הנוכחי.
יכללו מסחר,  השימושים המבוקשים בתכנית 
ושטח  לשימור  קיים  בבניין  מלונאות  מגורים, 

ציבורי לטובת עיריית ירושלים.
יש לציין כי השימושים למגורים יהיו בחלקם 
עבור דירות קטנות להשכרה, בשטח שיעמוד על 
ברי  כדירות  יושכרו  אלו  דירות  מ"ר.  כ-3,000 

העיר  מרכז  ועידוד  חיזוק  לצורך  וזאת  השגה  
והשוק.

מחנה  לשוק  בצמידות  ממוקם  כי"ח  מתחם 
יהודה. שטח המתחם כ- 10 דונם בצידו המזרחי, 
במרכזו מבנה כי"ח ההיסטורי )עליו חלה תכנית 
בנין עיר 4412 א' משנת 2002(. התכנית המוצעת 
מאמצת את רעיון עירוב השימושים במרכז העיר 
דירות  או   - משרדים   למסחר,  שטחים  ומייעדת 

קטנות, מלונאות ומגורים.
לאור תכנית מתאר 2000 )המתייחסת לתיחום 
בתי  בניה,  מגבלות  בניה,  הוראות  שטחים,  של 
עלמין, דרכים בשטח היישוב ומאפיינים נוספים 
של התכנון העירוני(,  ולאור הפרויקטים הנבנים 
חיים'  ‘עץ  כישיבת   – כי"ח  למתחם  בצמידות 
ועוד, מוצע בתכנית זו שינוי הבינוי, כך שיתאים 
לסביבתו ההולכת ונבנית. שינויי הבינוי כוללים 
בין היתר תפיסת עיצוב מרחבית שונה מהקיים, 
בין  ונגיש  פתוח  ציבורי  מרחב  יצירת  על-ידי 
הפרויקטים הסמוכים – בינם לבין עצמם ובקשר 
כיכר  הקרובה:  לסביבה  ופתוח  מובנה  ישיר 
ואל שוק  ואגריפס  יפו  כי"ח,  רחובות  הדוידקה, 
עוצמה  רב  משיכה  כוח  המהווה  יהודה  מחנה 

לציבור הרחב. בהקשר לשוק ניתן לזהות מרחב 
מסחרי חדש הצמוד אליו ומחזק בו את הפעילות 

העירונית.
מעבר לתפיסה הכוללת של המרחב הציבורי, 
הרחובות  לאורך  מרקמית  בניה  מציעה  התכנית 
הקרקע,  בקומת  מסחר  המשלבת  המקיפים, 
מעל  קטנות  דירות  או  משרדים,  מלונאות, 
בקפדנות  נקבע  שמיקומם  מגורים  מגדלי  ושני 
הקיימת  לסביבה  בהתייחסותם  ובהתאמה 

ולמגדלים הנבנים בסמיכות.
כמותו  מעין  חשוב  נדבך  מהווה  זה  פרויקט 
תהיה  ולבנייתו  ירושלים  העיר  מרכז  בהחייאת 
מתווה  על-פי  העיר  פיתוח  על  רבה  השפעה 

תכנית המתאר.
עם  אמר  ליאון  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
אישור הפרויקט: "אנו ממשיכים לייצר מודלים 
בעיר  לגור  לצעירים  שמאפשרים  ייחודיים 
במחירים ברי השגה. מדובר בפתרון נדרש לדור 
העתיד, אשר מאפשר מגורים לאוכלוסייה צעירה, 
במגמה  נמשיך  לעיר.  תרומה  פוטנציאל  בעלת 
לסייע  במטרה  דומות  תכניות  לקדם  מנת  על  זו 

לצעירים רבים להקים את ביתם בירושלים".

מאת: אלי כהן

"דרישתכם להעביר את תחילת יציאת הקו "להר 
הזיתים" לשכ' שמואל הנביא, הועברה אל הגורמים 
להיענות  משמעית  חד  תהיה  והדרישה  המוסמכים 
יו"ר  כותב  כך   - זאת"  מחייב  הגיון  כל  כי  לה 
"התנועה למען ירושלים ותושביה" הרב חיים מילר, 
קהילתיים  מינהלים  וראשי  שכ'  לתושבי  בתשובתו 

שפנו אליו. 
מילר:  במכתבם כתבו תושבי השכונות אל הרב 
ולאחר  פעמים,  כמה  פה  בעל  שדיברנו  "כפי 
אחראים  מיני  לכל  פנו  שרבים  לכך  שהתוודענו 
הקשורים לנושא, אך לצערנו ללא הועיל. באים אנו 
בכתובים אל מע"כ, ע"מ שיעשה בכל הניתן למען 
אוטובוס  קו  ישנו  כיום  עפר,  ולכבוד שוכני  החיים 
היוצא מגבעת התחמושת, אל הר הזיתים. דא עקא, 
רוב ככל הפוקדים תמידין בסדרן את ציוני הקודש 
כיוון  החרדיות.  השכונות  תושבי  הינם  בהר,  אשר 
שכך, אוטובוס היוצא מפאתי שכונה מרוחקת, הינו 

מיותר וחסר תועלת כמעט לחלוטין.
בבקשה  פעמים  מספר  פנינו  לעיל,  "כמצויין 
מקרבת  שיצא  כך  האוטובוס,  מסלול  את  להאריך 
מקום לשכונות החרדיות, נענינו בתשובה: הקו יוצא 
כמעט ריק, וע"כ אין הצדקה להשקיע בו ולהאריכו.

עשו  בקשתנו.  בדיוק  שזו  היא,  "הנקודה 
וראו  החרדיות,  בשכונות  יעבור  שהאוטובוס 
איננו  מאד.  רבים  וישמש  מלא  יהיה  שהאוטובוס 
מבקשים  בסה"כ  שכונות,  סובב  מסלול  מבקשים 
יחזקאל,  או  אילן  בר  ברחוב  יעבור  שהאוטובוס 
אשר זה לבד יהפוך את הקו לנגיש עבור רבים וגם 
מרכזי  לציר  להתקרב  קלות  ביתר  יוכלו  הרחוקים 

כגון זה".
מילר  הרב  כותב  המוסמכים,  לגורמים  בפנייתו 
יוצא  לא  אחד  שאף  מוכיחה,  זו  דוגמא  רק  שלא 
אל השטח. "להתחיל את התחבורה ל"הר הזיתים" 
בגבעת התחמושת, זה מעשה חלם, לא מחשבה לא 
תכנון ולא דאגה למשתמשים בתחבורה הציבורית", 

מסיים הרב מילר את פנייתו.

מאת: אלי כהן

בסגר,  ההקלות  על  ההחלטה  קבלת  עם 
הרכבת  מתחנת   84 קו  של  פעילותו  מתחדשת 
קו  הזיתים.  להר  התחמושת  בגבעת  הקלה 
התחבורה שפועל כבר מספר שנים, משרת רבים 
קברי  ואת  הצדיקים  קברי  את  לפקוד  העולים 
יקיריהם הטמונים בהר הזיתים. בשנה האחרונה 
בעקבות הביקור הנרחב לשירותי הקו, הרחיבה 
הקו.  של  הפעילות  תדירות  את  ‘אגד'  חברת 
של  התפרצותה  לפני  קצר  זמן  שעברה  בשנה 
את  להרחיב  התכניות  התקדמו  הקורונה,  מגפת 
מסלול הקו, כך שיעבור בכל השכונות החרדיות 
הושעו  המגיפה  פרוץ  עם  אך  בירושלים, 

התוכניות והם צפויות להתחדש בקרוב.
הזיתים  להר  עלו  לא  שיהודים  העובדה  חרף 
שלל  במקום,  הסדר  נשמר  הסגר  במהלך 
בתי  מועצת  ע"י  שננקטו  והפעולות  האמצעים 
העלמין וגורמי ומרכיבי הבטחון  הפזורים בהר 

נותנים את אותותיהן ומאפשרים 
בהר  למבקרים  בטוחה  עלייה 

הזיתים.
והמשלט  האבטחה  מערך 
 24/7 הפועלים  הבקרה(  )חדר 
ומהווים את מוקד השליטה על 
כל הנעשה בהר,  פעל גם בימים 
אלו  באופן מלא, על מנת למנוע 
בהר  וונדליזם  של  תופעות 
ביטוי  לידי  שבא  וכפי  הזיתים. 
פעלה  בו  וחריג  בודד  במקרה 
ומהיר,  מיידי  באופן  המשטרה 
לתפיסתו  שהביאה  פעולה 
ירושלים,  ממזרח  צעיר  של 
שתועד רוקד ומתהולל בקברים 

ונחקר  נעצר  הצעיר  הזיתים.  בהר  הצדיקים 
רשויות  של  טיפול  להמשך  הועבר  ועניינו 

התביעה. 
צוריאל  הרב  העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל 
הזיתים  הר  את  לראות  נחמץ  "הלב  קריספל: 

ידענו  אבל  הסגר,  בימי  ריק 
הצדיקים  רצונם של  גם  שזה 
שקבורים  והצדקניות 
על  ונישמר  שנשמור  בהר, 
הוראת  כפי  הבריאות  כללי 
מאמין  אני  ישראל.  גדולי 
שהתפילות שעם ישראל יבוא 
עם  הזיתים,  בהר  להתפלל 
שוך הגל השני של המגיפה, 
במאבק  ישראל  לעם  יעזרו 
ובעזרת  הקורונה  במגפת 
"כל  הפסוק  בנו  יקוים  השם 
המחלה אשר שמתי במצרים 
והמחלה  עליך",  אשים  לא 
לכל  קורא  אני  ישראל.  מארץ  בקרוב  תיעלם 
הקברים,  על  ולהשתטח  להתפלל  העולים 
ולמנוע  הבריאות  כללי  על  ולשמור  להקפיד 
חלילה   תהיה  שלא  חיים.  מסכנות  התקהלויות 

מצווה הבאה בעבירה". 

עם ההקלה בסגר: קו 84 להר 
הזיתים מחדש את פעילותו 

Pei Cobb Freed & Partners :הדמיה של הפרויקט החדש | קרדיט

 מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל קריספל 



 מתחסנים נגד שפעת ומגינים
על בריאותנו ובריאות משפחתנו

החיסון ניתן ללא עלות וללא צורך בהפנייה

 לקבלת חיסון יש לתאם תור
במרפאה או במוקד 3833*

על-פי הנחיות משרד הבריאות יחוסנו קודם אוכלוסיות בסיכון
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ארה"ב בחרה נשיא

מנחם שוורצמן

הדואר  בסניפי  להצביע  יצאו  אמריקאים  מיליון  ממאה  למעלה 
לשם  שלישי.  ביום  אתמול  שהתקיים  הבחירות  יום  לפני  עוד 
2016 עמד על קרוב ל-140  השוואה, סך כל המצביעים בבחירות 
מיליון מצביעים. ההערכה היא שהפעם, אחרי ארבע שנות כהונה 

סוערות של טראמפ, האמריקאים יצאו בהמוניהם להצביע.
נתוני ההצבעה.  זרמו הדיווחים אודות  יום האתמול,  במשך כל 
זאת, הדיווחים הן שצד אחד של המפה הפוליטית עשוי  יחד עם 
שלא לקבל את תוצאות הבחירות והסוגיא עשויה להתגלגל אל בתי 
המשפט. במקביל, עלה החשש ממהומות רחוב בחלק מהמדינות, 
ורבים מבתי העסק בערים המרכזיות, החלו להתמגן ולהציב דפנות 
השחתה  למנוע  כדי  הראווה,  חלונות  את  שחוסמות  כבדות  עץ 

וביזה.
מי  שגם  קובעת  האמריקאית  הבחירה  שיטת  תמוה,  די  באופן 
שזכה ברוב הקולות מסך כלל המצביעים לא בהכרח ייבחר לנשיא. 
האלקטורים  מספר  את  שגרף  מי  הוא  דבר  של  בסופו  שמנצח  מי 

הגבוה ביותר.
האלקטורים הם למעשה "נציגי העם" שבוחרים את הנשיא, כך 
שעל אף שהבחירות הן בין שני מועמדים רפובליקני או דמוקרטי, 

בסופו של דבר האלקטורים הם שמצביעים על זהות הנשיא הבא 
בהצבעה הרשמית של חבר האלקטורים הכלל ארצי.

היא  המשמעות  הכל.  בסך   538 הוא  הכולל  האלקטורים  מניין 
שייבחר  זה  הוא  ממחצית,  יותר  אלקטורים,   270 שגרף  שמועמד 
אינה  המדינות  בין  האלקטורים  שחלוקת  אלא  ארה"ב.  לנשיא 
הפער  ומכאן  שונה  אלקטורים  מספר  שמגרת  מדינה  וכל  שווה 
מפלגה.  לכל  האלקטורים  למספר  הכולל  המצביעים  מספר  בין 
לדוגמא,  האוכלוסייה.  גודל  לפי  נקבעת  האלקטורים  חלוקת 
 ,29 יורק  לניו   ,38 לטקסס  אלקטורים,   55 יש  קליפורניה  למדינת 
גם לפלורידה יש 29 אלקטורים, לעומת מדינות כמו אינדיאנה עם 
 3 8 אלקטורים, צפון דקוטה עם  11 אלקטורים בלבד, קנטקי עם 

אלקטורים בלבד כמו גם מונטנה שגם לה רק שלושה אלקטורים.
מי  מדינה  שבכל  קובעת  האמריקאית  שהשיטה  העובדה  בשל 
מדינה,  באותה  האלקטורים  את  מקבל  הקולות  במספר  שניצח 
בשיטת "המנצח לוקח הכל", המשמעות היא שמי שמנצח במדינות 
 50 הגדולות סיכוייו להיבחר לנשיא גבוהים. למעשה ב-48 מתוך 
האלקטורים  חלוקת  ומיין(,  נברסקה  )מלבד  בארה"ב  המדינות 
קולות  במרבית  שזיכה  לנשיאות  המועמד  שבה  בשיטה  נעשית 
ניצח  גם אם  כל האלקטורים,  הבוחרים באותה מדינה, מקבל את 

את יריבו בהפרש זעום.
במדינות  שמנצח  מי  המפתח".  "מדינות  ביטוי  לידי  בא  מכאן 

המפתח כמו פלורידה, פנסילבניה, ניו יורק וכדו', מרבית הסיכויים 
ויש מדינות כחולות,  ויש מדינות אדומות  לנשיא. מאחר  שייבחר 
נמנים עם צד אחד של המפה  כלומר מרבית תשובי אותה מדינה 
טראמפ  עבור  יצביעו  מדינות  אלו  מראש  לחזות  ניתן  הפוליטית, 
קובעות  כלל  בדרך  שהן  המתנדנדות,  המדינות  ביידן.  עבור  ואלו 
דמוקרטי  הוא  הרוב  מדינות שלפעמים  הן  הבא,  הנשיא  זהות  את 

ולפעמים רפובליקני. 
ברוב  מאשר  שונה  האמריקאית  השיטה  כמה  עד  להבין  כדי 
2016 בהן קיבלה  הדמוקרטיות, די אם נבחן את תוצאות בחירות 
3 מיליון קולות יותר מאשר טראמפ ובכל  הילארי קלינטון כמעט 
במדינות  שניצח  העובדה  בשל  הבחירות,  את  ניצח  טראמפ  זאת 
של  הניצחון  את  צפו  לא  ב-2016  שהסקרים  הסיבה  זו  המפתח. 
מערכת  תקופת  בכל  בולט  יתרון  לקלינטון  והעניקו  טרמאפ 
306 אלקטורים לעומת  קיבל  הבחירות. בתוצאה הסופית טראמפ 

קלינטון שקיבלה רק 232 אלקטורים. 
וזכה  אלקטורים   270 לפחות  על  לשמור  טראמפ  הצליח  האם 
בכהונה שניה, או שג'ו ביידן בן ה-78 הצליח לחולל מהפך ולהיות 
תוצאות  ארה"ב?  נשיא  לתפקיד  שנבחר  ביותר  המבוגר  המועמד 
אירועים  יהיו  לא  במידה  היום,  הנראה  ככל  יתפרסמו  הבחירות 

חריגים ועתירות לבית המשפט.

דונלד טראמפ לכהונה שניה או ג'ו ביידן לכהונה ראשונה כמועמד המבוגר ביותר 
שנבחר לתפקיד נשיא ארה"ב ⋅ שיטת האלקטורים האמריקאית שבמסגרתה 

"המנצח לוקח הכל", מאפשרת לשני המועמדים להפתיע במדינות המפתח שבדרך 
כלל מוגדרות כמדינות מתנדנדות ובה השקיעו שני המועמדים את עיקר תשומת לב 

ומשאבי הקמפיין ⋅ התוצאות יפורסמו במהלך היום

קרוב ל-100 מיליון אמריקאים הצביעו בהצבעה מוקדמת לפני יום הבחירות 

שני טוענים לכתר. דונלד טראמפ מול ג'ו ביידן

עדכונים שוטפים על תוצאות הבחירות תוכלו לקרוא באתר

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!

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



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

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

נבדקים וירוקים!

נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים.

למניעת תחלואה סמויה שעלולה לגרום להתפרצות, חשוב להגביר את קצב הבדיקות. 
רק כך נוכל יחד לאתר חולים ולמנוע הדבקה רחבה.

חוששים שנדבקתם או נחשפתם לחולה מאומת? היבדקו ללא צורך בהפניה. 
נבדקים ונשארים ירוקים.

מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטרים

נמנעים
מהתקהלויות
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זריקת 
עידוד

מאת: יוסף טולידנו 

היסטוריה: ישראל החלה ביום ראשון השבוע 
בחיסון ניסיוני בבני אדם. המתנדב הראשון, שגב 
הראל מהצפון קיבל את זריקת החיסון כשבימים 

הקרובים יצטרפו אליו עוד עשרות מתנדבים.
נרשם  נוספים  ישראלים  מאות  כמו  הראל 
בחור  "אני  ואמר:  שבפיתוח  בחיסון  להשתתף 
בריא. ישבתי עם הרופאים שמנהלים את הניסוי 
המניעים  על  בסדר".  יהיה  שהכול  בטוח  ואני 
שהביאו אותו להשתתף בניסוי הסביר כי "אם זו 
התרומה הקטנה שאני יכול לתת, להשתתף בדבר 

הזה ולהביא תקווה – אז עשיתי את שלי".
ה-34,  בן  אוטולנגי  ענר  הגיע  שעה  באותה 
עין  בהדסה  לקבל  בדרום,  תללים  מושב  תושב 
כרם את אותו חיסון שפותח במכון הביולוגי בנס 
וממליץ  טוב, מתרגש מעט,  "אני מרגיש  ציונה. 
ולעזור  לניסוי  להצטרף  אנשים  שיותר  לכמה 

לציבור כולו", אמר ענר בהתרגשות.
חיסון  מנות  אלף   25 הכין  הביולוגי  המכון 
ראשון  ביום  שהחל  הניסוי  לשלבי  שישמשו 

השבוע.
לפי משרד הביטחון, שלב הניסויים הקליניים 
שלושה  ויכלול  חודשים  כמה  יארך  אדם  בבני 
בטיחות  בדיקות  ייערכו  הראשון  שלבים. בחלק 
בבתי   55 עד   18 בני  בריאים  מתנדבים   80 על 
בירושלים.  והדסה  השומר  בתל  שיבא  החולים 
השבוע,  ראשון  ביום  כאמור  החל  הזה  השלב 
בתל   40 איש.  ל-80  עד  בהדרגה  יורחב  והוא 

השומר ו-40 בהדסה.
אך לא ניתן לדעת מראש האם המתנדב קיבל 
זריקה  יקבל  מתנדב  כל  דמה.  או  אמיתי  חיסון 
שעות  כמה  לאחר  פלצבו-דמה(.  או  )חיסון 
להמשך  לביתו  ישוחרר  המתנדב  השגחה,  של 
יבחנו  במהלכם  שבועות.  כשלושה  של  מעקב 
כלשהן  לוואי  תופעות  הופיעו  אם  הניסוי  עורכי 
שמעידים  לנגיף  נוגדנים  הופיעו  אם  ולהבדיל 
על תגובה לקורונה אצל המתנדבים שקיבלו את 

החיסון.
יכנס  בהצלחה  יעבור  הראשון  השלב  אם  רק 
ייערכו  במסגרתו  שלו,  השני  לשלב  הניסוי 
בני  בריאים  מתנדבים   960 על  רחבות  בדיקות 
בעוד  להתחיל  צפוי  זה  בחלק  הניסוי  ויותר.   18
מרכזים  בכמה  במקביל  יתקיים  והוא  כחודש 
רפואיים ברחבי הארץ ונועד להשלים את בדיקות 
הנכונים  המינונים  את  לדייק  בחיסון,  הבטיחות 

ולהמשיך ולבחון מדדים ליעילותו.
כי  וכשתיברר  השני  השלב  סיום  לאחר 

יחל  קשות,  לוואי  תופעות  חוו  לא  המתחסנים 
 30 עד  של  בהשתתפות  בניסוי.  השלישי  השלב 
אלף מתנדבים. השלב השלישי מתוכנן להתחיל 
בחודשים אפריל-מאי 2021, והוא יהיה למעשה 
השלב האחרון, שלאחר סיומו המוצלח ניתן יהיה 
האוכלוסייה.  כלל  את  ולחסן  החיסון  את  לאשר 
עם זאת, ההערכה בישראל היא שהשלב השלישי 
חלקו  לפחות  או  בארץ  ייערך  לא  הניסוי  של 

יתקיים בחו"ל.
הקרובה  "המשפחה  סיפר:  הראשון  המתנדב 
הזדמנות  לי  שיש  בכך  ותמכה  שמחה  שלי 
לעשות את הדבר ההיסטורי הזה". הוא לא נבהל 
מהסיכון. "כמו בכל דבר בחיים שיש בו סיכון, 
יש כאלה שיותר תמכו ויש מי שפחות, אבל אני 
מכבד את כולם. זאת ההחלטה שלי וככל שאני 

מתעמק בנושא אני עוד יותר שלם עם זה".
מדינת  כי  נתניהו  אמר  לעיתונאים  בתדרוך 
ייצור עצמי של  ישראל פועלת במקביל לאפשר 
את  והגדיר   – מחו"ל  חיסונים  ולייבא  חיסונים 
תחילת הניסוי הקליני בישראל: "יום חשוב מאוד 

שנותן זריקת עידוד".
שחשוב  "מה  הממשלה:  ראש  לדברי 
שבאמצעות ייצור עצמי של חיסון והבאה מחו"ל 
נביא מספיק חיסונים לכל אזרחי ישראל ואז נוכל 

סוף סוף בעזרת השם להשתחרר מהמגפה".
יקרה  שזה  חושב  לא  "אני  הוסיף:  נתניהו 
מיד, אבל אני רואה את האור בקצה המנהרה – 
חיסונים במדינת ישראל. יש לי רק בקשה אחת: 

עד שיהיה חיסון, הקשיבו להנחיות ועטו מסכה 
מעל האף".

ביקורו  בעת  הודיע  הממשלה  ראש  כן,  כמו 
בבית החולים שיבא, כי הורה להקים מפעל לייצור 
חיסונים. "נעבור לשלב הפיתוח התעשייתי, כדי 
בעולם",  מהמתקדמות  יכולת  תהיה  שלישראל 
אמר נתניהו. "אנחנו מדינה קטנה ועם זאת יש לנו 
יכולות בתחומים שיש רק לקומץ מדינות. תהיה 

לנו יכולת כזאת גם בייצור חיסונים".
הוא  אף  אדלשטיין שהגיע  יולי  הבריאות  שר 
להסביר  דרך  שום  "אין  אמר:  ב'שיבא'  לביקור 
בעובדה  אלא  במספרים,  הדרמטית  הירידה  את 
להנחיות.  נשמעו  ישראל  אזרחי  שרוב  הפשוטה 
אנחנו בשלב קריטי של היציאה מהסגר, ואנחנו 
לנו  הזיק  כך  עוד פעם מפתחים את השיח שכל 

ביציאה מהסגר הראשון".
בני  החליפי  הממשלה  וראש  הביטחון  שר 
החיסון  בהזרקת  הניסוי  שהחל  לאחר  אמר  גנץ 
מידה  מביע  הזה  "היום  הראשון:  למתנדב 
שעה  חצי  לפני  זהירה,  אופטימיות  של  מסוימת 
כמה  לפני  החיסון.  את  הראשון  הנסיין  קיבל 
דקות התקבל חיסון גם בהדסה. אני מאחל לכל 
זהירה,  אופטימיות  זו  בהצלחה.  המתחסנים 
אופטימיות כי אני חושב שבסופו של דבר ניכרים 
אנשי הסיירת הרפואית של מדינת ישראל במכון 
הניסויים  ביחידות  על הפיתוח  הביולוגי שעבדו 
שעוסקים  השונים  במשרדים  החולים,  בבתי 
ובמערכים  החולים  בתי  ובכלל  בבריאות, 

מצוינת  עבודה  שנעשית  חושב  אני  הרפואיים. 
עדיין  כי  זהירה  לאופטימיות  סיבה  יש  ולכן 
התהליך הזה הוא תהליך ארוך, ייקח זמן לעקוב, 
לכן  את המשמעויות,  לנתח  הנתונים,  את  לעבד 
צריך בסופו של דבר להיאזר בסבלנות הנדרשת".

ראש  ע"י  שנאמר  כמו  "ביחד,  גנץ:  לדברי 
לשיתוף  גדולה  מאוד  חשיבות  יש  הממשלה, 
להנחיות  שקשור  מה  בכל  הציבור  של  הפעולה 
ההתנהלות, כך שנוכל להתמודד עם הסיטואציה 
היקף  את  ולהוריד  נמצאים  אנחנו  שבתוכה 
המשק.  את  ולפתוח  ניתן  שרק  ככל  התחלואה 
גדולה  ובעזרה  בראשותי  הביטחון  מערכת 
העורף  פיקוד  בכלל,  הביטחון  משרד  של  מאוד 
ובשיתוף יתר משרדי הממשלה בכפוף להנחיות 
משרד הבריאות, אנחנו נמשיך להתפרס בשטח. 
התפרסנו היום ב-128 רשויות נוספות עם "אנשי 
חיל 2" ואנחנו נמשיך להסתובב בשטח ולתת את 
נמשיך להפעיל  לסייע.  כל מה שאפשר על מנת 
בין  שאפשר  דבר  כל  לייבא  הרכש  מינהל  את 
שהוא ציוד בדיקות או ציוד אחר שנדרש, וכמובן 
אנשי המכון ופיתוח החיסון, אולי גם נוכל לייצר 
פס ייצור ישראלי שיאפשר את היכולת להקים פה 

את המערכת בצורה רצינית".
"חברים  הביטחון:  שר  אמר  דבריו  בהמשך 
לכם  לספר  מבקש  אני  הממשלה  ראש  ואדוני 
שאמר  האחרונות  המילים  היו  מה  שניות  ב-22 
לי שגב שקיבל את החיסון לפני שעה. הוא אמר 
להגיד  בשביל  לפה  באתי  אני  לנו,  'תעזרו  לי: 
לכם שתעזרו לנו מבחינה כלכלית. אני החלפתי 
שקיבלתי  לפני  האחרונים  בחודשים  עבודות   3
כלכלית'.  תכנית  עם  לדרך  תצאו  החיסון.  את 
ואני אומר לך ראש הממשלה, אנחנו לא יכולים 
להסתפק בלשמור על הביטחון, אנחנו לא יכולים 
להסתפק בלדאוג לבריאות, אנחנו צריכים לדאוג 
לכלכלה עם תקציב 2021 ויפה שעה אחת קודם. 
עומס  סתם  פה  מניח  לאיבוד,  שהולך  יום  כל 
ואני  כלכלי לא מוצדק על אזרחי מדינת ישראל 
וכמו  קדימה,  לצאת  הדרך  את  שנמצא  מקווה 
שאנחנו שומרים על הביטחון ביחד וכמו שאנחנו 
נאבקים בקורונה ביחד, נוכל לדאוג גם לכלכלה 
האלה  הדברים  שלושת  כל  על  נקפיד  אם  ביחד 
הבריאות,  ועל  הכלכלה  הביטחון,  על  נשמור   -
הכל-כך  החברה  על  בלשמור  לטפל  גם  נוכל 
נחזור  העיניים.  מול  לנו  שמתפרקת  שלנו  יקרה 
האחרים  ולמתחסנים  לשגב  נאחל  להתחלה, 
טובה  עשייה  המשך  לכם  מאחל  טובה,  בריאות 
לכולנו  ושיהיה  השונות  הפיתוח  במערכות 

בהצלחה".

ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם שהחלה בחיסון ניסיוני לבני אדם
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אלפים בעצרת תפילה וזעקה 
לעצירת המגיפה ולרפואת החולים

האברך שזכה לילדים לאחר 8 
שנים בזכות סדר "עמודי שש"

"הציבור החרדי 
הפגין אחריות 

בהורדת התחלואה"

מאת: חיים פרידמן 

תבל  פני  על  ל"ע  בתחלואה  העלייה  רקע  על 
מבני  אלפים  השבוע  ראשון  ביום  השתתפו 
תפילה  בעצרת  ובישראל  באירופה  הקהילות 
ולרפואת  הנוראה  המגיפה  לעצירת  וזעקה 
אירופה'. בעצרת  רבני  'ועידת  החולים, שארגנה 
יו"ר  בראשות  אירופה  רבני  מאות  השתתפו 
הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' ואב"ד 
התיבה  כשלפני  געללי  מנחם  רבי  הגאון  לונדון 
עמד הגאון רבי יחי' טובול אב"ד ליאון, שניהם 
הקורונה  ממחלת  דשמיא  בסייעתא  החלימו 
השתתפו  רבה  בהתרגשות  ושנים.  ימים  לאורך 
בעצרת בני ישיבת 'תורת חיים' בראשות המנהל 
הרבני של הועידה ראש הישיבה הגאון רבי משה 
לבל הנמצאים ב'קפסולה' מאז חג הפורים בפאתי 

מוסקבה.
העצרת נפתחה ע"י יוזם התפילה נשיא 'ועידת 
גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  אירופה'  רבני 
ומאמרי  התהילים  הנביא  פסוקי  את  שהביא 
בפתח  'אנו  רבים.  תפילת  חשיבות  על  חז"ל 
פרשת וירא בו לימדנו אבינו אברהם את חשיבות 
מצוות הכנסת אורחים ולדאבוננו הרב זוהי אחת 
הנוראה'.  המגיפה  בשל  רבות  שנפגעה  המצוות 

הגר"פ גולדשמידט ביקש מהמשתתפים להתפלל 
לרפואתם השלמה של הגאון הגדול רבי חנוך בן 
בלימלא הכהן ארנטרוי גאב"ד אירופה ורבי יעקב 
צבי בן ליבה זקס רבה של בריטניה לשעבר בתוך 
שאר חולי ישראל. את דבריו סיים נשיא הועידה 
כי 'עלינו לכוון בברכת אתה חונן להצלחתם של 
הבורא  אותם  שיחון  והממשלות  הרפואה  צוותי 
ההחלטות  את  שיקבלו  ודעת  בינה  בחכמה 
הנבונות ולהיות שליחים של הבורא להתמודדות 

עם המגיפה הנוראה בתבונה'. 
עמית  נשיא  התעוררות  דברי  נשא  מכן  לאחר 

הרב  בריטניה  של  ורבה 
ישראל  עם  את  מדמה  'הקב"ה  מירוויס.  אפרים 
לכוכבים וכחול אשר על שפת הים. ידועים דברי 
החוצה  שיוצא  אברהם  אודות  שפירא  המהר"ם 
למרות שאין יכולת מעשית לספור את הכוכבים 
אלא כדי לקיים את דבר ה' ללא שאלות, וכחול 
כך  אחד.  כגוש  לקבצם  שאפשר  תכונה  לו  שיש 
שאלות  ללא  ה'  דבר  את  לעשות  מצווים  אנו 
הרב  כחול'.  אחד,  בלב  אחד  כאש  ולהתאחד 
מירוויס הביא את דברי מרן השר שלום מבעלזא 
'יהי רצון' לפני תפילת 'אחינו כל  שאין אומרים 

שאנו  בשעה  כי  בצרה'.  הנתונים  ישראל  בית 
היא שעת  זו  כ'אחינו'  ישראל  עם  כל  את  רואים 

הרצון הגדולה ביותר'.
העצרת ננעלה בדברי סגן נשיא הועידה ורבה 
תפילת  בחשיבות  קורסייה  חיים  הרב  צרפת  של 
חברו  על  המתפלל  מעלת  ועל  באחדות  הרבים 
הרב  זו.  לתפילה  זקוקים  תבל  יושבי  כל  שהרי 
וינצור  ישמור  שהקב"ה  תפילה  נשא  קורסייה 
ויגן על קהילות הקודש באירופה בכלל ובצרפת 

במיוחד הנתונים באחרונה בפחד מול גל טרור.

מאת: יוסף טולידנו

כמידי שבת נערך בהיכל ישיבת "באר יהודה" סדר 'עמודי 
ועד  רצופות' מאחרי הסעודה בליל שבת  שש' – שש שעות 
לשעה 1 בלילה, כשלאחר מכן – סעודה חלבית כיד המלך – 

דבר שהפך לשם דבר בעולם הישיבות.
אברך  מתגורר  בירושלים  המורחבת  סנהדריה  בשכונת 
שלא זכה לפרי בטן 8 שנים. מנהגו של האברך לישון מוקדם 
מהרגיל ולקום מידי שבת בנץ החמה להתפלל כוותיקין. לפני 
כדי  שבת  כבכל  מוקדם  לישון  הלך  אברך  אותו  חודשים   9
שעה  לאחר  נרדם.  לא  האברך  שבת  ליל  ובאותו  בנץ,  לקום 
קם  שהוא  החליט  הוא  לצד  מצד  מתהפך  שהאברך  ושעתים 
ללמוד. בחוץ היה ליל חורף סגרירי גשום וקר, הוא התעטף 
'באר  בישיבת  הפעם   – ללמוד  מביתו  ויצא  חמים  בלבושים 
יהודה' – כשנכנס לביהמ"ד הוכה בתדהמה. בית מדרש המה 
מאות בחורים ששקדו על תלמודם כאילו הם בעיצומו של סדר 
שלישי... הוא פנה לאחד הבחורים ושאלו לפשר השטייגע'ן, 
ומנהג קבוע של כמה שנים מידי  והבחור השיב שזו מסורת 
שבת ביוזמתם של כמה בחורים מהקיבוץ הגבוה, שעורכים 
סדר של שש שעות רצופות' כשלאחר מכן מתקיימת סעודה 

חלבית כיד המלך.
מה שריגש מאוד את האברך, כאשר נכנס להיכל הביהמ"ד 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מסר  בהם  ספורים  רגעים  אלו  היו 
מלאה   – דקות  מספר   – קצרה  שיחה  שליט"א  טופיק  יצחק 
תוכן ומרתקת מאוד בשבחה של תורה ומעלתה ביום השבת, 
שיחה בה הסביר רה"י שכאשר בחור לומד ועמל בתורה נמשך 
עליו אור אין סוף ודרגתו כמלאך... כדברי הגמ' על ר' יוחנן 

– 'גליה לדרעיה ונפל נהורא' – וכח התורה מושך על האדם 
אור רוחני – כשלאחר השיחה עובר רה"י מבחור לבחור ונותן 

כמה מילות עידוד ומתעניין בסוגיות הנלמדות. 
המחזה  נוכח  האברך  מעיני  זלגו  התרגשות  של  דמעות 
אחד  עם  קשר  האברך  יצר  מוצ"ש  באותו  כבר  המופלא. 
ה'סדר  את  לתרום  שברצונו   – הגבוה  מהקיבוץ  הבחורים 
חלבי' לשבת הבאה סכום שנמדד על כ-2000 ₪ לכל שבוע, 

עם הנצחת הלימוד לזרע של קיימא. 
הברכה ב"ה לא איחרה לבוא. השבוע, ביום שני האחרון, 
תשעה חודשים לאחר אותו ליל שבת, נולדה לאותו אברך בת 

במזל טוב.

מאת: יחיאל חן

"חוסכים, חיים" - לרגל פתיחת 
החרדי,  במגזר  החתונות  עונת 
קמפיין חדש של משרד הבריאות 
לקיים  הציבור  את  לעודד  מבקש 
המסר  כאשר  צנועות  חתונות 
לחיסכון  שמעבר  הוא  המרכזי 
הכספי, חתונה לפי ההנחיות היא 

בעיקר חיסכון בחיי אדם.
בימים  שעלה  הקמפיין 
הוא  התקשורת,  בכלי  האחרונים 
המשך של סדרת מודעות שעסקו 
בנתוני התחלואה והתמותה יוצאי 
שעוררו  החרדי,  במגזר  הדופן 
הכללים  על  לשמור  הציבור  את 
ניכרת  לירידה  היתר  בין  והובילו 
והפיכתן  התחלואה,  בנתוני 
מאדומות  חרדיות  רשויות  של 

לירוקות במדרג הרמזור.
בכלי  שעלה  בפרסום 
במטה  מבקשים  התקשורת, 
ההנחיות  את  לחדד  ההסברה 

המשך  לצד  השמחות,  בעריכת 
"שבע  במגזר.  הרבה  הזהירות 
הם  ובר-מצוה,  חתונה  ברכות, 
במיוחד.  מרגשים  אירועים 
בני  עם  לחגוג  לנו  חשוב  הכי 
ושבעז"ה  והקרובים,  המשפחה 
גם  בריאים.  הביתה  יחזרו  כולם 
הכללים:  על  נקפיד  בשמחות 
ומספר  חברתי  ריחוק  מסיכה, 
אירוע  המותר.  לפי  רק  מוזמנים 
אדם",  בחיי  חיסכון  הוא  צנוע, 

נכתב במודעה.
אומרים:  ההסברה  במטה 
החרדי  הציבור  הקשיים,  "חרף 
שיתוף  והראה  אחריות  הפגין 
התחלואה,  בהורדת  מלא  פעולה 
ההישג  את  שנשמר  מאוד  חשוב 
כללי  על  להפקיד  ונמשיך  הזה 
בעת  דווקא  אדם,  בחיי  הזהירות 
עריכת שמחות, בהן באופן טבעי 
ההנחיות.  על  לשמור  יותר  קשה 
של  מקרים  מעט  לא  לצערנו, 
הידבקויות בקרב מבוגרים אירעו 

דווקא בשמחות משפחתיות".

מטה ההסברה החרדי במשרד הבריאות מציג: 
חתונה צנועה היא חיסכון בחיי אדם

"תפילתנו לחכמה ותבונה לצוותי הרפואה ולממשלות לקבל את ההחלטות הנכונות"

 הגר"פ גולדשמידט עם הרה"ר לצרפת, בריטניה ושטרסבורג | צילום ארכיון: אלי איטקיןתלמידי ישיבת תורת חיים במוסקבה בעצרת התפילה 

 היכל ישיבת "באר יהודה" 





*3833 k.meuhedet.co.ilמשנים את עולם הבריאות בישראל

 מוקדי
רפואה דחופה 

עד השעות 
הקטנות

כדי שתמיד 
 תהיו

רגועים

מוקד גילה רח׳ צביה ויצחק 800  | מוקד פסגת זאב רח׳ שד׳ משה דיין 106
מוקד הטיילת רח' בית"ר 2 | מוקד רמת אשכול רח' פארן 5

מוקד רמות רח' סולם יעקב 8 | מוקד נווה יעקב רח' זווין שי 6
מוקד תל ציון רח׳ אהבת ישראל 2 | מוקד גבעת מרדכי רח׳ מן 2 

רפואה דחופה 24/7 במוקד הטורים

מוקדי ערב בכל רחבי ירושלים

מוקד הטורים - רח׳ הטורים 4

לשירותכם:
 שירותי מזכירות | טריאז' | שירותי סיעוד | חדר טיפולים

 רפואת פנימית  רפואת ילדים | מחלקת אורתופדיה | מחלקת כירורגיה 
שירותי דימות | שרותי מעבדה ועוד

מוקד ייעוץ רפואי ילדים/משפחה/פנימאי
שעות הפעילות: א׳-ה׳ מהשעה 19:00 ועד השעה 7:00

סופ"ש החל מיום ו' בשעה 12:00 ועד יום א' בשעה 7:00 בבוקר
במוקד 3833* שלוחה 9

מוקד אחיות מיילדות
תחום הריון | לאחר לידה | הנקה | יילודים

בכל ימות השבוע מהשעה 8:00 בבוקר ועד 24:00
במוקד 3833* שלוחה 4



*3833 k.meuhedet.co.ilמשנים את עולם הבריאות בישראל

 מוקדי
רפואה דחופה 

עד השעות 
הקטנות

כדי שתמיד 
 תהיו

רגועים

מוקד גילה רח׳ צביה ויצחק 800  | מוקד פסגת זאב רח׳ שד׳ משה דיין 106
מוקד הטיילת רח' בית"ר 2 | מוקד רמת אשכול רח' פארן 5

מוקד רמות רח' סולם יעקב 8 | מוקד נווה יעקב רח' זווין שי 6
מוקד תל ציון רח׳ אהבת ישראל 2 | מוקד גבעת מרדכי רח׳ מן 2 

רפואה דחופה 24/7 במוקד הטורים

מוקדי ערב בכל רחבי ירושלים

מוקד הטורים - רח׳ הטורים 4

לשירותכם:
 שירותי מזכירות | טריאז' | שירותי סיעוד | חדר טיפולים

 רפואת פנימית  רפואת ילדים | מחלקת אורתופדיה | מחלקת כירורגיה 
שירותי דימות | שרותי מעבדה ועוד

מוקד ייעוץ רפואי ילדים/משפחה/פנימאי
שעות הפעילות: א׳-ה׳ מהשעה 19:00 ועד השעה 7:00

סופ"ש החל מיום ו' בשעה 12:00 ועד יום א' בשעה 7:00 בבוקר
במוקד 3833* שלוחה 9

מוקד אחיות מיילדות
תחום הריון | לאחר לידה | הנקה | יילודים

בכל ימות השבוע מהשעה 8:00 בבוקר ועד 24:00
במוקד 3833* שלוחה 4
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יודעים  כבר  לבטח  אתם  השורות  קריאת  בשעת 
היכה  טראמפ  האם  ארה"ב.  לנשיאות  נבחר  מי 
לשנת  הישנוני  ביידן  את  והכניס  הסקרים  את  שוב 
חורף עמוקה, ושמא הדמוקרטים חזרו לבית הלבן 
ואליהם נלווים גם הרפורמים ואובמה. חשוב יותר, 
ראשי ממשלת ישראל, נתניהו וגנץ, יודעים גם הם 

את התוצאות ויכולים לכלכל את צעדיהם בהתאם.
האחרונים,  בשבועות  כאן  נכתב  שכבר  כפי 
לנתניהו,  עידוד  זריקת  ניצחון של טראמפ משמעו 
לבן.  לכחול  נאה  דחיפה  ביידן משמעו  ניצחון של 
במקרה הראשון נמצא את נתניהו מתכנן את מערכת 
הבחירות הרביעית במלוא הקיטור ואת גנץ ושות' 
במקרה  הליכוד,  דרישות  בפני  כשטיח  מתנהלים 
השני ייחשף ביבי הלחיץ והסחיט שיסכים להעביר 
את  לשרוד  כדי  הבא  העשור  סוף  עד  גם  תקציב 

השנה שנותרה עד לקיום הרוטציה.
לבן  כחול  של  האחרונה  התקווה 
תלויה  הקהל  בדעת  להתאוששות 
נתניהו  אם  גם  ביידן.  של  בסיכוייו 
נשמר שלא לתמוך במפורש בטראמפ, 
על  בו  לנקום  יחפשו  הדמוקרטים 
הרפובליקנים  עם  ההדוק  הקשר 
בזירה  הדונלד  שרשם  וההישגים 
אם  תתפלאו  אל  תיכונית.  המזרח 
גם  חוץ  סוף כשר  סוף  יוכתר  אשכנזי 
באופן מעשי ואם הדרכון הדיפלומטי 
ע"ש  התעופה  בשדה  יבלה  גנץ  של 

קנדי לעיתים תכופות יותר.
הבינו  משותפת,  הארה  של  ברגע 
שני הצדדים את המתמטיקה הפשוטה 
על  בארה"ב  הבחירות  השלכות  של 
המדובר  )ואין  הקודש  בארץ  הנעשה 
שהתמודדה  החרדית  במפלגה 
לא  הישגים  ורשמה  בהצלחה 
הציוני(,  הקונגרס  בשורות  מבוטלים 
זמנית  אש  הפסקת  על  והסכימו 
לשבוע. כחול לבן בלמה את החבורה 
שדוחפת  המיליטנטית  אביבית  התל 
ולהפיל  אמון  אי  בהצבעת  לתמוך 
את  הנמיך  נתניהו  הממשלה,  את 
של  שבוע  עוד  מצדו.  הלהבות  גובה 
בציפייה  ישראל,  לממשלת  הישרדות 

דרוכה לנעשה מעבר לאוקיינוס.

בין קנסות לבתי 
כנסיות

לשבוע  לצפות  הישראלית,  בפוליטיקה  אבל 
שולי  בעניין  די  מדי.  יותר  קצת  זה  שלם של שקט 
ולמוסדות  לעסקים  הקורונה  קנסות  הגדלת  כמו 
חינוך שייפתחו בניגוד לתקנות, כדי לחולל רעידת 
אדמה קואליציונית. והפעם, ניצבות בחזית הסיעות 
הלימוד  מוסדות  להגנת  שהתגייסו  החרדיות, 
לובי  איזה  לנחש  תנסו  ואל  הקטנים,  והעסקים 
מהשניים הצליח להעמיד את הח"כים החרדים על 

רגליהם האחוריות.
בשעות הצהריים של יום שני, התעוררה הרחבה 
ישיבת  בכנסת.  הסיעות  חדרי  שלפני  המנומנמת 
סיעת יהדות התורה שהתקיימה באותה שעה משכה 
את העיתונות, הכללית והחרדית, שהמתינה במתח 
לא  הישיבה  בסיום  שיצאה  ההודעה  להכרעה. 
השאיר מקום לספק, פני הנציגות החרדית למשבר.

את  נתניהו,  את  בגלוי  האשימו  התורה  ביהדות 
הודיעה  מאז  שחלפה  היממה  שבמהלך  העובדה 
טרח  לא  הקנסות,  להעלאת  התנגדותה  על  הסיעה 
ליצור  הבריאות  ובמשרד  רוה"מ  במשרד  איש 
קשר, להבין את הבעייתיות בתהליך, לנסות להגיע 
להסכמות. התחושה שמקננת מזה זמן רב אצל נציגי 
שהאצבע  מאליהם,  מובנים  שהם  הייתה  הסיעה 
רוה"מ  של  בכיסו  כמונחת  בחשבון  נלקחת  שלהם 

מבלי לשאול את רשותם.
השר  ליצמן.  הוביל  הלוחמנית  החזית  את 
תוקפני  בקו  תומך  לעתיד  השר  סגן  ואולי  לשעבר 
ברגע  לפרוש  רצוי  וגם  אפשר  מבחינתו  במיוחד, 
עד  מבחוץ  להיאבק  המתפוררת,  מהקואליציה  זה 
אחים  ברית  לייצר  ואפילו  הקרובות,  לבחירות 
אגודת  של  האחרים  באגפים  בנט.  עם  מחודשת 
את  מעריכים  התורה,  דגל  על  לדבר  שלא  ישראל, 
פחות  נוטים  אבל  הגוראי,  הנציג  של  הריח  חוש 

לפעילות פזיזה.
צעד של פרישה מהקואליציה הוא שימוש בנשק 
יש  כאשר  רק  משתמשים  כזה  בצעד  הדין,  יום 
אלטרנטיבה ריאלית, ברית חלופית הממתינה מעבר 
לדלת. מי שסומך על כוחה של ימינה בסקרים עשוי 
בספסלי  לסמוטריץ'  סמוך  יושב  עצמו  את  למצוא 
האופוזיציה. או גרוע יותר, נזנח על ידי ברית האחים 
העתיקה של לפיד-בנט ומתמודד קדנציה שלמה עם 
קוו  בסטטוס  חריפה  ופגיעה  אנטי-חרדית  חקיקה 

בנושאי דת ומדינה.
ביבי  כי  פרוש  השר  סגן  טען  שעבר,  בשבוע 
השר  סגן  לו  ענה  בתגובה,  עורו",  את  "החליף 
עורות.  שתי  ומעולם  מאז  היו  לנתניהו  כי  מקלב 
כעת  הצורך.  לפי  ומתעטף בשני  פושט אחד  "הוא 

והוא  החרדים  נגד  שפונה  קהל  דעת  מזהה  הוא 
נשמע ומתנהג בהתאם". נראה כי הדברים הללו 
הנציגות  של  תחושתה  את  מכל  יותר  משקפים 

החרדית בעת הזו.
בהגינות ראויה יש להזכיר, שעם כל הכעס על 
הגון  תחליף  שום  שיהיה,  ככל  מוצדק  רוה"מ, 
הישראלי  השמאל  לאופק.  מעבר  מסתמן  לא 
בעשורים  ממשלה  להרכיב  צפוי  לא  המצטמק 
הקרובים, במפלגות המרכז ממתינים לנו הידידים 
הותיקים לפיד ואיווט, וגם גנץ, על אף שתוכנת 
המועדפים  היעדים  ברשימת  מציגה  שלו  הווייז 
חוק  קידום  את  תוקע  החרדיות,  העיריות  את 
הגיוס – בניגוד להסכמים קואליציוניים מפורשים 
בנות  רצון להחזיק את הסיעות החרדיות  ומתוך 
אחד  כדברי  או,  ידידות.  בונים  לא  ככה  ערובה. 
נדמה  אם  החרדית-אשכנזית,  במפלגה  הליצים 
את הממשלה למשפחה במשבר, אזי גם הורה 1 

וגם הורה 2 רואים בילד החרדי כבשה שחורה.
הללו,  האסטרטגיים  החישובים  כל  אחרי 

יהדות  שנקטה  הסף  על  ההליכה  צעדי  ולמרות 
הקורונה  בתקנות  לתמוך  שלא  בהחלטה  התורה 
לאישור  הקנסות  הגדלת  תובא  וכאשר  אם  בכללן, 
בקריאה ראשונה במליאת הכנסת – נחלצה המפלגה 

בשלום.
גפני  היו"ר  קיבל  הסיעה  החלטת  פרסום  עם 
שיחת טלפון מבוהלת מהשר אמסלם. גפני תינה את 
יהדות התורה  והבוז שספגה  כאבו על ההתעלמות 
הסתיים.  המזלזל  המשחק  כי  לאמסלם  והודיע 
דקות  אחרי  וקיים,  מהירה  הבטיח תשובה  אמסלם 
אחדות חייג שוב ליו"ר ועדת הכספים והודיע בשם 

הקואליציה על הקפאת ההליכים זמנית.
כבר  הקנסות  להעלאת  הממשלה  החלטת  אמנם 
שנועדה  חקיקה  לענייני  השרים  ועדת  אבל  עברה, 
החוק  את  ולאשר  מכן  לאחר  שעתיים  להתכנס 
מלהגיש  נמנעה  הממשלה  בנוסף,  ביממה.  נדחתה 
בקשת פטור מחובת הנחה בפני ועדת הכנסת )הליך 
כדי  מהירה,  חקיקה  של  במקרה  המציאות  מחויב 
פקטו,  דה  המקובלים(.  ההמתנה  ימי   45 על  לדלג 
רשמה יהדות התורה הישג נאה. נכון לבוקר שלישי, 
בתקווה  ואנשיו,  רוה"מ  עם  להיפגש  גפני  אמור 
לקבל איזו עצם שתיישר את ההדורים ותחליק את 

המחלוקות, לפחות לעת עתה.

מתקפת סייבר
השבוע  הופתע  הסייבר  שר  אמסלם,  אפרופו 
אביחי  היועמ"ש  את  הדוכן  גבי  מעל  כשתקף 
על  והפרסומים  הטענות  את  והזכיר  מנדלבליט, 
היועמ"ש, לאחר שהעזו  מעצרים בקרב שכניו של 
איזה  להגיד  או  השבוע  לפרשת  תזכורות  לו  לסנן 

משפט שלא במקום.
לטובת  ממלכתית  ביניים  בקריאת  שהתגייס  מי 
של  ושכנו  הש"סי  המשפטן  היה  המנדלבליט, 
בו?"  בחר  "מי  ארבל.  משה  ח"כ   - היועמ"ש 
עם  תפסיקו  וחרפה,  בושה  "זה  באמסלם,  הטיח 

חלום אמריקאי

עם כל הכעס על רוה"מ, 
מוצדק ככל שיהיה, שום תחליף 
הגון לא מסתמן מעבר לאופק. 
השמאל הישראלי המצטמק לא 
צפוי להרכיב ממשלה בעשורים 
הקרובים, במפלגות המרכז 
ממתינים הידידים הותיקים לפיד 
ואיווט, וגם גנץ, שתוכנת הווייז 
שלו מציגה ביעדים המועדפים 
את העיריות החרדיות, תוקע 
את קידום חוק הגיוס – בניגוד 
להסכמים קואליציוניים 
מפורשים ומתוך רצון להחזיק את 
הסיעות החרדיות בנות ערובה. 
כדברי אחד הליצים במפלגה 
החרדית-אשכנזית, אם נדמה 
את הממשלה למשפחה במשבר, 
אזי גם הורה 1 וגם הורה 2 רואים 
בילד החרדי כבשה שחורה

על סדר היום

לא תעמוד על 
דם רעך ולא 
תגבה קנס 
מהצרכן. ח"כ 
מיכאל מלכיאלי

אבי גרינצייג
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שאתה  הממשלה  ידי  על  נבחר  הוא  הזו,  הבדיחה 
חבר בה, מספיק עם ההכפשה של הבנאדם הזה. אני 

שכן שלו ומכיר אותו, הוא אדם הגון", זעק.
מסדרון  בשיחות  מסבירים  ארבל  של  מקורביו 
האישיות  ההכפשות  כנגד  נזעק  שהוא  השבוע 
מקום  שיש  מסכים  "הוא  רדודה,  בשפה  והשימוש 
מקום  אין  אבל  היועמ"ש,  כלפי  גם  לביקורת 
הם  אישיות",  ולהכפשות  ציבור  עובד  להעלבת 
טוענים. סביר להניח, דרך משל, שארבל יסכים עם 
רות  פרופ'  המנוחה,  שהשמיעה  החריפה  הביקורת 
גביזון ע"ה, על המצב הבלתי תקין בו היועמ"ש הוא 
גם התובע הכללי. מי שרק השבוע הנפיק לנתניהו 
תחילה  לטפל  אמור  מפלצתי,  עניינים  ניגוד  מסמך 
בדבשת של עצמו ולהימנע מניגוד העניינים המובנה 

בתפקידו.
המערכת  מול  הליכוד  של  בהתנהלות  זאת,  עם 
צביעות,  של  מבוטלת  לא  מידה  יש  המשפטית 
היא  נתניהו  שממשלת  בעובדה  רק  המדובר  ואין 
שהזכיר  כפי  לתפקידו,  מנדלבליט  את  שמינתה  זו 
ארבל. קחו לדוגמה את הארכת כהונתה של המשנה 
ליועמ"ש, דינה זילבר הזכורה שלא לטוב מאירועי 

הקיץ האחרון בו נערכו אירועים בהפרדה.
מהם  אחד  לכל  ליועמ"ש,  לו  יש  משנים  שמונה 
בתחומו.  מוגבלות  בלתי  כמעט  וסמכויות  רב  כוח 
כמעט  שקולה  ליועמ"ש  המשנה  של  דעת  חוות 
לחוות דעתו של הבוס עצמו, ובכל זאת, נתן רוה"מ 
לגברת הארכה של שלושה חודשים בתפקידה, כדי 
למנוע מניסנקורן את התענוג שבמינוי משנה חדש 
בעת כהונתו. מאחר ובחירת המשנה נעשית על ידי 
ומכיוון  היועמ"ש,  עומד  שבראשה  איתור  ועדת 
שכל בר דעת מבין שמנדלבליט יהיה כאן גם בעוד 
מפוקפק,  בצעד  שמדובר  הרי  חודשים,  שלושה 
מתפרסם  היה  אילו  בשלום  עובר  היה  אם  שספק 

בעתו ובזמנו.

אירופה אדומה
של  שבוע  ישראל  על  עבר  לב,  ששמנו  בלי 
פחות  כמובן.  יחסי,  באופן  הקורונה,  בגזרת  רגיעה 
ממאה וחמישים נפטרים )לעומת מספר כפול ויותר 
בשבועות הקודמים(, מספר החולים הפעילים צנח 
אל מתחת לעשרת אלפים, מספר החולים קשה נחתך 
ביותר מחצי וגם היתקלויות אלימות מול המשטרה 

כמעט ולא נרשמו.
באופן בלתי מפתיע, התקשורת הכללית מתעלמת 
במגזר  בתחלואה  הדרסטית  מהצניחה  באלגנטיות 

ההפוך  בכיוון  מהצמיחה  מכך  יותר  ועוד  החרדי, 
לא  הדודים  בני  אצל  הסדר  הפרות  הערבי.  במגזר 
לסיקור  יזכו  ההמוניות  והחתונות  כ'מרד'  יוכתרו 
השיפור  מגמת  הכל,  בסך  אבל  בכלל.  אם  מינורי, 
להתפרצות  במקביל  זאת  וכל  ארצי,  בחתך  ניכרת 

חסרת תקדים באירופה.
מערב  בעיקר  סבלה  אז  הראשון,  לגל  בניגוד 
אירופה, הפעם הקורונה חובקת את היבשת הישנה 
אותה  ואוקראינה,  פולין  צ'כיה,  צדדיה.  משני 
הברסלבים  המתפללים  את  שחסמה  אוקראינה 
המקומיים,  האיכרים  את  חלילה  ידביקו  שלא  כדי 
קוברות מאות מתים ליום. בבריטניה, צרפת, בלגיה, 
פורטוגל, גרמניה ועוד הודיעו המנהיגים על הטלת 
תישאר  מהמדינות  בחלק  משתנים.  במינונים  סגר 
מערכת החינוך פתוחה, אבל אל תקנאו בהם, חלק 
מהמגבלות מקשות את שגרת החיים פי כמה וכמה 

מאשר במודל הישראלי, והסוף עוד נראה רחוק.
נקברו שם כמאתיים  גם בלי הפיגוע באוסטריה, 
נפטרי קורונה השבוע. מדינות ירוקות עד לפני רגע, 
יותר  עם  קטלני  גל  חוות  הפסטורלית,  שווייץ  כמו 
מ-20 אלף חולים חדשים ביום. תוסיפו את ממוצע 
הגילאים הגבוה יחסית ותקבלו מתכון למאות אלפי 
ואפילו מיליוני מתים בחורף הקרוב ברחבי אירופה.

ראש  הוא  מועד  מבעוד  הנתונים  את  שצפה  מי 
שבועות  לפני  מועד  מבעוד  שהזהיר  הממשלה, 
ומדריד  פריז  לונדון,  בעקבותינו,  "אירופה  אחדים 
שני  ידי  על  מיד  הותקף  נתניהו  לסגר".  בדרך 
בביטחון  טען  לפיד  מהאופוזיציה,  הבולדוגים 
סגר  עושים  בעולם שבה  מדינה  אף  מדומה ש"אין 
שאומר  ש"מי  הדוכן  על  בדמעות  זעק  ובנט  שני", 

שכולם מגיעים לסגר משקר".
כואב  שבאמת  לומר  ניתן  האחרון  של  לזכותו 
יו"ר  עבר  רק כמטאפורה. בשבוע האחרון  ולא  לו, 
מעט  ימתין  שהוא  הנמנע  מן  ולא  גב  ניתוח  ימינה 
עם החזרה לשגרה וישאיר לאחרים לעת עתה לנצח 
ממי  להנחות,  זכאי  לא  לעומתו  לפיד  המגפה.  את 
שמתיימר להציג את עצמו כקונטרה לנתניהו, ממי 
שאוהב לבלות בדילוגים בין בירות המערב ולספר 
שוב ושוב על הקשר הקרוב שהוא רוקם עם מנהיגי 
ביותר  להתבטא  מצופה  בדמיונו,  לפחות  עולם, 
לא  בוגי  סיפורי  עם  לעובדות.  ולהיצמד  אחריות 

מגיעים רחוק.

חוק הבקבוקים
עוד עניין שחמק קצת מתחת לרדאר הוא סוגיית 

כבר  לחול  שאמור  ליטר   1.5 בקבוקי  על  הפיקדון 
במהלך 2021, בהובלתה של השרה המתפללת גילה 
גמליאל. מי שצפוי לשאת בעיקר הנטל הוא הציבור 
ניכרים  באחוזים  גדולים  בקבוקים  שקונה  החרדי, 

יותר מכל ציבור אחר בישראל.
הוגשה  אז   ,2018 במאי  הסיפור  של  תחילתו 
בעקבות  ודין'  טבע  'אדם  עמותת  ידי  על  עתירה 
המחזור.  ביעד  המשקאות  חברות  של  עמידתן  אי 
בג"ץ גלגל את ההכרעה לשולחנו של השר להגנת 
הסביבה דאז, זאב אלקין, וזה האחרון הכריע בשום 
שכל כי אי העמידה ביעדים תגרור קנס על חברות 

המשקאות חלף הטלת קנס קולקטיבי על הציבור.
מוצדק(  )הלא  התקשורתי  הלינץ'  לאחר  כעת, 
שעברה השרה גמליאל בשל הטענות להפרת תקנות 
אוהד  לסיקור  אלגנטי  מוצא  מצאה  היא  הקורונה, 

גם  פיקדון  להחיל  ההנחיה  בדמות 
מלטף  צעד  גדולים,  בקבוקים  על 

לארגוני הירוקים וחובבי הטבע.
כמה  בצירוף  מלכיאלי,  ח"כ 
חברים מש"ס, מיהר להגיש הצעת 
הפיקדון  את  שתבטל  נגדית  חוק 
של  במקרה  הענישה  את  ותמקד 
החברות  על  ביעדים  עמידה  אי 
אחר  שפעם  יתכן  "לא  הגדולות. 
הכיס  מול  להתמודד  פעם, במקום 
העמוק והלובינג החזק שמפעילות 
ידי  על  בציבור  יתעללו  החברות, 
הוא  ושוב",  שוב  גזירות  הטלת 

מנמק.
מלכיאלי גם חתום על הצעת חוק 
בימים  הממתינה  אחרת  מרגשת 
פעילה  הבלתי  השרים  לועדת  אלו 
תעמוד  לא  'חוק  חקיקה,  לענייני 
על דם רעך' מציע כי במידה ואזרח 
ישראלי ימצא את מותו עקב ניסיון 

הירואי להצלת חיי אדם אחר, יקבלו 
מהמדינה  כלכלי  סיוע  משפחתו  בני 

משל היו נפגעי איבה.
וכמה  כמה  קדמו  החוק  להצעת 
להצלת  נפש  מסירות  של  מקרים 
ואשר  כבד,  מחיר  שגבתה  אדם  חיי 
המציל  של  משפחתו  נותרה  בסופם 
אין  כי  נדמה  משענת.  ללא  המנוח 

כך  על  ותעיד  מזו,  יותר  מתבקשות  חוק  הצעות 
חתימתם של שלל ח"כים מכל המפלגות שהצטרפו 
להצעה, החל מגדעון סער ועוזי דיין בליכוד וכלה 

בעופר כסיף ואוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת.

השפעה הדדית. האם רוה"מ יקבל זריקת עידוד מהנשיא האמריקני?

מקורביו של ארבל מסבירים 
בשיחות מסדרון השבוע שהוא 

נזעק כנגד ההכפשות האישיות 
והשימוש בשפה רדודה, "הוא 

מסכים שיש מקום לביקורת גם 
כלפי היועמ"ש, אבל אין מקום 

להעלבת עובד ציבור ולהכפשות 
אישיות", הם טוענים. סביר 

להניח, דרך משל, שארבל יסכים 
עם הביקורת החריפה שהשמיעה 

המנוחה, פרופ' רות גביזון 
ע"ה, על המצב הבלתי תקין בו 

היועמ"ש הוא גם התובע הכללי. 
מי שרק השבוע הנפיק לנתניהו 

מסמך ניגוד עניינים מפלצתי, 
אמור לטפל תחילה בדבשת של 
עצמו ולהימנע מניגוד העניינים 

המובנה בתפקידו
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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

משכני אחריך נרוצה
קרבם בעבותות אהבה

חמה  הקב"ה  הוציא  אברהם  למילת  השלישי  ביום 
הכנסת  מצות  ממנו  נמנעה  כי  על  הצטער  ואברהם  מנרתיקה, 

אורחים, מצות החסד שכה אהב.
"וישא אברהם... והנה שלושה אנשים" - אברהם לא ידע כי 
מדובר במלאכים, האורחים נראו בעיניו כערביים המשתחווים 
בחסד  הוא  שמח  כה  מהסס,  אינו  אברהם  אך  רגליהם,  לאבק 
שהזדמן לפתחו. מיד כאשר מבחין בהם "וירא וירץ לקראתם" - 
אברהם אבינו ראה את הערביים ורץ לקראתם, הוא לא התחשב 
קשה,  ניתוח  לאחר  ותשע,  תשעים  בן  אדם   – גופו  בחולשת 

בחום לוהט, רץ בזריזות לקראת עובדי אלילים!... 
ולאבק  לאלילים  משתחוים  זרה,  עבודה  עובדי  הם  נכון, 
האמונה  מפיץ  אבינו,  אברהם  אך  גמורים!  רשעים  רגליהם, 
הגדול ביותר, מלמדנו מהו היחס הראוי לכל אדם והיאך היא 

הדרך לקירוב רחוקים.
ביחס  כלפיהם  לנהוג  ביותר,  הרחוקים  את  אף  לכבד  עלינו 
 - בעינינו  הם  חשובים  כמה  עד  להם  להראות  ומחבק,  מקרב 
"וישתחו ארצה... אם נא מצאתי חן...". הדרך להצלחה בקירוב 

היא על ידי מילה טובה, חיבוק, נישוק, הרעפת חום ואהבה.
לחלק  לדעת  יש  ומצוות  תורה  משמירת  לרחוקים  ביחסינו 
בין שני עניינים: מחד גיסא יש להיזהר לא ללמוד ממעשיהם 
הרעים, לשמור על ריחוק שישמר אותנו מן הקלקול והכיעור, 
אלא  שבהם,  האלוקים  ובצלם  בהם  לזלזל  אין  גיסא  ומאידך 

לקרבם בעבותות אהבה.

אתם עושים לי טובה...

להם  והעניק  הכבוד,  הידורי  בכל  באורחיו  נהג  אברהם 
תחושה שהם גומלים עמו חסד עצום. 

שלי,  האדונים  אתם   - "אדני"  בכבוד:  אליהם  פונה  הוא 
חן  מצאתי  נא  "אם  רכה:  בלשון  ומתחנן  לרשותכם,  ביתי  כל 
בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך..."איני עושה לכם טובה, אלא 

אתם עושים לי טובה.
מיד הוא שולח את שליחו להגיש להם מים לרחוץ את אבק 
רגליהם, "והשענו תחת העץ" - תנוחו מעט... וכיון שאני יודע 
שאתם ממהרים, אני מבטיח לא לעכב אתכם; "וימהר אברהם 
האהלה" – בזריזות הוא מביא לחם, חמאה וחלב, שרה ממהרת 
ללוש ולעשות עוגות, ואברהם מזדרז אל הבקר להכין לאורחיו 

את הבשר המשובח והרך ביותר. 
"כי על כן עברתם מעל עבדכם". כאשר אדם גומל חסד עם 
הזולת, הטוב ביותר הוא להעניק לו תחושה כי המקבל הוא זה 

המיטיב עם הנותן. 

כוחן של מחמאות ומילים טובות

סוחר יהודי המתגורר באנגליה קיבל סכום עתק של מיליוני 

לירות סטרלינג בעיסקה מוצלחת שביצע. 
הוא יצא ממקום ביצוע העסקה, כשארנק הכסף בידיו, והנה 
לקראתו חבורת גנבים אלימים, שהתחקו אחר העסקה בדרכים 
ואקדחים שלופים  ובנשק חם  לו בפינת הרחוב,  וארבו  שונות 

צעקו לעברו קריאה מקפיאה: "עמוד!!"
אך הסוחר הפיקח לא איבד עשתונותיו. את פחדו הנורא כלא 
בלבו פנימה, ובשלווה מדומה התבונן בקבוצת הפורעים וראה 
נשמעים  חבריו  ושאר  ההוראות,  את  נותן  השודדים  אחד  כי 

לדבריו ומכבדים אותו.
היהודי הסיק כי הוא ראש החבורה, ופנה אליו: "האם אוכל 

לשוחח עמך ביחידות?" 
מנהיג השודדים לקחו הצדה בפראות כשאקדחו מכוון אל 

היהודי.
לתדהמתו של השודד האכזר, פתח הנשדד ברוגע, כשחיוך 
מעידות  פניך  כי  והבחנתי,  בך  "התבוננתי  שפתיו:  על  נעים 
כי  לב  שמתי  רחמנית,  נשמה  בך  יש  מיוחדת,  אישיות  שהנך 
טבועות בך תכונות של מנהיג, אתה מתנהג בגינוני כבוד, וזאת 

בנוסף לרמת המשכל הגבוהה שבה ניחנת..." 
לאחר שבחים אין סוף עצר היהודי, ופנה אליו בנימה רכה 
לי  לומר  תוכל  האם  לכסף.  זקוק  שהנך  רואה  "אני  ומרחמת: 

לשם מה נחוץ לך ממון, אולי בשביל שתייה?" 
"צדקת!  ונענה:  לדבריו  הקשיב  השודד  פלא:  זה  והנה 
איני יכול בלי הטיפה המרה! בכל ערב אני חייב להיכנס לבר 

ולשתות עוד ועוד!" 
שאלו היהודי: "באיזה סכום הנך קונה כל ערב?" 

"חמשה סטרלינג". 
רך  ובקול  סטרלינג,  עשרה  בן  שטר  מארנקו  הסוחר  הוציא 
הוסיף: "הנה לך סכום שיספק אותך בשפע, אתה בן אדם יקר 

וטוב. ואין זה מתאים לך לפעול בדרכים שאינן הגונות".
רמז  ומיד  תיכף  הצלתו:  לנס  האמין  לא  המפוחד  הסוחר 
בלי  והסתלקו,  המקום  את  עזבו  והם  חבורתו,  לבני  המנהיג 
לנגוע בסכום הכסף העצום! הוא ניצל משוד נורא, שבמקרים 

רבים מסתיים במוות!
בבוקר המחרת, ביוצאו מבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, 
הבחין בבהלה במנהיג חבורת הגנבים. הסוחר החל רועד בכל 

גופו, שיניו נקשו זו לזו, והוא לא ידע להשית עצות לנפשו... 
והנה ניגש אליו השודד: "שלום, מה שלומך?" ולהפתעתו, 
בערב  אתמול  "סליחה,  ואמר:  סטרלינג  חמישה  לו  הושיט 
נתת לי סכום כפול מהנצרך לי, רכשתי שתייה כהרגלי, ובאתי 

להחזיר לך את העודף". 
היהודי עוד לא הבין את המתרחש, והגנב הסביר לו: "אתה 

שינית את כל מהלך חיי!"
"מאז ילדותי המוקדמת לא שמעתי מילה טובה אחת אודותי, 
מעולם לא אמר לי איש כי אני אדם יקר, שהנני בעל לב טוב או 
שיש לי נשמה מיוחדת. בכל הזדמנות שמעתי הערות, גערות, 
יוצלח  'לא  טיפש!',  'אתה  כך!'  תעשה  'אל  ונזיפות:  פגיעות 

שכמוך!'..." 
האדם  "היית  סיפורו,  את  הלה  המשיך  אמש",  "בדבריך 

החמים  המשפטים  לי.  והחמיא  אותי  ששיבח  בחיי  הראשון 
שאמרת לי הפתיעו אותי וחדרו ללבי. שינית את חיי! נעשיתי 

בן אדם אחר! איני מתאים להיות גנב ושודד!" 
אודותיך  חקרתי  "לכן  ואמר:  היהודי  אל  מבטו  הישיר  הוא 

וחיפשתי אותך כדי להחזיר לך את כספך, כי הרי איני גנב!"
בכח כמה מילים טובות לחולל מהפך אדיר!

מענה רך ישיב חמה

רוב אנשי העולם מתמקדים בחסרונות הזולת. בכל הזדמנות 
ממהרים הם לבקר את העומד מולם; את ילדיהם, את בן או בת 
הזוג, את השכנים והמכרים... 'למה קנית?' 'למה הלכת?'... אך 
קובץ ההערות הללו אינן מועילות, הן לא בונות ולא מתקנות, 
לאוירה  כולה,  לסביבה  והרסניות  מזיקות  הן  אדרבה,  אלא 

ולטיב היחסים...
אם נתמקד בטוב, במעלות הזולת, ונעלה אותן על נס - נצליח 

הרבה יותר!
שירותו  את  שסיים  לאחר  לישיבתנו  הגיע  הבחורים  אחד 

הצבאי, כיון שחש צורך להתמלא ברוחניות. 
להכירו  חפץ  ולא  מאד,  כעס  הוא  אביו  כך  על  כאשר שמע 

ולשוחח עמו!
באחד הימים התקשר האב ברצותו לשפוך זעמו על רבו של 

בנו הסורר...
עצומה:  בהתלהבות  נעניתי  הקוצף  האב  של  קולו  לשמע 
"אתה זכית להיות אביו של הבחור היהלום הזה! הקב"ה נתן 
יודע  אינך  כנראה  נפלא, מרגלית המאירה את העולם!  בן  לך 
וטוב  יכול להשיג! אשריך  ומה הוא  איזה עתיד מצפה לבנך, 

חלקך!"
המילים החמות פעלו בצורה פלאית וחוללו נס גלוי:

האב נעשה בן אדם אחר! באותו יום צלצל לבנו, וסיפר  לו 
מיוחד!"...  כה  שאתה  ידעתי  "לא  הרב.  דברי  על  בהתרגשות 
לקראתו,  מיהרתי  וכשראיתיו  בנו,  את  לבקר  הגיע  מכן  לאחר 
חיבקתי אותו והודיתי לו בחום ובאהבה: "תודה רבה! הבאת 

לי מתנה מיוחדת! אני משתעשע בבנך יום יום, נהנה ממנו".
האב המאושר פנה לבנו: "בני היקר! כל מה שהיה בינינו עד 
היום - בטעות יסודו. לא ידעתי עד כמה הנך מיוחד. שמח אני 

לספק לך את כל צרכיך, אל תדאג, שב ותלמד!" 
שהתחולל  לשינוי  לב  "שמתי  האב,  המשיך  "ובאמת", 
קם  אתה   - אותי  מכבד  הנך  כמה  עד  לישיבה,  הלכת  מאז  בך 
בפני וממהר למלא כל בקשה שאני מבקש ממך, בעוד שבעבר 
היית מנסה להתחמק... אתה מחפש כל הזמן הזדמנויות לסייע 

ולעזור, מדבר בכבוד, מבקש סליחה ומתנצל"...
זוהי דרך הקירוב שהנחיל לנו אברהם אבינו, הדרך שמפצחת 
אף את האגוז הקשה ביותר, הדרך המובילה להצלחה ולשמחה. 
לי  עושה  שהזולת  הרגשה  מתוך  חסד  גמילות  בכבוד,  דיבור 

טובה, ומילוי צרכי החבר בצורה מושלמת ומבינה. 

)מתוך 'משכני אחריך' בראשית חלק א'(. 



זוהי דרך הקירוב שהנחיל לנו אברהם אבינו, הדרך שמפצחת אף את האגוז הקשה ביותר, הדרך המובילה להצלחה ולשמחה. דיבור בכבוד, גמילות 
"חסד מתוך הרגשה שהזולת עושה לי טובה, ומילוי צרכי החבר בצורה מושלמת ומבינה
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עמוד זה טעון גניזה
מאן

דאמר

אברהם  של  למילתו  השלישי  ביום 
את  לבקרו  הקב"ה  שלח  אבינו 
בתחילת  שקטרגו  אלו   - המלאכים 
הבריאה על בריאת האדם ואמרו: 'מה אנוש כי 
תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו'. שיראו את עבודתו 
הגדולה של אברהם אבינו כדי שיתחרטו, איך 
אמרו על האדם 'מה אנוש'. וצריך להבין מדוע 
אדם  איך  למלאכים  להראות  הקב"ה  המתין 
יכול להתעלות למדרגות כה גבוהות רק בהיות 
זאת  עשה  ולא  שנה  צ"ט  בן  אבינו  אברהם 

בשנים מוקדמות של אברהם אבינו?
ביאר,  שליט"א  מגור  האדמו"ר  כ"ק 
איך  שיראו  המלאכים  את  שלח  שהקב"ה 
הצדיק עובד את ה' ביום שהוא מנוע מלעבוד 
אותו כפי מה שהוא רגיל תמיד. המלאך אין לו 
את הניסיון הזה. יש לו זמן שהוא משרת לפני 
יהודי  אבל  ה'.  לפני  משרת  שאינו  זמן  יש  ה', 
עובד תמיד את ה', גם כשאינו בא לבית הכנסת 
ביום  לצום  יכול  שאינו  או  הבריאות,  מחמת 
עובד  הוא  הרי  אז  גם  ועוד...  ועוד  הכיפורים, 
את ה'. וכמו שישב אברהם אבינו פתח אוהלו 
כחום היום, ולא יכל היה לקיים מצות הכנסת 
המצוה,  לקיים  היכולת  אי  כדי  ותוך  אורחים, 
זכה לגילוי שכינה. שהרי אין שכינה שורה אלא 
שעה  באותה  דווקא  זכה  ואיך  שמחה,  מתוך 
שנמנע ממנו לקיים את מידת החסד שהצטיין 
אבינו  אברהם  שהיה  אלא  שכינה?  לגילוי  בה 
שמח גם כשאינו זוכה לקיים המצוה בפועל, כי 

בשעה זו, כך רצונו יתברך.
נגיף  - תשפ"א,  בעקבות  - תש"פ  זו  בשנה 
היום  סדר  את  לקיים  מאתנו  נמנע  הקורונה, 
היהודי כמדי יום וכהלכות חג בחג, כי כן הוא 
רצון ה'. צריך להיות שש ושמח בקיום רצון ה' 

עד כדי כך שיכול לזכות לנבואה במצב הזה. 
בין סיפורי הצדיקים המסופרים על 'האחים 
ואחיו  מליז'ענסק  אלימלך  ר'  הרבי  הקדושים' 
כי פעם  זי"ע מסופר,  זושא מאניפולי  ר'  הרבי 
כתוצאה  האסורים  בבית  שניהם  נאסרו  אחת 
תא  של  הסוהר  עליהם.  שטפלו  מעלילה 
כלאם היה שונא ישראל, ובמטרה להגביר את 
והעמידו  רגליים  מי  של  עביט  הכניס  צערם 
במרכז התא, כך שהם לא יכלו לומר שום דבר 
שבקדושה. בראותו כי כך, יצא הרבי ר' זושא 
תא  של  הדחוקים  קירותיו  סביב  נלהב  במחול 
"הנה  ואמר:  נענה  כך  על  כשנשאל  המאסר. 
בכל עת אני עומד ומצווה להיות דבוק בהשם 
אך  והתפילות.  התורה  לימוד  ידי  על  יתברך 
לי  יתאפשר  שלא  הוא  הבורא  רצון  אם  עתה, 
הוא  בהם  העיסוק  אי  שגם  הרי  באלו,  לעסוק 
ורוקד  ה', ומשום כך אני שמח  קיום של רצון 

על כך שאני מקיים את רצונו יתברך...".
איש חסיד היה לפני כשבעים שנה בירושלים, 
יאס'ער  נחום  רבי  הצדיק  הגאון  הוא  הלוא 
זצ"ל, מהיושבים ראשונה בחצרות הקודש של 
של  ימיו  כל  רוז'ין.  מבית  הקדושים  רבותינו 
רבי נחום היו חטיבה אחת של עשיית רצון ה' 
ללא כל פניה או רצון עצמי כי אם לעשות את 
התמימה  אמונתו  מתוך  והכול  יתברך,  רצונו 
והפשוטה שהכול נעשה משמים כרצון השי"ת.
סיפר,  זצ"ל,  ציינווירט  נטע  רבי  הגה"ח 
על  ושכב  ימיו  בסוף  נחום  רבי  כי כאשר חלה 
לבקרו  החסידים  זקני  נכנסו  בביתו,  מיטתו 
להנהגותיו  בהקדם  לחזור  יוכל  כי  לו  ואיחלו 
לעלות  לכותל,  יומית  הליכה  שכללו  בקודש 
קדיש,  לשמיעת  משה'  ב'זיכרון  לשטיבלאך 

קדושה וברכת כהנים, ועוד.
נחום  רבי  התרגש  דבריהם  את  בשומעו 
וקרא בקול: "הנה בשבוע שעבר בהיותי בריא 
ולכותל  למקווה  שאלך  הקב"ה  רצה  ב"ה, 
עכשיו  אולם  משה',  ב'זיכרון  קדושה  ולשמוע 
בשבוע זה, הקב"ה רוצה שאהיה במיטה אפוף 

ה'  רצון  שזהו  הרי  וייסורים,  בכאבים  ומלופף 
מיטתי  על  שכיבתי  וממילא  עכשיו!  יתברך 
הקדיש  וזהו  המערבי  הכותל  זהו  המקוה,  זהו 
ויעלו  כרגע,  ממני  רוצה  שהקב"ה  והקדושה 
אלו לרצון לפני הבורא יתברך כאילו קיימתים 

בפועל ממש".
בחיר  זצ"ל,  פגרמנסקי  מרדכי  רבי  סיפר 
ישיבת טלז, שפעל גדולות למען חיזוק שארית 
שפעם  בצרפת,  ובפרט  באירופה,  הפליטה 
בחורף תש"ו נסע עם מוהל לערוך ברית מילה 
נסעו  הם  קובנה.  העיירה  ליד  קטנה  בעיירה 
תחנת  את  עברו  שכבר  הבחינו  ולא  ברכבת 
נזדעק  העיירה והמשיכו לנסוע הלאה. פתאום 

המוהל תעינו בדרכינו!
אמונה  תמיד  חדור  שהיה  זצ"ל  מוטל  רבי 
חושית, ענה לו בשלוות נפש: "אייד בלאנז'עט 
ניט!" יהודי אינו תועה. ותוך כדי דיבור הביא 
סימוכין לדבריו מלשונו של רש"י הקדוש אודות 
הגר. נאמר אודותיה: "ותלך ותתע במדבר באר 
בית  לגילולי  "חזרה  רש"י:  ומפרש  שבע",  
רש"י  ראה  מה  ביאור,  טעון  והדבר  אביה". 
בטעות  שמדובר  מקרא  של  מפשוטו  לנטות 
שתועים  יום  בכל  מעשים  הרי  ממש,  בדרך 
במדבר, מקום שאין שם דרך ותמרורים, ומפרש 

שמדובר על גילולי בת אביה?
אף  בדרכו  תועה  אינו  יהודי  שבאמת  אלא 
פעם. אם נקלע הוא למקום מסוים, הרי שבאמת 
רצתה  העליונה  ההשגחה  שם,  להיות  צריך 
שימלא תפקיד ומשימה מיוחדים. "מה' מצעדי 
נקט  זאת  בכל  ואם  יחפץ".  ודרכו  כוננו  גבר 
את  איבדה  שהיא  סימן  "ותתע"  לשון  הכתוב 
דרכה הרוחנית. הגר תעתה בדרכים שהם כנגד 
אביה,  בית  לגילולי  חזרה  היא  יתברך,  הבורא 
מן  "והבדילנו  כלשון  באמת,  תועה  יקרא  לזה 
יותר, ברגע שחשה  ואולי אף עמוק  התועים". 
והכיוון לחזור  זה השביל  היה  שהיא "תעתה" 

לגילולי בית אביה.
בדרכם  המשיכו  והמוהל  מוטל  ר'  השניים, 
בכיוון  לרכבת  וחיכו  ירדו  ושם  לתחנה  עד 
והנה  חפצם.  למחוז  ולהגיע  לחזור  ההפוך, 
לפתע בתחנת הרכבת ההיא הגיע פתאום יהודי 
בן  לי  נולד  "יהודים,  וקרא:  לקראתם  שצהל 
יודעים  ימים, האם  והוא בן שמונת  למזל טוב 
אתם איפה אפשר להשיג מוהל?" המוהל תפס 
כעת את עומק הדברים. "אייד בלאנז'עט ניט!" 
יהודי אינו תועה. מן השמים הוליכו אותם לשם 
אברהם  של  לבריתו  נוסף,  תינוק  להכניס  כדי 
אבינו. כל פסיעה היא מכוונת ומדויקת. יהודי 
שנקבעה  הנכונה  הדרך  זו  בדרכו!  תועה  אינו 

על ידי הקב"ה. 
מלמדנו  "ותתע"  בעניין  זה  נפלא  פירוש 
מסוים,  במקום  שנמצא  מי  לכל  השכל  מוסר 
ותכלית  מטרה  שם  לו  שמצפות  שיידע 
צדיקי  בדבר.  מרגיש  שאינו  אף  על  מיוחדות, 
חלוק  לבך  יהא  "שלא  זה:  על  המליצו  עולם 
על המקום". כלומר שלא תתנגד למצבך בנוגע 
נסה  בו,  ולגור  למקום שעולה בגורלך לשהות 
נא להתרגל ולהסתגל למקומך, שאי אתה יודע 
כנראה  ושעל,  צעד  כל  על  ההשגחה  דרכי  את 
שעליך לפעול שם דבר. עוד יבוא היום בו תבין 
ובעומק  הלב  מעומק  לקב"ה  כך  על  ותודה 

ההכרה.
בתכלית  מדוקדקת  עמנו  הבורא  הנהגת 
במקרה,  או  בטעות  לא  אופן  ובשום  הדקדוק 
פרט  כל  על  מכוונת  ביד  נעשה  הכול  חלילה. 
והקטנים,  הגדולים  המאורעות,  של  ופרט 
ועגמת  צער  של  טיפה  כל  והמעטים,  הרבים 
נפש, הכול מכוון ומדוד מידו של השם יתברך. 
יתברך  ונוכל בקרוב לקיים את רצונו  ייתן  ומי 

מתוך מתיקות ושמחה, ללא צער ותקלה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כחום היום


דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה
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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 דברים הקשורים למים

מאונך מאוזן

1. אחד ממיני המנורות או הפנסים שהשתמשו בהם בימי התלמוד למאור בנרות או בפתילות 
של שמן. "__ שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו" )שבת כג.(

7. קצה,תחום. "מפתח בית אלישיב ועד__")נחמיה ג כא(
8. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )דברים ח ח(

9. בשעה שהשמש מחממת ביותר, שעת הצהריים.  "כ___  היום" )בראשית יח א( )בהיפוך 
אותיות(

10. רשום את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א' – 400, ב' – 1, ג' – 8, ד' – 70 
11. נכון, נכונה, בצדק.  "____  בנות צלפחד דברת" )במדבר כז ז(

12. קיצור המילים: חזק ואמץ.
13. עשו דבר- מה שנית, חזרו על דבר. "קראו את ההלל אם גמרו ___  ואם ___ 

שלשו")פסחים ה ז(
14. מי שבא להעיד במשפט מסוים, אינו יכול להיות דיין בו ולחרוץ דינו של הנאשם. "ואין  

___  נעשה דיין" )ראש השנה כו.( 
15. שאלה, קושיה. "איני יודע ליישב סדר ___  הללו לפי שיטת הש"ס")רש"י כתובות סו:(

)בלשון יחיד(
16. תועבה,זוהמה. "סחי ו___ תשימנו בקרב")איכה ג מה(

1. עושר, שפע, ריבוי.  "וגליתי להם  ___  שלום ואמת" )ירמיה לג ו(
2. יחד, בכוחות מאוחדים. "לעבדו __   __" )צפניה ג ט(

3. )כלל הלכי( כל מה שאדם עושה בשם שולחו נחשב כאילו עשה זאת השולח גופו. 
"ש__ של אדם כמותו")ברכות ה ה(

4. חובת הבריות לדאוג לזקוקים לעזרה מבין הנמצאים בקרבתם בטרם ידאגו לעניים 
רחוקים מהם. "___  עירך קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תומכי תורה.
6. מעטים האנשים שזכו בחייהם לתורה ולעושר גם יחד.    "לא כל אדם זוכה לשתי  

___" )ברכות ה:(
9. )מימרת חכמים( אתה מביא למקום דבר שהוא מצוי שם בשפע? כלומר, אין אתה 

מחדש ולא כלום! "תבן אתה __ לעפריים")מנחות פה.(
13. התענינו בדבר, עסקו.  "ואל  ___  בדברי שקר" )שמות ה ט( )בלשון רבים,עבר(

14. לפי הסדר, ראשון – ראשון ואחרון – אחרון. "הסדיר שמונה עשרה ברכות...____  
הסדר" )מגילה יז:(

15. מפרשיות השבוע.

יאור,  ימים, השקת, תהום, מוצא המים,  לחוף  נחל,  אי,  נהר, כברכת מים,  יבלי מים, אובל,  אגם, מקוה, 
אפיקי מים, עינת מים, ים, באר מים, פלגי מים, מעין, גלת מים, מצולה, חוף הים 

אנאארהנינשאגהוקמא
תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת
שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא



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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דירות 
למכירה

יז’ בחשון -יט’ בחשון תשפ”א
04/11-06/11/2020  

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

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

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

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

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

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

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

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

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

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

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

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

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

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

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

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

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

+5 חדרים 

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

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

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

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

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

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

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

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

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

הדירות משופצות 
2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

3-3.5 חדרים

 למהירי החלטה, 
באזור עזרא דמשק 

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

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

03-5797756)38-38(_____________________________________________

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

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

ש. מאירוביץ הרב קוק 
03-5797756 23

054-6506501)42-42(_____________________________________________

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

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

 ברחוב הרב קוק/
טבריה, 4.5 חדרים, קומה 

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

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

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

וילות ובתים

 למהירי החלטה, 
בשדרות וויזניץ )לאנ"ש 

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

וחניה, משופצת ברמה 
גבוהה, בניין איכותי, 

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

03-5797756)43-43(_____________________________________________

בני ברק

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

בתיווך אשכנזי
03-5791770)44-45(_____________________________________________

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

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

קומה ד', בנין בוטיק תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)44-45(חזקי 052-3882621

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

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

_____________________________________________)44-44(הקריה 050-3000121

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

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

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

2,050,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

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

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

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

1,650,000 תיווך אשכנזי 
03-5791770 חזקי

052-3882621)44-45(_____________________________________________

1. מוזמנות הצעות לרכישת דירה בקומה ראשונה, ברח'  אברהם בן 
דוד 13, בני ברק, הידועה כחלקת משנה 80/2 בגוש 6190. הדירה בבית 

משותף הבנוי על קרקע פרטית.
2. ניתן לבקר בדירה בימים : 5,9,11,18 לחודש נובמבר 2020 בשעה 

14.00 – 16.00. )י"ח, כ"ב, כ"ד לחודש חשון וביום ב' לחודש כסלו, 
בשעה 14.00(

3. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש לידי הח"מ עד ליום 26.11.20 – י' 
כסלו בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית שתוקפה עד 90 ימים או 

המחאה בנקאית לפקודת הח"מ, בסכום של 10% מהמחיר המוצע, 
הערבות או ההמחאה הבנקאית תוחזר למציעים שהצעתם לא תתקבל, 

ללא כל הצמדה ו/או ריבית.
4. ערבות או שיק בנקאי של מציע שהצעתו תתקבל אשר יחזור בו 

מהצעתו - יחולט.
5. הדירה תימכר במצבה כמות שהיא )IS AS( ואין הח"מ אחראי 

למצבה מכל בחינה שהיא.
על המציע לבדוק על אחריותו, את מצבה הפיזי, המשפטי והתכנוני של 
הדירה, ואת מצב רישום הזכויות, וזאת בכל רשות ממשלתית, עירונית 

ו/או אחרת.
6. בעת הגשת ההצעה, הקונה יידרש לחתום על חוזה בנוסח שנערך 

ע"י כונס הנכסים, המצוי לעיונו במשרד הח"מ, או שניתן לקבלו בפניה 
למייל  כונס הנכסים  המצוין במודעה.

7. הח"מ יהיה רשאי להאריך את המועד להגשת הצעות, לערוך 
התמחרות בין המציעים או חלקם, לנהל מו"מ עם מציעים שונים לפי 
שיקול דעתו, ולא יהיה חייב  לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל 

הצעה שהיא אחרת.
8. הח"מ לא ישא בתשלום דמי תיווך.

9. המכירה כפופה לאישור בית המשפט השלום  בפתח תקוה.

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בבני ברק

עדי קריגל, עו"ד ונוטריון, כונס נכסים
רח' שברץ 1, רעננה

kriegel@netvision.net.il   09-7418865 .טל. 09-7454366  פקס

באר שבע
 דירה בקומה א', מחולקת 

ל- 2 יחידות, בדרך מצדה, 
מושכרות ב- 4,000 ש"ח, 

670,000 ש"ח 054-2388654 
_____________________________________________)45-45ל(אלי

 לחטוף בזבוטינסקי!! 
מחולקת ל- 2, משופצת, 

60 מ"ר, ק"ג, מושכרת 
 1,265,000 ,4,700

מ.כהן-נכסים
052-7684074)45-45(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה, 
דירות 4 ח', 2,250,000 

ש"ח, 5 ח', 2,700,000 ש"ח, 
פנטהאוז, 4,300,000 ש"ח 

B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה, ברבי טרפון, ק"ג, 
70 מ"ר + היתרים )רעפים, 
הסכמה ליחי"ד( + מדרגות 

לגג, 1,500,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"א, חזית, 
מפוארת, תכנון אדרכל, 

מעלית, 125 מ"ר, 2,700,000 
_____________________________________________)45-45(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

שמורה ויפה, 1,550,000 גמיש 
_____________________________________________)45-45(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בפרדו, ק"א, כ- 
160 מ"ר, מחולקת 

ל- 3, אופציה גדולה, 
2,850,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

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

050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

1,990,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 לוח דירות חינם לציבור 
הדתי והחרדי, למוכר ולקונה 
ולמשכיר, כ- 10,000 כניסות 

dira4me.co.il 45-45(ביום כנסו(_____________________________________________

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

בתיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)45-45(_____________________________________________

 בקובלסקי, 160 
מ"ר, הכל במפלס אחד, 

בלעדי, מחולקת ל- 3 
דירות, הראשונה 4 חד' 
גדולה עם יחידת הורים 
+ 2 יחידות של 2 חד', 

מושכרות, שופץ, ברמה 
גבוהה, 2,320,000 

גמיש! בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)45-45(נדל"ן בועז 050-4156080

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
ליד החלוצים, מחולקת 

ל- 3 דירות, הכנסה טובה 
מאוד, רק 1,550,000 

מיידי אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 טאבו משותף לאנ"ש 
במכבים, דירת 3 חד', 65 

מ"ר, ק"ד, חזית, סיימו 
לשפץ, חדש מהניילון, רק 
1,100,000, מיידי, מטופל 

ע"י אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 טאבו משותף לאנ"ש 
בנורוק, ק"ב, חזית, 2 

חד', 45 מ"ר, מושכרת 
ב- 3,500 ש"ח, מיידי! 

רק ב- 850,000, מיידי! 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)45-45(_____________________________________________

 טאבו משותף לאנ"ש 
בקובלסקי, קונה אחד 

4 חד' + יחידת הורים + 
סוכה, במחיר 1,300,000, 

הקונה השני שתי 
יחידות, 32 מ"ר כל אחת, 

מושקעות ומרוהטות, 
המחיר לשתי היחידות 

ביחד 1,100,000 עיסקה 
מיידית בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)45-45(נדל"ן בועז 050-4156080

 טאבו משותף לאנ"ש 
בז'בוטינסקי, ק"א, 

מחולקת ל- 2 דירות, כל 
אחת 2 חד', 50 מ"ר, 

במחיר 850,000 ש"ח, כל 
דירה מושכרת ב- 3,500 

ש"ח, מיידי! אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(בועז 050-4156080

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

ז.לשיפוץ + התרים, 
תוכניות 30 מ"ר, 

1,460,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________

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

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

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 א.עמק יזראל, 
פנטהאוז 5 חד', כ- 120 

מ"ר + מעלית.ש, 
מ.סוכה/שמש + 

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

052-5222690)45-45(_____________________________________________

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

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

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

יחידה 70 מטר + מרפסת 
70 מטר + מעלית + שתי 

חניות, 3,500,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)45-45(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הרב שך, דופלקס 
6 חד', 140 מ"ר, מסודרת, 
ניתנת לחלוקה, 2,100,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור עזרא, דופלקס 150 
מ"ר, ניתן להוסיף בכל קומה 
90 מ"ר, יש רצפה ועמודים, 

ניתנת לחלוקה, ק"ג א. פנחסי 
03-5799308)45-45(_____________________________________________

 בעמיאל, דופלקס 
כ- 200 מ"ר + 50 מ"ר 

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

קומה ד', בנין בוטיק תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)45-46(חזקי 052-3882621

 5 חד', באלוף שמחוני, 
120 מ"ר, 3 כ"א, ק"א, 

מושקעת, 9 דיירים, ניתנת 
לחלוקה, חדרים גדולים, סלון 

50 מ"ר, 2,500,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-48ל(050-2722415

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

6 חד', משופצת, אופצייה 
לחלוקה נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)45-45(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים, 140 מ' + יחידת דיור 
כ- 25 מ', מושכרת ב- 2,500 

ש"ח, משופצת כחדשה, חזית, 
2,880,000 ש"ח גמיש

B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 דירת נכה חדשה בחינקין, 
5 חד' + חצר ענקית, 

2,000,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בהר השלום, 5 חד' 
חדשה, מרווחת ומאווררת + 

חניה ומרפסת תיווך
_____________________________________________)45-48ל(054-8514143

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

+ א. להרחבה, משופצת, 
ניתנת לחלוקה בקלות, חזית, 
_____________________________________________)45-45(4 כ"א א. פנחסי 03-5799308

 במצליח 5, עורף, 
פתוח לצבי, בניין מעולה, 

דירת 5 חד', מושקעת 
מאוד, רק להיכנס, ק"ב, 
130 מ"ר + 2 סוכות + 

יחידת הורים + קליניקה 
10 מ' בקומת קרקע 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 בגולומב 5 חדרים, 130 
מ"ר, קומה 5, מעלית 

וחניה, חזית, סלון ענק, 
במצב טוב, 2,580,000 

_____________________________________________)45-45(חמד נדל"ן 050-6452128

 הזדמנות 
ברוזובסקי!!! 5 חד', 

ק"ק, 140 מ"ר, סוכה + 
אופציה, 2,650,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)45-45(_____________________________________________

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

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

+ מחסן, 2,260,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)45-45(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות באלוף 
שמחוני, 4 חדרים, 120 
מ"ר )עם אופציה לעוד 

20(, קומה 2, חזית, חניה 
בטאבו, במצב שמור, 

2,450,000 חמד נדל"ן 
050-6452128)45-45(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב 
קוק השקט, 4 חדרים, 

100 מ"ר, קומה 1, 
חזית, יחידת הורים עם 

מעלית וחניה, משופצת 
)עם אופציה לחלוקה(, 
2,100,000 חמד נדל"ן 

050-6452128)45-45(_____________________________________________

 באזור הנביאים!! 
דירת 4 חדרים, 

משופצים, קומה ב' עם 
מעלית וחניה, עורפית, 
1,820,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 מציאת השנה! בירמיהו 
4 חדרים, 110 מ"ר, ענקית + 
חניה, 6 דיירים, 3 כיווני אוויר, 
_____________________________________________)45-45(לחטוף! 054-3050561 תיווך

 בבלעדיות בפוברסקי 
)רמת אהרון(, 4 חד', 90 מ', 

אופציה בצד ובגג, 1,880,000 
גמיש "פנחס נכסים"

055-6789653)45-45(_____________________________________________

 באבני נזר, 4 חד', גדולה 
ומטופחת, חזית, ק"ב, מעלית 

וחניה, 2,350,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בבניה, 4 חד' גדולה, 
מרפסת שמש, חזית 

בהלוחמים, 2,100,000, עורף 
1,800,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,720,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

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

1,690,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 

א.ענקית!!! מסודרת 
ויפה, 1,720,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)45-45(_____________________________________________

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

3 כ"א, 1,990,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה 4 חד', 95 
מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
משופצת, חזית, 1,980,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

1,650,000 ש"ח מתאים 
להשקעה תיווך אשכנזי 

03-5791770
052-3882621)45-46(_____________________________________________

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

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

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

054-4290600)45-45(_____________________________________________

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

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

"משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________

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

מעלית, מ.סוכה, ממ"ד, 
ח.בבניין, 1,400,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)45-45(_____________________________________________

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

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________



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

יז’ בחשון -יט’ בחשון תשפ”א   04/11-06/11/2020

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

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

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 

4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

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

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

דופלקסים

2-2.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

פתח תקווה

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

השקעות

 דירות להשקעה בצפון 
- יוקנעם ועפולה, החל מ- 

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

ירושלים

+5 חדרים

עפולה

קריית גת
3-3.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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

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

 במינץ, 2 חדרים + חדר 
שירות, מרווחת, משופצת 

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

 בשכון ה', בר אילן, 2 חד', 
יחידה, מרוהטת, ממוזגת, 

36 מ"ר, מיידי, 2,450 ש"ח 
053-3370813)42-46(_____________________________________________

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

משופצת, 3 כ"א + סוכה, 
_____________________________________________)43-48ל(3,500 ש"ח 052-7671305

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

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

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

_____________________________________________)43-46ל(מיידי 054-2208800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ברחוב הרב שר 7, 
להשכרה חדר וחצי, מרוהט, 

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

_____________________________________________)43-46ש(050-9734807

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

עסקים

1-1.5 חדרים

טבריה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

בית שמש

בני ברק 

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

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

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 ברמת בית שמש ד', 3 

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

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

 בגיבורי ישראל, משופצת, 
מרוהטת, ממוזגת, מטבח, 

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

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

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

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

_____________________________________________)44-47ל(052-7658517

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

_____________________________________________)44-45ל(מיידי 052-7134169

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

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

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

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

 למכירה בהזדמנות, חנות 
בשר, עופות, דגים וקפואים, 

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

 בעלי הכהן, 3 חד', כ- 80 
מ"ר, מפוארת ומשופצת, 

ק"ג, בלי, 1,560,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ל(052-6771932

 בבלעדיות ביהודה הנשיא, 
3 חדרים, 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

2 כ"א, משופצת ומרווחת, 
אופציה להרחבה ולמרפסת 

_____________________________________________)45-45(סוכה ד.ג. תיווך 050-4122744

 בבלעדיות בבורוכוב 3.5 
חדרים, משופצת ומרווחת, 
ק"א, סוכה, מעלית, ממ"ד 

_____________________________________________)45-45(וחניה ד.ג. תיווך 050-4122744

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

_____________________________________________)45-45(תיווך דורון 054-4980159

 3 חד', מרווחים, משופצת 
כחדשה + מעלית, בהרב שך, 

1,970,000 ש"ח
_____________________________________________)45-48ל(052-7251940

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

קיימת להרחבה, 
משוכרת ב- 3,400 ש"ח, 

רק 1,390,000 ש"ח 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)45-45(_____________________________________________

 בבניה בשיכון ה', 3 חד', 
1,550,000, 12 חודש איכלוס 
_____________________________________________)45-45("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בתרפד )גשר 
פרדס כץ(, 3 חד', 90 מ', 

קומה א', 1,450,000 "פנחס 
_____________________________________________)45-45(נכסים" 055-6789653

 בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה, נותרו דירות 

אחרונות ***3 חדרים, 
1,700,000 ש"ח גמיש

B.D.A 45-45(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + מחסן, 1,950,000 
ש"ח גמיש 054-8449423 

B.D.A 45-45(תיווך(_____________________________________________

 ביונה הנביא 3 חד' + 
סוכה, ק"א, שמורה, 3 כ"א, 

אופציה, 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)45-45(הנדל"ן 050-4177419

 בסוקולוב 3 חד', כ- 80 
מ"ר, חדשה ומושקעת, ק"ד, 

נוף, מעלית, 1,770,000 תיווך 
_____________________________________________)45-45(הנדל"ן 050-4177419

 בכהנמן, דירות 3 חד', 
מ- 1,470,000, 4 חד', מ- 

1,870,000, חזית, תשלומים 
נוחים, קבלן אמין תיווך הנדל"ן 

050-4177419)45-45(_____________________________________________

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

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 במשולם ראט כ- 3 
חד', 50 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, היתרים, 

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)45-45(_____________________________________________

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 
משופצים, קומה א', 

ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,525,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בקלישר, 
ק"ק + יחידה נפרדת, סה"כ 
כ- 110 מטר )לא משופצת(, 
1,600,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)45-45(_____________________________________________

 באנילביץ 3 חד', 70 
מ"ר, ק"ג + מעלית, מסודרת, 

1,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)45-45(_____________________________________________

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

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

03-5799308)45-45(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בעלי 
מלאכה בבניין חדש, 3 חד', 76 

מ"ר + מ. שמש 12 מ"ר + 
מעטפת לחדר רביעי, ק"ג + 

מעלית, מושקעת, 1,890,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בקהילות יעקב, בנין 
חדש, 3 חד', תוכניות 

בתיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)45-46(_____________________________________________

 ברח' חתם סופר, 
מושקעת, ממוזגת, 

מאווררת, 3 חד' חדשה, 
ק"א, נוף פתוח, מעלית 

תיווך אשכנזי
03-5791770

052-3882621)45-45(_____________________________________________

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

מעשית, מושכרת ב- 
3,400 ש"ח, המטבח 
והאמבטיה משופצים, 
רק 1,370,000 בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)45-45(_____________________________________________

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

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

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

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לר' טרפון, 3.5 

חדרים, 75 מ"ר, 
משופצת, ק"ב, חזית, 

מיידית, 1,560,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)45-45(_____________________________________________

 בלעדי בהחלוצים 
)קרוב לאברבנאל(, 3 

חדרים גדולה, 80 מ"ר, 
מטופחת ושמורה, קומה 

ב', 1,490,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)45-45(והשקעות 054-4290600

 רח' הרצוג 3 חד', 
ק"א, כ- 80 מ"ר, 3 

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

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)45-45(_____________________________________________

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

רק 1,250,000 נדל"ן 
_____________________________________________)45-45(הקריה 050-3000121

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

1,385,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 באחיה השילוני/
מנחם, 3.5 חדרים, 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', מעלית, 

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

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

054-65065601)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות ברבי 
עקיבא באיזור דובק 

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

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

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

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

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

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

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

2-2.5 חדרים
 באזור העיריה 2.5 חד', 
65 מ"ר + סוכה, משופצת, 

ק"ב, 1,390,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)45-45(פנחסי 03-5799308

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

חתמו, הגישו תוכניות 
לעירייה לעוד 2 חד', 

מחכים להיתרים 
מהעירייה לבניה מיידית, 

ב- 1,150,000 בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)45-45(_____________________________________________

 א.אברבנאל 2.5 
חד', ק"ב, כ- 57 מ"ר + 
יציקת בטון כ- 57 מ"ר, 

1,350,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 מציאת השבוע!! 
א.הירדן, טאבו מסודר, 

1.5 חד', כ- 36 מ"ר, 
קומה ב', 920,000 

מיידי!! "תיווך משגב 
_____________________________________________)45-45(לדיור" 052-5222690

 דירת 5 חדרים בלב קריית 
שמואל, בעמק R.e.s, עם נוף 
לכינרת, במחיר מציאה מיכל 

052-7165660)45-45(_____________________________________________

+5 חדרים

 בטבריה עילית 
במתחרדים, דירת 2 חד', 

משופצת, ק"ג, בנין מחודש, 
רק 385,000 ש"ח

_____________________________________________)45-45(052-7166160 ידידיה

2-2.5 חדרים

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

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,820,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

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

)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)45-45(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)45-45(_____________________________________________

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

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

ש"ח מציאה! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)45-45(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

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

_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

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

בגג, ק"ג, 1,950,000 ש"ח! 
_____________________________________________)45-45(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

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

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

02-5713375)45-45(_____________________________________________

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

מרפסת )14 מ"ר( + מחסן 6, 
מוארת, נוף, 2,090,000 ש"ח 
_____________________________________________)45-45(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

משה, 1,600,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)45-45(הכוכבים: 02-5713375

 למכירה במגדל העמק, 
דירת 70 מטר, מושכרת ב- 

450,000 ,2,000
R.b 052-6224648)45-45(_____________________________________________

 למכירה בעפולה, 
מחולקת ל- 2, מכניסה 

3,500, משופצת מהיסוד, רק 
600,000 ש"ח 052-6224648 

R.b)45-45(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בארלוזורוב 15, דירת גג 5.5 

חדרים, שמורה מאוד ויפה, על 
הגג יחידת דיור 35 מטרים + 

גג 63 מטרים לפרטים נוספים 
_____________________________________________)45-45(זיו שופמן 054-4295522

 בחפץ חיים/ביאליק, 
דירה 3 חדרים, מרווחת + גג 
+ חדר )כניסה נפרדת לגג( 
+ חנייה, 1,950,000 ש"ח 

050-3528252)45-45(_____________________________________________

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

2,250,000 גמיש!!!
_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו

 בסלומון 5 חד', 120 מ"ר, 
חניה כפולה, מעלית, ק"6, 

1,790,000 תיווך יוחנן
051-2454512)45-45(_____________________________________________

 ברוטשילד/הרצל 4 חד', 
ק"1, 100 מ"ר, מיקום מעולה, 

1,390,000 תיווך יוחנן
051-2454512)45-45(_____________________________________________

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)45-45(ש' בלבד!! 050-4811122

 במרכז העיר, דירה 
מצויינת להשקעה/שותפים, 

ק"ד, מעלית, ענקית, 100 
מ"ר, 1,530,000 ש"ח
_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו

 בהרצל היוקרתי, 
בהזדמנות, בניין חדש, 4 חד', 

מיזוג מרכזי, מ"ש, ממ"ד, 
חניה, מיידית, 1,750,000 ש"ח 

050-4811122)45-45(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בארלוזורוב 13, 4 חד', גדולה 

ומרווחת, קומה 4, מעלית, 
מ"ש, משופצת ויפה צוות דודי 

_____________________________________________)45-45(נגר 050-2567111

 מעולה להשקעה, במרכז 
העיר, 3 חד', תשואה 5,400, 
ברוטו, 1,000,000 תיווך יוחנן 

051-2454512)45-45(_____________________________________________

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

מפתחות במשרד, 1,265,000 
_____________________________________________)45-45(ש"ח 050-6610501 סתיו

 "אינפינטי עוצמה", 
בביל"ו 3, דירת 3 חד', 84 מ"ר, 

קומה 3, שמורה עומר מלכה 
052-6089166)45-45(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", בבר 
אילן 23, 3 חד', בניין חדש, 

ממ"ש, ממ"ד, חניה צוות דודי 
_____________________________________________)45-45(נגר 050-2567111

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

1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)45-45(050-6610501 סתיו

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

790,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 ברוזובסקי!! 5 חד', 
ק"ג, מעלית, מפוארת, 

סוכה, מרפסת שמש, 2 
מחסנים וחניה, 7,400 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)45-45(_____________________________________________

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

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

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

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

4,200 נדל"ן הקריה
050-3000121)45-45(_____________________________________________

 להשכרה דירת 3 חדרים 
)55 מ"ר(, ברחוב רימון, 3,500 

_____________________________________________)45-04/21(ש"ח 052-2224730

 3 חדרים ברבי עקיבא 
באיזור הרב קוק, יצאה 

משיפוץ, ברמה גבוהה תיווך 
_____________________________________________)45-45(דורון 054-4980159

 ברבי עקיבא, שקטה, 80 
מ"ר, משופצת ברמה גבוהה 
+ מרפסת נוף, 4,200 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ל(054-8421867

 זול!! 3 חד' להשכרה, 
3,300, ק"ג או קרקע עם חצר 

_____________________________________________)45-45(זנזוריגולד 054-2345633

 בהשומר רוזנהיים, 3 
חדרים, 75 מ"ר, יפה ומרווחת 

ושמורה, 4,400 ש"ח לל"ת 
052-7193105)45-45(_____________________________________________

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 

משופצים, קומה א', ללא 
מדרגות )מידי, מתאים גם 

למוגבלים(, 4,400 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 בהושע 3 חד' + מרפסת, 
מחודשת, מאווררת, מוארת 

וממוזגת + ארונות -052
_____________________________________________)45-48ל(7633675 052-7649066

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

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

בלבד בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)45-45(נדל"ן בועז 050-4156080

 במנחם בגין 3 חד', 
גדולה ומרווחת מאוד, 80 
מ', ק"ב אחרונה, במחיר 
מעולה, רק 3,500 ש"ח, 
מיידי + מפתחות בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)45-45(_____________________________________________

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

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

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)45-45(_____________________________________________

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

054-8449114)45-45(_____________________________________________

 בקובלסקי, 2 חד', 
יחידה משופצת, חדשה, 

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

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)45-45(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 
ארלוזורוב 16, כפר גנים 
א' פתח תקווה, קומה 

3, חנייה, כניסה מיידית 
_____________________________________________)45-45(חניתה ילין 054-4723517

3-3.5 חדרים

 מחפש דירת קרקע 
)נכה( + אופציה ליחידה, עד 

_____________________________________________)45-46ח(1,800,000 054-5462606

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

_____________________________________________)45-46ח(מתיווך 054-7938941

 דרושה דירה 4.5-6 ח', 
מיידי, ממושכת, לל"ת

_____________________________________________)45-46ח(052-7691997
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לפרסום
בלוח

03-6162228

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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(_____________________________________________

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

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

עלמה 

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

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

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

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

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה לכל העדות! גם 
לחסידים וליטאים שדכן 

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

אבידות

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

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

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

 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

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

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

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

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

 להשכרה יומי ושבתות, 
צימר לזוג בעיר העתיקה של 

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

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

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

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

 נמצא לפני כחודש באזור 
זבוטינסקי השומר שעון זהב 

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

 נמצאה שרשרת בערב 
סוכות ברח' ירושלים פינת רבי 

_____________________________________________)43-44ח(עקיבא 052-7608317

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

 נמצאה טבעת זהב יהלום 
בבני ברק בכו' בתשרי טלפון: 

052-7646206)43-44(_____________________________________________

 מעוניינים באופנים במצב 
מצוין ובזול לנער בן 14 בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(050-4118891

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

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים

_____________________________________________)43-44ח(050-6651365

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון ספרים + שולחן 

_____________________________________________)43-44ח(לסלון 054-8434129

נחסמה לך הקבוצה?
מספרנו החדש!

מתקשה להכניס מספרים 
ידנית לקבוצה?

ב"לאמיר רעדן-בא נדבר" 
יסדרו לך הכל

החברה שתיתן לך 
תמיכה ושירות אנושי!

התקשר עכשיו:

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

פתיחת קבוצה חדשה

תמיכה ושרות

ללא צורך לצאת מהבית!
054-4792456

סיוע לאנ"ש
בקבלת תו 
נכה לרכב

 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

יבניאל

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

_____________________________________________)10-01/21א(מאובזרות 052-8357813

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

_____________________________________________)45-06/21ש(ומפוארת 052-6990764

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-51ש(052-6990764

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-31/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

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

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)33-49ש(050-4124556

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

_____________________________________________)31-05/21ש(גקוזי' 050-4154145

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-14/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

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

054-7721307)47-47/20(_____________________________________________

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

ספסופה

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

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

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

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

נהריה 

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

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

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

_____________________________________________)24-04/21ש(054-6388082

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

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

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

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)35-43ש(052-4604609

 בעיר העתיקה, דירת 2 
חד', בסגנון עתיק, 8 מיטות 
_____________________________________________)44-03/21ל(04-6973454 055-6744395

 שדכן עם המון הצעות, 
גם למבוגרים, פרק ב', ובעיות 

_____________________________________________)44-45ל(רפואיות 054-8410116

 נמצא צמיד זהב בבית וגן 
בירושלים במוצאי שבת כט' 

_____________________________________________)44-46ל(תשרי 054-8470541

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)44-45ח(ילדים 050-6651365

 דרושה עגלה לילד בן 1/2 
_____________________________________________)44-45ח(שנה פלאפון 050-4116799

 מעוניינים בפקס לייזר 
_____________________________________________)44-45ח(במצב טוב 050-4116799

 למסירה מזרון מתנפח 
למניעת פצעי לחץ ברחובות 

_____________________________________________)44-45ח(058-3266172

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)44-45ח()בפתח תקוה( 052-2786557

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)44-45ח(למסירה 054-8529353

 דרוש ריפוד לעגלת ביבי 
גוגר' סיטי מיני במצב מצוין 

_____________________________________________)44-45ח()לא סגול( 054-8571577

ירושלים 52 ב”ב ליד העירייה

חוזרים לחנות עם 
המון מבצעים...

 עודפי מעבר לקיץ 
בהנחות ללא תחרות

10:00-20:00 רצוף | שישי סגור
054-7212985

החל מיום א' הקרוב
ב-“אצל בתיה”

מי שמגיע ירוויח! 

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

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

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

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

אור הגנוז

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

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

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

 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(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

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(_____________________________________________

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 
תנאים שלא שמעתם 

_____________________________________________)45-45(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)45-45(תיווך דורון 054-4980159

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

054-4980159)45-45(_____________________________________________

 חנות להשכרה בפסג בגן 
וורשא, במחיר מציאה, 34 

מ"ר, לכניסה מיידית תיווך דורון 
054-4980159)45-45(_____________________________________________

 להשכרה חנות ברח' 
ירושלים סמוך לר' 

עקיבא, 40 מ"ר, מיידית 
תיווך אשכנזי

03-5791770 חזקי
052-3882621)45-46(_____________________________________________

 למכירה בלעדי ברבי 
עקיבא, קרוב לרחוב 

רשי, חנות 20 מ"ר + 
גלריה, חזית, מושקעת 
ומושכרת, מיקום מרכזי 
ומבוקש, תשואה גבוהה 
לפרטים נוספים סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)45-45(_____________________________________________

מחסנים
 בחזון איש 58, מחסן, 

כולל שירותים ומטבחון, חדש 
מהנילונים, 15 מ"ר, מיידי, 

לל"ת, 1,200 ש"ח
054-8419056)45-45(_____________________________________________

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)45-45(תיווך דורון 054-4980159

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

054-4980159)45-45(_____________________________________________

 במימון ביה"כ הגדול, 
משרדים/חנות, 200/50 מ"ר 
במחיר מציאה תיווך הנדל"ן 

050-4177419)45-45(_____________________________________________

 בחזון איש 58, משרד, 
כולל שירותים ומטבחון, חדש 

מהנילונים, 15 מ"ר, מיידי, 
לל"ת, 1,200 ש"ח

054-8419056)45-45(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)45-4/20ש(058-5994740

בר יוחאי

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-18/21ש(052-4481113

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

מתאים לזוג + 4 ותינוק, 5 
דק' למדרחוב 054-8425184 

_____________________________________________)45-4/21ש(054-6511250

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

052-3540874 077-8228803)45-45(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-44/21ש(054-8042119 04-6989119

 בהר כנען, בית ארז, אירוח 
יהודי, מתחם עם 55 מיטות + 
חצר + חדר אוכל + ביהכנ"ס 

_____________________________________________)45-44/20ש(052-4281804

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 אבדה שקית + תפילין + 
טלית + חליפה בתאריך ח' 

_____________________________________________)45-46ח(חשון בב"ב 054-8478814

 במכירה באולם מרום 
בערב ר"ה נמצאה שקית 

עם 2 עליוניות שחורות טל': 
_____________________________________________)45-46ח(058-3248132

 אבד נגן מיני סמארטבס 
באזור דובק בתאריך יא' בחשון 

_____________________________________________)45-46ח(052-7140850

 נמצאה אוזנית בלוטוס 
שחורה באזור דובק לפני מס' 

_____________________________________________)45-46ח(שבועות 052-7140850

 אבדה שרשרת זהב לבן 
בבני ברק בשב"ק נשמח 

לקבלה עפ"י סימנים
_____________________________________________)45-46ח(053-3216773

 נמצאה פאה בחודש אב 
בשדרות ניצה בעיר נתניה יש 
_____________________________________________)45-46ח(לפנות לטל': 053-3171601

 נשכחה מגבעת בתוך 
קופסאת פלסטיק בקו 400 

_____________________________________________)45-46ל(בחוה"מ סוכות 052-7102268

 מחפש גלגלים לאופני 
ילדים קדמי ואחורי ב"ב

_____________________________________________)45-46ח(050-5343924

 דרושה תכולת דירה לקניה 
_____________________________________________)45-46ח(054-8430577

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)45-46ח(למסירה 054-8529353

 מטען לאופנים חשמליות 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 054-5462606

 בטריה לאופנים חשמליות 
דרושה תיקון 400 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-5462606

 מכונת ברד 500 ש"ח 
למכירה 03-6191468

_____________________________________________)45-46ח(052-7698994

 מיקסר לעוגות עוצמתי 
עובד מצויין כולל החלקים 150 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7679123

 מד חום אינפרא אדום 
חדש באריזה 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)45-46ח(052-7679123

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

_____________________________________________)45-46ח(054-8464909

 מצלמה חדשה פשוטה 
מסין ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7154435

 bosch מד טווח לייזר 
GLM30 חדש באריזה 200 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3342830

 bosch PSR960 מברגת 
במצב שמור ללא סוללה 80 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3342830

 תנור אפיה ובישול בנוי 
פורולוטי )ניקוי עצמי( טורבו 

מצויין חב' קיינג רק 500 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(טל': 052-8969770

 בטריה לאופניים חשמליות 
36V )בני ברק( בשימוש 

פחות מחודש 500 ש"ח טל': 
_____________________________________________)45-46ח(052-7115396

 מאוורר חדש תקרה 
באריזה 3 מהירויות 190 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בפ"ת 052-2786557

 פטיפון SANYO ב- 250 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח טלפון: 055-6781713

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

_____________________________________________)45-46ח(054-4443635

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש ויפה במיוחד )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 מחשב נייד עם מאגר 
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(058-3263264
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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

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
זמני נחיתת מטוסים ■

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

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

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8281152 / 

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 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

 דרוש עובד מנוסה 
להתקנות מיזוג אויר מאיזור 

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

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק, 
משרה מלאה בלבד

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

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

 למאפיית מצות 
בארה"ב, דרושים עובדים 

עם נסיון וויזה בלבד!!! 
_____________________________________________)43-46ל(להתקשר 03-9163163

 מתן סיעוד בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים 

מטפלים/ות
לקשישים/ות, תנאים 

_____________________________________________)43-16/21(טובים 03-5782180

 לפעוטון בפ"ת דרושה 
גננת, מיידי, לגילאי 
שנתיים, נסיון חובה

_____________________________________________)43-46ש(052-4491044

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)43-50ש(052-7623142

 למעון בק.אונו דרושה 
מטפלת מסורה ואחראית + 

_____________________________________________)43-46ש(נסיון 050-9722200

 בחור אנ"ש מנקה מדרגות 
חרוץ ובעל ניסיון!

_____________________________________________)43-44ח(050-4148811

 התפנה טבח עם ניסיון, 
_____________________________________________)43-44ח(יר"ש לפרטים 050-4165749

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(_____________________________________________

לרגל התרחבות
ערוץ היהדות

דרושים
אנשי רדיו וטלוויזיה

לתפקידים:
ניהול • הגשה • הפקה • עריכה • תוכן
טכנאות שידורים • צילום ווידאו וסאונד

< יש לציין במייל את התפקיד אליו הנך מגיש מועמדות >

חובה ניסיון קודם
קו"ח למייל:

tv@radio2000.co.il

בס"ד

 לפיצוחיה בב"ב, דרוש 
עובד )בחור ישיבה(, 

למשרה חלקית, לשעות 
_____________________________________________)44-47ל(בוקר/לילה 054-4596777

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)44-47ל(_____________________________________________

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

פ"ת, ק"ס, וירושלים
052-6580906)44-47(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
_____________________________________________)44-51(צמוד, לפרטים 050-4103985

 מזכירה לבי"ס בת"א, 
למ"מ, החל מחנוכה, עמידה 

בלחץ קו"ח:
 mail:6307420@gmail.com

טלפון בין 9:00-12:00
 03-6307422)44-45(_____________________________________________

 בפתח תקווה, דרוש 
נהג חלוקה בעל רכב מסחרי, 

חלוקת סחורה )עצמאי(, 
ניסיון מקצועי קו"ח למייל: 

mamecher@gmail.com)44-47(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה 
מאזור שהם - מודיעין - 

לוד, מעל 15 שנה, רשיון 
_____________________________________________)44-47ש(ב' 052-8708776

 מעוניין למסור שיעורים 
פרטיים בחשבון ומתמטיקה 

מתאים מאוד לסטודנטים 
_____________________________________________)44-45ח(חרדיים 058-3201953

 התפנה טבח עם ניסיון, 
_____________________________________________)44-45ח(יר"ש, לפרטים 050-4165749

 בן 39 מעוניין לישון עם 
זקנים מ- 12 בלילה עד 5 

_____________________________________________)44-45ח(בבוקר 052-7396092

 מעונין ללמד חזנות 
ופיתוח קול במחיר סימלי מס' 

_____________________________________________)44-45ח(טל': 053-3582296

 מנקה מדרגות אנ"ש 
_____________________________________________)44-45ח(חרוץ ומנוסה 050-4148811

 סטודנט חרוץ שנה ג' 
בראיית חשבון מעוניין לעבוד 
3-4 פעמים בשבוע במשרד 

_____________________________________________)44-45ח(רו"ח 053-3153699

 מצב כלכלי דחוק? עסק 
עצמאי רווחי מהבית, ללא 
_____________________________________________)44-47ל(סיכון + ליווי 050-4151097

 לפיצה דומינו ב"ב, 
דרושים שליחים
_____________________________________________)44-47ל(054-4596777

 למשרד עו"ד במגדלי 
ב.ס.ר, דרוש/ה פקיד/ה 

לניהול תיקי לקוחות, להיקף 
משרה מלאה. סביבת עבודה 

ממוחשבת, ידע באקסל - 
יתרון, ניסיון בעבודה בתחום 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmuamadim@gmail.com)45-52(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)45-48ש(054-8507450

 לישיבה בת"א עובד ניקיון 
כללי, 7 שעות עבודה קו"ח: 

 lenovo123@outlook.co.il
055-6874031)45-46(_____________________________________________

 למעון חב"ד ברמת 
אביב, דרושות מטפלות 

במיידי חגית-
_____________________________________________)45-48ש(054-7708715

 מעונין לנקות בנינים גינות 
בתי כנסת ודירות )עובד יר"ש( 

_____________________________________________)45-46ח(052-7110035

 מעוניינת לטפל בילדים 
מהצהריים דתית ומנוסה 

)ארוחות, משחקים ויצירה( 
_____________________________________________)45-46ח(054-2310582

 מנקה מדרגות )אנ"ש( 
ובתי כנסת! חרוץ ומנוסה! 

_____________________________________________)45-46ח(050-4148811

 מעוניין לנקות חדרי 
מדרגות/דירות )עם ניסיון( 

_____________________________________________)43-44ח(052-7154435

 מתמחה בפיזיותרפיה 
מעוניין לעבוד כשכיר / אפשרי 

_____________________________________________)43-44ח(לפי שעה 050-6651365

 מעוניין למסור שיעורים 
פרטיים בחשבון ומתמטיקה 

_____________________________________________)43-44ח(058-3201953

 אופנים בצבע ורוד מידה 
12 ב- 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 אופנים בצבע סגול מידה 
20 ב- 60 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 למכירה מדפסת טובה 80 
ש"ח + מסך מחשב 80 ש"ח 

+ מזוודה 80 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(052-5737813

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(050-4158480

 אופנים לילד ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בבני ברק 050-4158480

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

_____________________________________________)44-45ח(052-5173714

 למכירה כתר כלה 130 
_____________________________________________)44-45ח(ב"ב 053-3325028

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 מאוורר על עמוד יציב 
וחזק תעשיתי 300 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-7127207

 כיריים גז 2 להבות 250 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח אבנר 050-3337530

 למכירה נגן בייסיק חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(058-3280920

ריהוט

תינוקות
 מיטת תינוק של 

"שילב", איכותי מאד, 
כחדש, צבע שמנת + 

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

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 מקרר אלקטרה קלאסיק 
במצב מצויין )בני ברק( 500 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 מחשב נייד במצב טוב 
15 אינץ של חברת DELL ב- 

_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 052-7154435

 3 בתי מנורות T5 כ"א ב- 
_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח 055-6772789

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 
מעולה!!! 450 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)45-46ח(תקווה יובל 052-8401909

 גימבוי D5 נינטנדו לייט 
מצב חדש + משחק ב- 300 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7154435

 מחשב 15 אינץ של חברת 
DVD + DELL בשימוש 

כ- 6 שנים ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(052-7154435

 GAMER-MAX גימבוי 
מצב חדש 200 משחקים ב- 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 052-7154435

 גימבוי INOVA כ- 450 
משחקים בלי בטרייה ב- 100 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7154435

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

_____________________________________________)45-46ח(450 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך במצב 
מצויין )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח 054-7216671

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)45-46ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)45-46ח(050-3337530

 למכירה ספה פינתית 
בצבע שמנת 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(03-6191468 052-7698994

 למכירה ספת עור לבנה 
בצבע שמנת 500 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(03-6191468 052-7698994

 למכירה מיטה כפולה + 
מזרונים 300 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(03-6196964 052-7698994

 למכירה מזרונים לחדר 
שינה 200 ש"ח 03-6196964 

_____________________________________________)45-46ח(052-7698994

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
בצבע אגוז )בני ברק( 150 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 ארונית אחסנה הכוללת 
4 מגירות של כתר )בני ברק( 

_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח 054-7216671

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן לפינת אוכל 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7126106

 פינת אוכל נפתחת + 6 
כסאות מרופדים, עץ מלא, 

כחדשה, בהזדמנות, אפשרות 
_____________________________________________)45-48ל(להובלה 052-8383354 )ב"ב(

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
צבע חום כהה, חדשים, 

_____________________________________________)45-48ל(בהזדמנות 052-4227714

 עגלת מוצי במצב טוב 2 
חלקים + קידי בורד 500 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-7635027

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)45-46ח(499 ש"ח 03-9092321

 עגלת תינוק משולבת 
כחדשה משוכללת 470 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(פלאפון: 050-9089110

 עגלה משולבת רק 200 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 050-9089110

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)45-46ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(054-8464909

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(054-4381651

 לול עץ עם מזרון 95 על 
95 ס"מ במצב מעולה 290 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-5385013 בני ברק

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(בלבד 054-7216671

 מיטת תינוק/עריסה 
הכוללת מנגנון רטט + 

מוסיקה )בני ברק( 250 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 גלקסי רגיל משומש בצבע 
לבן ב- 250 ש"ח בלבד

_____________________________________________)45-46ח(052-7558801

 S5360 למכירה יאנג 
תומך כשר חדש באריזה סגור 

_____________________________________________)45-46ח(ב- 250 050-6559771

 שמלות לארועים/חגים 
יפות מצב מצויין 20-50 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(052-7691997

 חצאיות מוטי טופ חדשות 
_____________________________________________)45-46ח(40 ש"ח כ"א 052-7691997

 תיקי נשים מצב מצויין 10 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7691997

 36V פלורוסנט + סטרטר 
)לא לדים( 6 ש"ח חדשים 

_____________________________________________)45-46ח(052-7691997

 גנרטור למכירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(03-6191468 052-7698994

 קילו תערובת מיוחדת עם 
כופתיות לתוכונים 30 שקל 

_____________________________________________)45-46ח(050-4157763

 אופניים לילד מידה 20 
BMX ב"ב 170 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)45-46ח(052-7669361

 למכירה כלוב גדול של 
תוכים מברזל על גלגלים 

ב- 100 ש"ח 03-6185730 
_____________________________________________)45-46ח(054-8574447

 חוברות מרוה לצמא 
זרקור )יש גם כרכים( 1 ש"ח 

ברטניקה לנוער חדש 11 
כרכים 100 ש"ח 300 טלקרט 

_____________________________________________)45-46ח(150 ש"ח 052-9509825

 אופנים לילדים מצוין 
כחדש רק 130 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(050-9089110

 חליפה חדשה לחלוטין 
של קסטרו שחורה מידה 48 

דגם יפה ועדכני 149 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(058-3263264

 נעלי עקב איטלקיות של 
מקס מורטי מידה 46 חדשות 
_____________________________________________)45-46ח(לגמרי 99 ש"ח 058-3263264

 למכירה 2 אקווריום 
מידות: 50/50 ס"מ גובה: 40 
_____________________________________________)45-46ח(ס"מ 250 ש"ח 050-3337530

 למכירה אופני הרים מידה 
20 לילדים מגיל 8-13 250 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-2819921

 BMX אופניים לילדים 
במצב מצויין לגיל 3,4,5,6 כל 

_____________________________________________)45-46ח(זוג 130 ש"ח 054-2819921

 נגן חדש ללא רדיו ומסך 
חדש ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(052-7154435

 ילדותינו א', ג', ד', ו' 30 
ש"ח כ"א קורות הדורות 30 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-8529353

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

_____________________________________________)45-46ח(054-8529353

 4 גלילי נייר לפקס רוחב 
216 מ"מ 50 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3342830

 LC900 סט מחסניות דיו 
BROTHER רב פעמיות 

_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח 053-3342830

 עיתוני מרווה לצמא 35 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3155415

 ספר קומיקס השחקן/
המסע חיים ולדר 30 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 מראה לקיר/ארון 40*80 
ס"מ ללא מסגרת 60 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 נברשת לסלון קריסטל 
כולל נורות 35 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש קסטרו 45 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 מנורת לילה עומד 90 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 052-7126106

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 400 ש"ח
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 נעל אלגנטית מידה 39 
עקב 8 ס"מ גובה 80 ש"ח 

_____________________________________________)45-46ח(053-3155415

 שולחן לילדים 35 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 בימבה ג'וק 35 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)45-46ח(250 ש"ח 052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(80 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(80 ש"ח 054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(120 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)45-46ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

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

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS )בני ברק( 
_____________________________________________)45-46ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל-גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)45-46ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)45-46ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה אופני ילדים מידה 
BMX 18 מצב מצויין 150 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 053-3121020

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)45-46ח(ש"ח 054-7216671

 תקליטי חזנות, קונה/
מוכר/מחליף, מפרטי

_____________________________________________)45-48ל(054-4929855

 כובע בורסלינו כחדש, 
קנייטש, מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)44-52ש(054-8422105

 גיטרה אקוסטית חברת 
אקו אטליה כחדשה 180 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-8484630

 תוכון מאולף שלא נושך 
ומתאים לילדים 110 מירושלים 

_____________________________________________)44-45ח(050-4157763

 סט משניות יכין ובועז יג' 
כרכים 100 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(050-4174525
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מבצעי הירקות בימים: שלישי-רביעי כ"ג-כ"ד בחשוון )10-11.11.20(

רביעיית שוםאבטיח

)12-13.11.20(חמישי-שישי כ"ה-כ"ו בחשוון

כָּל טוּב
ַבָּת לְּשׁ

)10-11.11.20(שלישי-רביעי כ"ג-כ"ד בחשוון 

ּמִבְצָעִים 
לְיוֹם יוֹם

טוסטר
4 פרוסות

טייפ דיסק
קוד: 984224

משחק הרכבה
קוביות ענק | 52 חלקים/
צ'אנקי קוד: 29643

שטיח כניסה לבית
דגמים שונים

מתקן כביסה 
אלומיניום

המבצעים בסניפים: 
*שלמה המלך 6 בני ברק 
*מאיר הכהן 2 בני ברק 

*שמעון הצדיק 7 אלעד *עמידר
*ינאי 7 אשדוד  *הרצל 42 אופקים 
*אבני נזר 18*יהודה הנשיא 34  

*מסילת יוסף 34 מודיעין עלית
*נחלת יעקב 10 רכסים
*מנחם משיב 1 ירושלים

*בן אליעזר 47 גילה ירושלים 
*שדרות ירושלים 170 נתיבות 

*מרדכי חדד 1 צפת 
המבצעים בתוקף עד: 13.11.20

רביעיית שוםאבטיח

90  ₪9 לק״ג90  ₪7 לק״ג90  ₪5 לק״ג90  4
2  

₪
ב-יח'

שוםתפוח סמיטבננה/לימוןחציל/תפוז/פומליתגזר ארוז/סלק/בצלתפו"א לבן ארוז

ָטִרי 
וּק ֵמַהּשׁ

כנפיים
קפוא

גלאט עוף

90 13ב-

37
51

13
6:

וד
ק

לק"ג

בני ברק: שלמה המלך 6 | מתתיהו  10 | מאיר הכהן 2 | אבוחצירא 20 | לנדרס 1 | כהנמן 56 | סוקולוב 6 | חת"ם סופר 19 | אלעד: שמעון הצדיק 7 | שמעון הצדיק 41 | 
אבטליון 23 | בן יאיר 35 | ברכפלד:  יהודה הנשיא 23 | יהודה הנשיא 34  | חשמונאים: הרמ"א 17 | מושב אור הגנוז  | צפת: צה"ל 13 | מרדכי חדד 1 | קרית ספר: מסילת 
יוסף 21| מסילת יוסף 34 | חפץ חיים 10| אבני נזר 18 |  נתיבות המשפט 5 | נתיבות המשפט 64 | ירושלים: שאולי הכהן 10| מנחם משיב 1| בן אליעזר 47 | פנים מאירות 
10 )נתיב החסד לשעבר( | רחובות: פרץ 8 )סופר חסד לשעבר( | מדר 27 | בית  שאן: הנגב 2 | רכסים: רימונים 1 | נחלת יעקב 10 | אשדוד: ינאי 7 | אופקים: הרצל 42 | 

גבעת זאב: קרית יערים 32 | נתיבות: זבוטינסקי 10 | רפיח ים 15 | שדרות ירושלים 170 
 אין כפל מבצעים | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה התמונות להמחשה בלבד |  

המכירה מוגבלת ל-2 מימושים/ 6 יח'/ ק"ג ללקוח | חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק |  עד גמר המלאי | ט.ל.ח.
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