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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה
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פרסם
ותתפרסם

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

050-4133230
058-3207503

הון נדרש 500,000 ₪

בהזדמנות!

תשואה 
גבוהה 
מהיום 
הראשון

יחידת השקעה בנדל"ן

מחיר 
ואחריות 
ללא תחרות

052-7130363

החלפת 
חדר אמבטיה

052-7011232
לפרטים- יעקב דויטש:

ב- 16,000&

קומפלט

במפלגות החרדיות במרוץ נגד הזמן לחוקק את חוק הגיוס החדש

המטרה: חוק הגיוס לפני הבחירות
אבי גרינצייג

מחיר למשתכן
כאלו  מעט  לא  ויש  מומחים,  ליצמנולוגים  גם 
בסביבה, הסתובבו השבוע במסדרונות הכנסת באבדן 
השמועות  בקצב  לעמוד  והתקשו  מוחלט  חושים 
השר  וזהות  השיכון  משרד  של  גורלו  על  והספינים 
המיועד להיכנס לנעליו הדו שבועיות של איציק כהן.
למנות  מתכנן  שליצמן  גרס  אחד  מוצלח  ספין 
תחתיו - לפחות במישור המעשי - שר מקצועי שאינו 
אחרי  פינס.  יאיר  המשרד  מנכ"ל  דוגמת  המגזר,  מן 
בעיקר  והתאייד,  הספין  נמוג  הישרדות,  של  יומיים 
לאחר שהתפרסם כי פינס, מנכ"ל בחסד ואיש מקצוע 
לעילא, הודיע כבר בבוקר יום ראשון לשר לשעבר כי 

אין לו שום עניין בחציית הקווים למישור הפוליטי.

)הטור המלא בעמ' 14-15(
מפשילים שרוולים. דרעי, ליצמן וגפני | צילום ארכיון 

חוזר לשיכון
חודשיים לאחר שפרש מהממשלה בשל 

חילוקי דעות, הודיע ביום שני השבוע ח"כ 
ליצמן לנתניהו: אני חוזר לתפקיד שר הבינוי 

והשיכון | עמ' 17

המירוץ 
לחיסון

חמישה כוכבי בטיחות 
בדרכים לעיר אלעד

זו השנה הראשונה בה נערכת התחרות הארצית, ואלעד תקבל תמריץ 
תקציבי לשנה הבאה בנושא הבטיחות בדרכים | עמ' 4

דרך 
חדשה

בימים אלה נשלמת מלאכת 
סלילת הצומת בכניסה לעיר 

| עמ' 4

הסתיימה בהצלחה סדרת הרצאות 
בנושא "זכויות לאנשים עם 

מוגבלות" | עמ'4

מרבים 
זכויות



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



בברכה
ישראל פרוש

ראש העיר

2

בס"ד

ׁשְמֹור ׁשֹומְִרים
בסייעתא דשמיא 

אלעד ירוקה
כולנו יחד שומרים שהיא תשאר כך !

← חובשים מסכה בכל יציאה מהבית
← שומרים על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם 

← נמנעים מהשתתפות בהתקהלויות
← מקפידים על הגיינה ונקיון

אנחנו כאן 
כדי לעזור!

לכל סיוע פנו למוקד 108 או למוקד הקורונה 03-6229047

ביחד ובאחריות ננצח בעז"ה את הקורונה
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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

חמישה כוכבי בטיחות בדרכים לעיר אלעד
מאת: אלי כהן

בדרכים  בטיחות  כוכבי  קיבלה  אלעד  העיר 
בשנה  יפה.  ישראל  ידי  על  שנערכה  בתחרות 
הבאה, אומרים בעירייה, תתמודד העיר גם לדגל 
הבטיחות. כמו כן,  שרת התחבורה שההשתתפה 
שהתמודדו  הרשויות   50 כי  בישרה  בטקס 
בתחרות יקבלו תמריץ תקציבי ממשרד התחבורה 
היחידה  החרדית  העיר  היא  אלעד   .2021 לשנת 

שהתמודדה בתחרות. יתר הערים הן מעורבות. 
שיבח  זכריה,  יעקב  ברלב"ד,   המרחב  מנהל 
הקטנים  לפרטים  עד  המעורב  העיר  ראש  את 
בכל הקשור לתכניות הבטיחות בדרכים, וכמו כן 
הוא שיבח את הגב' טובי אלמגור האחראית על 
הנושא  את  ומובילה  העיר  ראש  בלשכת  התחום 

באופן מעורר כבוד לעיר.
בתל- יפה  לישראל  במועצה  התקיים  הטקס 
והבטיחות  התחבורה  שרת  בהשתתפות  אביב 
את  העניקה  שגם  רגב  מירי  חה"כ  בדרכים, 
התעודות לרשויות המצטיינות בתחרות, ביחד עם 
יתר חברי הנשיאות:  יו"ר המועצה לישראל יפה 
תא"ל   – הרלב"ד  מנכ"לית  כץ-עוז,  אברהם  מר 
ויזל, מנכ"ל משרד התחבורה  )מיל'( רחלי טבת 
שלמה  )בדימוס(  ניצב  רב  מלכה,  עופר  מר 
המועצה  מנכ"ל  התחרות,  יו"ר   - אהרונישקי 
וג'ימה,  יוחאי  ומר  משיח  ויצמן  יפה  לישראל 
ראש מנהל ביטחון, חירום ותפקידים מיוחדים  - 

המרכז לשלטון מקומי. 
הראשונה,   השנה  המתקיימת  בתחרות, 
השתתפו כ-50 רשויות מקומיות )ערים ומועצות 

מקומיות(, אשר חולקו לבתים, לפי גודלן )גודל 
אוכלוסייה( ולפי מאפייניהן. 

המועצה  של  האזוריים  הסניפים  מנהלי 
במדדים  וצוידו  הכשרה  עברו  יפה  לישראל 
ראשי  של  וההשקעה  המעורבות  רמת  לבחינת 
הבטיחות  בנושא  ועובדיהן  המקומיות  הרשויות 
בדרכים, צוותי מתנדבים יחד עם מנהלי הסניפים 
של המועצה לישראל יפה בשיתוף נציגי הרלב"ד 
המקומיות  ברשויות  וסיורים  פגישות  קיימו 
והעריכו את העשייה ברשויות שנרשמו לתחרות.

ניהול   – להערכה  נבחרו  אשר  הנושאים  בין 
שבילי  כבישים,  תשתיות:  בדרכים,  הבטיחות 
בנושא  והסברה  חינוך  ועוד.  צמתים  אופניים, 
בטיחות בדרכים: פעילויות בבתי הספר, שילוט 
חוצות, פרסום באתר הרשותי ועוד. אכיפה, חוקי 
עזר עירוניים ותקנות. שיתוף התושבים באחריות 

לבטיחות: נשק וסע, משמרות זה"ב ועוד.
ועדת  התכנסה  ברשויות,  הביקורות  תום  עם 
ניצב  רב  של  בראשותו  העליונה  התחרות 
חברים  היו  שבה  אהרונישקי  שלמה  )בדימוס( 
הרלב"ד,  נציגי  יפה,  לישראל  המועצה  נציגי 
נציג השלטון המקומי  אשר דירגה את הרשויות 
המצטיינות  הרשויות  את  בחרה  בכוכבים/אשר 

על מידת השקעה בקידום הבטיחות בדרכים.
תא"ל  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  שרת 
– הזוכות  הרשויות  את  ברכה  רגב,  מירי  )מיל'( 

והבטיחה שהחל משנה הבאה, משרד התחבורה 
בתחרות  שיזכו  לרשויות  מיוחד  פרס  יקצה 
אחריותם.  שבתחום  בכבישים,  הקטל  להורדת 
ומחוללת  קריטית  ראשי הערים  "המעורבות של 
שינוי בהורדת ההיפגעות הקטלנית של התושבים 

בעירם", אמרה השרה רגב.
הרלב"ד,  מנכ"לית  לדברי 
תא"ל )מיל'( רחלי טבת ויזל: 
"אנו שמחים לראות את מספר 
בתחרות  שהשתתפו  הערים 
ומקווים  הראשונה  הפעם  זו 
רב  מספר  של  להשתתפות 
בשנים  מקומיות  רשויות  של 
הרישום  עצם  הבאות. 
לתחרות, מצביע על מחויבות 
המקומית,  הרשות  הנהגת 
לקידום  העיר,  ראש  ובראשה 
הרשות.  בתחומי  הבטיחות 
הבטיחות  ובקרת  ניהול 
ובמרחב  המקומיות  ברשויות 
לציר  בעולם  הופך  העירוני, 
בתאונות  בטיפול  מרכזי 
הבטיחות  ניהול  הדרכים. 

בידי  יספק  אשר  מודל  על  מושתת  להיות  צריך 
ובעל  שיטתי  מאורגן,  עבודה  כלי  הרשות  ראש 
בטיחות  על  אופטימאלית  לשמירה  השפעה 
תושבי העיר, כפי שאנו קוראים לו - מודל "העיר 
העומדת  או  והעומד  רשות  כל  אם  הבטוחה".  
ביישובם,   הבטיחות  בקידום  ישקיעו  בראשה, 
נצליח ביחד להפחית את מספר הנפגעים בתחום 
העירוני העומד בעשור האחרון על כ-40% מכלל 
מכלל  וכ-60%  בישראל  הקטלניות  התאונות 

התאונות החמורות".
מר  יפה,  לישראל  המועצה  מנכ"ל  לדברי 
ומצילת  חשובה  חדשה,  "תחרות  משיח:  ויצמן 
וטבעי,  משלים  נדבך  מהווה  בהחלט  זאת,  חיים 

לשאר תחרויות המועצה בתחומי 
פעילותיה  וליתר  שונים  חיים 
כמו  וההסברה,  החינוך  בתחום 
הקהילתי  במישור  פעילותיה  גם 
החיים  איכות  העלאת  לשם 

והסביבה לתושבי המדינה".
השלטון  מרכז  יו"ר  לדברי 
מודיעין  עיריית  וראש  המקומי 
ביבס:  חיים  מכבים-רעות, 
יותר  הבנו  החולפת  "בשנה 
מתמיד עד כמה ערך החיים הוא 
ערך עליון. אנו בעיצומו של מצב 
הקפדה  מאתנו  שדורש  חירום 
אך  בריאותיות,  הנחיות  על 
גם  מחייבת  אדם  חיי  על  שמירה 
בטיחותיות,  הנחיות  על  הקפדה 
בדרכים  הקטל  שתופעת  כיוון 
חיינו.  על  ומאיימת  קיימת  עדיין 
החשיבות  את  מבינות  המקומיות  הרשויות 
ולבטיחות  לתחבורה  לתשתיות,  שבדאגה 
של  ובהשתתפותן  העירוני,  במרחב  בדרכים 
ודווקא  הראשונה  בפעם  בתחרות,  מהן  רבות 
בעת מאתגרת זו, מוכיחה עד כמה הן והעומדים 
בראשן מחויבים לנושא. אני מברך על קיומה של 
אני  בה.  ולמשתתפים  לשותפים  ומודה  התחרות 
המהווים  והרלב"ד,  התחבורה  משרד  את  מזמין 
נוספים  מודלים  לייצר  ויידע,  סמכות  מקור 
והתמיכה  הליווי  את  לרשויות  זה שיעניקו  מסוג 
הבטיחות  לניהול  ביותר  והיעילים  הרלוונטיים 
ונפגש  הזוכות  לרשויות  חמות  ברכות  ברשויות. 

בשנה הבאה".

זו השנה הראשונה בה נערכת התחרות הארצית, ואלעד תקבל תמריץ תקציבי לשנה הבאה בנושא הבטיחות בדרכים

דרך 
חדשה

מאת: אלי כהן

בתקופה  שניצב  חמור  בטיחותי  סיכון 
האחרונה ברחוב רבנו בחיי, הוסר ופונה. מדובר 
ברכב ישן, שננטש על ידי בעליו והוצב בחניית 

הבניינים.

בניה  חומרי  בעקבות  השאר  בין  לאחרונה, 
שנפלו עליו ומשחקי ילדים במקביל, הרכב הפך 
מסביבו  כאשר  חמורה,  בטיחותית  סכנה  להיות 
ברכב  שמצאו  והילדים  זכוכיות  שברי  נוצרו 

משחק, הסתכנו מידי יום.
המוקד  אל  התושבים  פנו  ימים  מספר  לפני 
העירוני, שם מצאו אוזן קשבת אצל מנהל המוקד 

אפי שטרן ומנהל השיטור העירוני איציק אדרי, 
שפעלו במהירות לפינוי הרכב מהמקום, על ידי 

איתור בעל הרכב וזימונו לפינוי מידי.
ובמיוחד  המשפחות  השכונה,  תושבי  "כל 
העירוני  ולמוקד  העיר  לראש  מודים  הילדים 
למשחק  ומוגנת  בטוחה  סביבה  על  ששומרים 

וחניית רכבים", אמרו השכנים.

מאת: אלי כהן

לאנשים  "זכויות  בנושא  ההרצאות  סידרת 
אלעד  עיריית  בשיתוף  שנערכה  מוגבלות"  עם 
לנציבות "שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" 

במשרד המשפטים.
שי"ל ומיצוי זכויות באגף לשירותים חברתיים 
בעירייה מוביל בהצלחה רבה את הטעמת נושא 
זכויות לתושבי העיר בכלל, ונותן מענה ומידע 
צוות  ע"י  תחומים  במגוון  לתושבים  חינמי 

מתנדבים העושים מלאכת קודש.
ובירור  מידע  בנושא  רבות  פניות  קבלת  עם 
זכויות לאנשים עם מוגבלות פנו בשי"ל לנציבות 
במשרד  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שיון 
המשפטים במטרה ליצור שיתופי פעולה ולתת 
החלו  זכויותיהם,  מיצוי  לצורך  לפונים  מידע 
במשרד המשפטים בבנית תוכנית מקיפה למתן 
מידע על זכויות בנושאים העולים על סדר היום.

במסגרת ההרצאות שנמסרו ע"י צוות מומחים 
של הנציבות ניתנו הרצאות רבות בנושאים רבים 
נגישות  הציבורית,  בתחבורה  נגישות  ביניהן: 

זכיות  בקהילה,  דיור  זכיות  הציבורי,  במרחב 
בתעסוקה, מידע בנושא אפוטרופסות.

חברתיים  לשירותים  באגף  המיוחד   המיזם 
היחידה  ואת  זכויות   ומיצוי  ש"ל  את  מאגד 
חברתיים,  לשירותים  באגף  מיוחדים  לצרכים 

ואת אחראית נגישות בלשכת רה"ע.
ראש העיר הרב ישראל פרוש ומנהלת האגף 
גב' ל. לבינשטין שיבחו את הצוות  שהרימו את 
המיזם הנפלא שעוזר לתושבי העיר מול גלגלי 

הבירוקרטיה המתישים.

מאת: אלי כהן

חוני  הנשיא,  יהודה  רבי  רחובות  תושבי 
האחרונים  בימים  עדים  והתאנה,  המעגל 
לצומת  הסמוכים  בכבישים  עבודות  לתנופת 
יהודה  רבי  הרחובות  בצומת  בעיר,  הראשון 

הנשיא וחוני המעגל.
וסלילה  ריבוד  קרצוף,  בעבודות  מדובר 
התקנת  לקראת  באזור,  הכבישים  של  מחדש 

כיכר התנועה החדשה שנבנתה לאחרונה.
שנמשכו  היקף  רחבות  בעבודות  מדובר 
זמן ארוך, בין השאר בשל מגבלות הקורונה 
מעגל  הקמת  ובמרכזן,  העבודה,  על  שהקשו 
להפחית  במטרה  העמוס,  בצומת  תנועה 
תנועה  להזרמת  ולהוביל  מחד,  סיכונים 

מאידך.
מרחוב  חלק  נחסם  העבודות,  במסגרת 
ויישור  קרצוף  לאפשר  במטרה  המעגל,  חוני 

הכביש לקראת ריבודו מחדש.
בפני  מתנצלים  הם  כי  אומרים  בעירייה 
במהלך  שנוצרה  הנוחות  אי  על  השכנים 
הסופית  "התוצאה  לדבריהם,  אך  העבודות, 
תפצה על אי הנוחות הזמנית, משום שמדובר 
רבות,  שנים  נסללו  שלא  כבישים  בקטעי 
והגיע הזמן לחדשם, כפי שהתבצע באזורים 

נרחבים אחרים בעיר".
תתבצע  בקרוב  כי  בעירייה  אומרים  עוד 
סלילה מחדש גם של רחוב רבי יהודה הנשיא, 
מהכניסה לעיר עד כיכר המזרקה, ולצורך כך 
ייתכנו חסימות קצרות של מספר שעות בעת 

מעבר רכבי העבודה וקרצוף הכבישים.

הסתיימה בהצלחה סדרת הרצאות בנושא "זכויות לאנשים עם מוגבלות"

בימים אלה נשלמת מלאכת 
סלילת הצומת בכניסה לעיר

הרכב הנטוש פונה ע"י העירייה 

מרבים זכויות

 תעודת הוקרה מהרלב"ד לעירייה 



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

הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

מתחם טיפוס ונינג'ה פינות פיקניק מסלולי אופנייםטרקטור רכבתחדרי אירוח

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

החופש הזה לעצמכם!

הזמינו לכם ערב באמצע השבוע ובמחיר מבצע 
ובואו להתפנק אצלינו



באלעד באלעד6 ג' כסליו תשפ"א 619/11/20

"פרויקט השדרוג נותן להר המנוחות את הכבוד הראוי לו"

מאת: אלי כהן

המשרד לשירותי דת, עיריית ירושלים ומועצת 
בתי העלמין השלימו את שלב א' בפרויקט שדרוג 
התשתיות בהר המנוחות גבעת שאול בירושלים. 
ביותר  והגדול  הנרחב  הפיתוח  בפרויקט  מדובר 
המנוחות  בהר  האחרונים  בעשורים  שנעשה 

בירושלים.  
טקס החניכה של הפרויקט נערך במעמד השר 
ירושלים  העיר  ראש  אביטן,  יעקב  דת  לשירותי 
משה ליאון, מנכ"ל העירייה איציק לארי, מנכ"ל 
המשרד לשירותי דת וממונה מועצת בתי העלמין 
עו"ד עודד פלוס, מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב 
צוריאל קריספל מנהל האגף למבני דת בעיריית 
מוריה  חברת  מנכ"ל  הנאו  יצחק  הרב  ירושלים 

גלעד בר-אדון ובכירים אחרים.
דת  מבני  מנהלת  הובילה  אותו  הפרויקט, 
העלמין  בתי  מועצת  בשיתוף  ירושלים  בעיריית 
שיקום  כלל  מוריה,  חברת  ידי  על  ובוצע  בעיר 
עבודות  הציבורי,  המרחב  שדרוג  תשתיות, 

נגישות ושיקום נופי בהר המנוחות.  
הכבישים  שיקום  כללו  בפרויקט  העבודות 
אספלט  תיקוני  במתחם,  התעבורה  ותשתיות 
והנגשה  רגל  להולכי  נפרדות  מדרכות  והקמת 
כלי  נתיבי  בין  הפרדה  ליצור  במטרה  לנכים 
רכב להולכי רגל. בנוסף, העבודות כללו חידוש 
הר  ושדרוג משמעותי של הרחבה המרכזית של 
החנייה  מקומות  של  והסדרה  שדרוג  המנוחות, 
תחנת  שדרוג  ולאוטובוסים,  פרטיים  לרכבים 
הקבורה  לחלקות  המבואות  שדרוג  האוטובוס, 

בשדרה הראשית, שדרוג מערכות הניקוז, טיפול 
גידור  הוספת  קיימים,  תמך  קירות  בחיפויי 
ומעקות בטיחות אחידות ותקניות, הוספת פינות 
והספד  אזכרה  למתחמי  הצללה  הוספת  ישיבה, 

וכן עבודות גינון והשקיה.
התאורה  שודרגה  הפרויקט  במסגרת  כן,  כמו 
במתחם, הותקנו ברזי שתייה חדשים ובטיחותיים, 
אחיד  שילוט  והוסדר  קיימת  פסולת  הוסרה 
במקום. הפרויקט חולק לשלושה מקטעים כאשר 
מערך  שדרוג  כללו  העבודות  הראשון  בשלב 
החנייה ובו הסדרת מקומות החנייה, כביש גישה 
, התקנת פרגולות והצללה וכן שיקום נופי. בשלב 
השני מתוכננות עבודות בכביש העליון ובכביש 
הכללית  ההשקעה  המנוחות.  הר  של  התחתון 

בפרויקט הינה בהיקף של כ-20 מיליון שקל.
"אני  בטקס:  אביטן  יעקב  דת  לשירותי  השר 
תחילת  את  ולחנוך  היום  כאן  לעמוד  שמח 
הפרוייקט לשדרוג הר המנוחות. בפרשת השבוע 

חלקת  לרכוש  שהלך  אברהם  על  קוראים  אנחנו 
קבר לשרה, לא הסתפק רק בקבר אלא גם בשדה 
אני  אלו שבאים.  לכל  תנאים  צריך  כי  שמסביבו 
מודה לראש העיר, למנכל משרדי ולמועצת בתי 
כבוד  של  זו  קודש  למלאכת  שנרתמו  העלמין 

המתים".
"הר  ליאון:  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
המנוחות הוא אחד המקומות החשובים בעיר ומן 
הראוי שהוא גם ייראה בהתאם. פרויקט השדרוג, 
את  למקום  נותן  הראשון,  חלקו  הסתיים  שהיום 
כל  את  ולשפר  לקדם  נמשיך  לו.  הראוי  הכבוד 

חלקי העיר למען תושביה".
מנכ"ל עיריית ירושלים יצחק לארי: "העירייה 
משקיעה משאבים רבים בפיתוח תשתיות ומבני 
המנוחות,  בהר  שהושקעה  להשקעה  בנוסף  דת. 
הוקצו לאחרונה 20 מיליון שקלים לבניית מקווה 
נוספים  תקציבים  והועברו  שאול  גבעת  בשכונת 

לבתי כנסת ברחבי ירושלים". 

צוריאל  הרב  העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל 
הר  העלמין  שבית  היא  "השאיפה  קריספל: 
ואת  שוכניו  את  שמכבד  מקום  יהיה  המנוחות 
במקביל  וזאת  אותו,  הפוקד  הרחב  הציבור 
הקבורה  שטחי  את  להגדיל  רבים  למאמצים 
כיום  ביותר,  חמור  ממחסור  הסובלת  בירושלים 
בקבורת  להיקבר  בלבד  לעשירים  פריווילגיה  זו 
שדה בירושלים, ואנו שואפים שכל תושב העיר 
אדמת  על  עולמים  למנוחת   120 לאחר  יזכה 

ירושלים ובמחיר השווה לכל נפש".
מנהל האגף למבני דת בעיריית ירושלים הרב 
יצחק הנאו: "אנחנו משקיעים את כל המשאבים, 
והתשתיות  הנפטרים  כבוד  על  לשמור  מנת  על 
בהר גם בימות החורף וגם בימות הקיץ, על מנת 
קברי  על  ולהתפלל  לעלות  יוכל  ישראל  שעם 

הצדיקים וקברי יקיריהם גם בתקופה זו".

בסיוע המשרד לשירותי דת ועיריית ירושלים: הסתיים בשלב הראשון בפרויקט שדרוג הר המנוחות הכולל שיקום כבישים, הקמת מדרכות 
להולכי רגל, הסדרת מקומות החנייה ברחבה המרכזית, עבודות הנגשה, טיפול בחיפויי קירות, שיקום נופי, הוספת מעקות בטיחות, פינות 

ישיבה מוסדרות, הצללה, תאורה, ריהוט רחוב ועוד

שר הדתות, רה"ע, בכירי משרד הדתות ובכירי עיריית ירושלים בטקס רה"ע משה ליאון נושא דברים | צילום: לדוברות העירייה

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

מצטרפים למועדון של אשפר 
ונהנים מהטבות בלעדיות
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בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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



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



באלעד באלעד8 ג' כסליו תשפ"א 819/11/20

זכתה לדור ישרים 
מבורך: הרבנית חנה 

שמואלביץ ע"ה

"המדינה צריכה לכבד את 
המקום שממנו הכל התחיל"

מאת: יוסף טולידנו

ביום  לעולמה  הלכה  בארה"ב 
חנה  מרת  הרבנית  השבוע  ראשון 
שמואלביץ ע"ה, אשת חבר להגאון 
רבי שלמה הלוי שמואלביץ זצ"ל, 
מיר  ישיבת  ראש  אחיו הצעיר של 

הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל.
הרבנית חנה ע"ה, נסתלקה לבית 
עולמו בשנת ה-96 לחייה והותירה 
אחריה דור ישרים מבורך של בנים 
ובנות, חתנים וכלות, נכדים, נינים 
התורה  בדרך  ההולכים  נינים  ובני 

והיראה.
נולדה  ע"ה,  חנה  מרת  הרבנית 
המלחמה,  שלפני  בגרמניה 
ז"ל  נתן  לייב  יהודה  הר"ר  לאביה 
מלחמת  בזמן  בברלין.  שהתגורר 
המשפחה  גלתה  השניה,  העולם 
ישיבת  תלמידי  עם  יחד  לשנגחאי 
נישאה  שנחאי  גלות  בזמן  מיר. 
הלוי  שלמה  רבי  הגאון  לבעלה 
ראש  של  אחיו  שמואלביץ, 

זצ"ל.  הגר"ח שמואלביץ  הישיבה 
שנחאי  גלות  הסתיימה  כאשר 
לארה"ב,  עברו  הישיבה  ותלמידי 
הישיבה  עם  ובעלה  היא  המשיכה 
שם,  להתגורר  ונשארו  לארה"ב 
לארץ  הישיבה  שעלתה  לאחר  גם 

ישראל.
על  מספרים  משפחתה  בני 
נפשה  ואצילות  ליבה  חוכמת 
גם הפשטות  שהצטיינה בהן, כמו 
יושר  לצד  חיה  שבה  העצומה 
הליכותיה והמסירות האדירה שלה 
נפשה  מסירות  ובייחוד  לתורה 
הגר"ש  בעלה  של  התורה  ללימוד 

זצ"ל.
דמות  נסתלקה  פטירתה,  עם 
שמסירות  חבר,  אשת  של  מופת 
דבר.  לשם  הפכה  לתורה  נפשה 
בארה"ב  החל  ההלוויה  מסע 
לישראל  הגיע  ארונה  מכן  ולאחר 
התקיים   15:30 ובשעה  שני  ביום 
ישיבת  מרחבת  ההלוויה  מסע 
להר  ישראל  בית  בשכונת  מיר 

המנוחות, שם נטמנה.

מאת: יוסף טולידנו

הסיעה  יו"ר  מש"ס  הכנסת  חברי 
יוסף  וחה"כ  מלכיאלי  מיכאל  חה"כ 
טייב הגיעו ביום ראשון השבוע לסיור 
שי  המועצה  ראש  עם  יחד  אל  בבית 
'חלום  באתר  לסייר  והתרגשו  אלון 
יעקב' ולראות את ההתפתחות והבנייה 

ברחבי היישוב. 
אמר  אלון  שי  אל  בית  מועצת  ראש 
לח"כי ש"ס: "הביקור הזה הוא ביקור 
כאן  להיות  זוכים  אנחנו  חברים.  של 
יחידות   300 של  החדש  הבנייה  באתר 
יחידות   350 ייבנו  השם  ובעזרת  דיור 
יזכה  כאן  שיתיישב  מי  נוספות.  דיור 

להמשיך התיישבות מלפני 2500 שנים, 
שהתנהלה כאן בקדושה ובטהרה".

בביקור:  אמר  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
יעקב  שבו  למקום  לבוא  מתרגש  "אני 
השלמה.  ישראל  ארץ  על  חלם  אבינו 
המקום  את  לכבד  צריכה  המדינה 
פה  המקום  אם  התחיל.  הכל  שממנו 
העבר  אם  אז  מוזנח  יהיה  חלילה 
מוזנח.  יהיה  העתיד  שגם  וודאי  מוזנח 
זאת  ומושקע  מפואר  יהיה  המקום  אם 
כבוד  לנו  שיש  הבאים  לדורות  אמירה 
עבר  מה  חושב  אני  האומה.  לאבות 
עובר  היה  ומה  כאן  שגרו  אבותינו  על 
 300 עליהם אם היו יודעים שיבנו כאן 
יחידות דיור לזוגות צעירים. פה לידינו 
עליו  לבנות  שאפשר  אדמה  שטח  יש 

נצטרך  דיור.  יחידות  מאות  כמה  עוד 
שיותר  כמה  להביא  כדי  ידיים  לשלב 

מהר לפתרון הבעיה הזאת".
יכול  "אני  הוסיף:  טייב  יוסף  ח"כ 
אבותינו   - מצרפת  שעלה  כאחד  לומר 
לחזור  שנים  אלפי  במשך  חלמו 
מחיצות  ללא  השלמה.  ישראל  לארץ 
העבר,  את  פה  לנו  יש  והבדלים. 
זה מקום  ובעזרת השם העתיד.  ההווה 
היסטורי שבו רואים את הרצף. יש לנו 
פה עתודות קרקע שכבר אושרו. אנחנו 
צריכים לשלב כוחות כדי לבנות לא רק 
350 יחידות הדיור. זה לא מספיק,  את 
השם  בעזרת  לגדול.  צריכה  אל  בית 

נזכה להוביל פה בנייה מאסיבית".

ביום שני בצהריים התקיימה הלווייתה של הרבנית מרת חנה 
שמואלביץ ע"ה, אשת חבר להגאון רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל, אחיו 

הצעיר של מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, שהלכה לעולמה בגיל 96

חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויוסף טייב מש"ס הגיעו לביקור בבית אל והתרגשו לסייר באתר 'חלום יעקב': 
"בעזרת השם נזכה להוביל פה בנייה מאסיבית"

חברי הכנסת מלכיאלי וטייב עם ראש המועצה שי אלון 
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מתגייסים להעביר 
את חוק הגיוס

מאת: חיים רייך
 

החרדיות  ובמפלגות  נמשכת  הגיוס  חוק  סביב  הפארסה 
מבינים ששעון החול אוזל ואסור להמתין עד למועד שקבע 

בג"צ – ה-1 בפברואר.
בקשת  את  דחה  בג"ץ  שבועיים  לפני  תזכורת:  תחילה, 
שלושה  בעוד  יבוטל  הקיים  הגיוס  חוק  כי  וקבע  המדינה 
חודשים. כלומר, השופטים דחו את הבקשה לדחייה נוספת, 
מגיוס  ישיבות  תלמידי  הפוטר  החוק  ביטול  זאת  ובעקבות 
ייכנס לתוקף ב-1 בפברואר. מאז פוזרה הכנסת לפני שנתיים 
בואכה שלוש מערכות בחירות, בג"צ איפשר למדינה לדחות 
שוב ושוב את חקיקת חוק הגיוס. כעת, חודשים אחדים לאחר 
תינתן דחייה  כי לא  שכוננה ממשלה בישראל, בג"צ הבהיר 
לא  כי  "מצופה  בהחלטתם:  כותבים  כשהשופטים  נוספת 

תתבקשנה ארכות נוספות".
קבע  אך  יבוטל  החוק  כי  בג"צ  פסק  ב-2017  כבר  כזכור, 
כדי  מכן,  לאחר  שנה  רק  לתוקף  תיכנס  במקביל שההחלטה 
לאפשר למדינה להיערך לחקיקת חוק חדש או מציאת הסדר 
חלופי. אלא שהחוק לא חוקק, וליברמן שכיהן בשעתו כשר 
לבחירות  להליכה  שהובילה  מהממשלה,  התפטר  הביטחון 
ולאחריהם עוד שתי מערכות בחירות. המדינה, באין ברירה, 
לפני  אך  נעתר,  בג"צ  הארכה.  אחר  הארכה  מבג"צ  ביקשה 
שבועיים קבע: אין יותר דחיות. תחוקקו חוק חדש או שכל 

בני הישיבות יחוייבו בגיוס לצבא.
להפשיל  העת  הגיע  כי  הבינו  התורה  וביהדות  בש"ס 
לעסוק  החרדיות  המפלגות  ח"כי  יכלו  כה  עד  אם  שרוולים. 
מנוס  שאין  מבינים  כולם  כעת,  לקורונה,  הנוגעת  בחקיקה 

מחקיקת חוק חדש שיעבור את מבחן בג"צ.
אריה  השר  ש"ס  יו"ר  אמר  כבר  בג"צ,  החלטת  לפני  עוד 
דרעי כי "צריך לסדר את העניין הזה פעם אחד ולתמיד ואי 
אפשר להשאיר את הדבר הזה בסימן שאלה ובחורי הישיבה 

לא צריכים להיות בני ערובה של הבעיות הפוליטיות".
גפני עם שר  ועדת הכספים ח"כ משה  יו"ר  נפגש  השבוע 
הביטחון בני גנץ בלשכתו בכנסת, על מנת לנסות לקדם את 

חוק הגיוס בהקדם האפשרי ולא להמתין לרגע האחרון.
וכי  בפתח  רביעיות  שבחירות  החרדיות  במפלגות  ההנחה 
בסבירות גבוהה הממשלה הזו מתקרבת לסוף דרכה. לפיכך, 
טוענים בכירים בש"ס וביהדות התורה מוטב לחוקק את החוק 
בהקדם בכנסת הנוכחית ולא להמתין לכנסת הבאה. "אמרנו 
גם לכחול לבן שגם בשבילם מוטב לסיים עם הנושא הזה, כדי 
שהסוגיא הזו לא תהיה שוב נושא לדיונים והתנצחויות ערב 

הקמת הממשלה הבאה".
מנוף  זהו  כי  יודעים  הם  ממהרים.  לא  לבן  שבכחול  אלא 
כערובה  החרדיות  המפלגות  על  להם  שיש  היחיד  הלחץ 
כערובה  לכל הפחות  או  לנתניהו,  גנץ  בין  הרוטציה  להסכם 
להעברת תקציב המדינה ל-2021. בכחול לבן אומרים בשיחות 
סגורות כי לש"ס ויהדות התורה אין אופציה לממשלה אחרת 
וזו הממשלה הטובה ביותר עבורם ולכן אין לנו לאן למהר. 
"קראנו ראיון של ח"כ משה ארבל שטען שגם הוא היה נוהג 
מנופי  את  שיהיו  צריך  מפלגה  לכל  בפוליטיקה  כי  כמונו 
הלחץ שלה כדי לפעול ולתמרן", אמר אחד משרי המפלגה 
שהוסיף": "כנראה שגם בש"ס מבינים שאת החוק הזה צריך 
ואחרי שהכנסת תעביר את  להעביר אחרי שנסיים את הסגר 

תקציב המדינה. בחיים הפוליטיים זה תן לי ואתן לך".
מול  החרדיות  המפלגות  מטעם  המאמצים  את  שריכז  מי 
ע"פ  אטיאס.  אריאל  לשעבר  השר  הוא  הביטחון  משרד 

הסיכומים, חוק הגיוס החדש יכלול סנקציות כלכליות אך לא 
סנקציות פליליות, וכן יערכו שינויים ביעדי הגיוס.

לא  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת  חברי  כזכור, 
הסכימו לנוסח חוק הגיוס האחרון, שקבע שאם תוך שש שנים 
מחקיקת החוק, לא יעמדו בחוק הגיוס, החוק בטל וכל בחורי 

הישיבות יחוייבו להתגייס במסגרת חוק גיוס חובה.
יוסרו  הנוסח החדש של החוק, הסנקציות הפליליות  ע"פ 
ובמקומם יחולו סנקציות כלכליות ובנוסף, אי עמידה ביעדים 
לחוק  ההסתגלות  זמן  כאשר  חדש,  גיוס  חוק  חקיקת  תחייב 
שניה  בקריאה  החוק  חקיקת  מיום  שנתיים  יהיה  החדש 

ושלישית.
גדולי  מועצות  של  אישורם  את  יקבל  בחוק  השינוי  האם 
התורה של אגודת ישראל ודגל התורה ושל חברי מועצת חכמי 
התורה של ש"ס? במפלגות החרדיות חלוקות הדעות. בש"ס 
מאמינים שניתן להעביר את החוק בתנאי שתהיה הסכמה של 
שלוש מועצות גדולי וחכמי התורה. ביהדות התורה, לפחות 
אחד מחברי הכנסת מטעם אגודת ישראל סבור שחוק שקובע 
שהסנקציה היא שלילת תקציבים מעולם הישיבות, לא יאושר 
שיורו  כפי  שיצביע  להבהיר  הקפיד  אך  התורה,  גדולי  ע"י 

חברי המועצת ללא כל פקפוק.
משוכה נוספת עליה עמלים יוזמי החוק החדש היא קבלת 
לנוסח  הביטחון  במשרד  המשפטית  המחלקה  של  אישור 
החוק החדש, על מנת שהחוק יעבור את מבחן בג"צ. המטרה 
יגיד  שצה"ל  וברגע  הצבא  של  לצרכים  יותאם  שהחוק  היא 
שאין לו צורך בכלל תלמידי הישיבות שיתגייסו, סביר להניח 

שבג"צ יאשר את החוק החדש.
כאמור, הדרך לאישור החוק, ארוכה. כדרכם של ניסוחים, 
עד הרגע האחרון יחולו שינויים לכאן ולכאן, וכפי שאומר לנו 
ח"כ ביהדות התורה: "החוק הסופי צריך לעבור את שלושת 
אחת  שלפחות  שלי  הערכה  התורה.  וחכמי  גדולי  מועצות 

המועצות לא תאשר את החוק החדש ככתבו וכלשונו".
החדש,  החוק  את  לחוקק  שניתן  מאמינים  התורה,  בדגל 
גנץ.  בני  הביטחון  שר  של  ברצונו  ורק  אך  תלוי  זה  אולם 
"הבהרנו לנתניהו שזה בנפשנו והוא לא יכול להשאיר אותנו 
להתמודד לבד מול בני גנץ", אומר אחד מח"כי דגל התורה. 
צריך  בנושא.  משקלו  כובד  את  יטיל  שרה"מ  מקווה  "אני 
החוק.  את  להעביר  מוטיבציה  שום  אין  גנץ  שלבני  לזכור 
מבחינתו, חקיקת חוק גיוס שמיטיב עם הציבור החרדי, היא 
הזמנה למתקפה של שותפו לשעבר יאיר לפיד ושל ליברמן. 
עניין לאבד קולות בקרב קהל  לו  אין  אם הולכים לבחירות, 

הבוחרים הטבעי שלו".
בנושא אחד יש כמעט תמימות דעים. גם בש"ס וגם ביהדות 
הגיוס,  חוק  את  להעביר  והדרך  שבמידה  סבורים  התורה 
תדרוש מהמפלגות החרדיות להפעיל לחץ על נתניהו להעביר 
את תקציב 2021 עד מחצית חודש דצמבר, זהו בהחלט שיקול 
המפלגות  של  הלחץ  את  היטב  מבין  גנץ  בחשבון.  שיילקח 
פוליטי  שימוש  בכך  עושה  שהוא  הנמנע  מן  ולא  החרדיות, 
מושכל מבחינתו. רק אם נתניהו יחליט על הליכה לבחירות 

בחודש הקרוב, חוק הגיוס יידחה לכנסת הבאה.
עולה  לא  הגיוס  שחוק  יום  וכל  חולפים  הימים  בינתיים, 
הפוליטית  במערכת  לסיומו.  מתקרב  החול  שעון  להצבעה, 
הנוכחית לא תשרוד עד ה-1 בפברואר.  סבורים שהממשלה 
נוספת  דחייה  לקבלת  היחיד  הסיכוי  היא  לבחירות  הליכה 
הרגישה  הסוגיא  את  לגלגל  האם   – היא  השאלה  מבג"צ. 
לכנסת הבאה, כאשר לא ברור איזו ממשלה תקום, או לדחוק 

את נתניהו וגנץ להעביר את החוק בשבועיים הקרובים.

במפלגות החרדיות במרוץ נגד הזמן לחוקק את חוק הגיוס החדש

ועד הישיבות הגיע להסכם 
עם לשכת הגיוס: גם בחורים 

הלומדים בקפסולות יוכלו 
לצאת כדי להגיש דיחוי

במכתב שנשלח בימים האחרונים ע"י ועד הישיבות ובו 
הנחיות בנוגע להתייצבויות הנדרשות לשמירת מעמד 
'תורתו אומנותו' של התלמידים מובהר: על פי הוראות 

רשויות הצבא על התלמידים, כולל אלו הנמצאים 
בקפסולות, להגיע אישית למדור בני ישיבות שבתל 

השומר לצורך הגשת דיחוי 
מאת: חיים רייך

בימים אלו, כאשר נושא גיוסם של בני הישיבות, שב לכותרות, בייחוד 
נוכח החלטת בג"צ בעניין, בוועד הישיבות הפועל למענם של בני הישיבות 
ולמעמדם כבני ישיבה, משגרים מכתב שנשלח בימים האחרונים לראשי 
גם  ההתייצבות  הסדר  על  לשמור  החובה  את  מדגישים  הם  בו  הישיבות, 

בימים אלו של תקופת הקורונה.
במכתבם כותבים ראשי ועד הישיבות: "עם פתיחת זמן חורף הבעל"ט 
וקול התורה נשמע בהיכלות התורה בעוז ובתעצומות ב"ה, הננו להודיעכם 
נושא  ב"ה  הוסדר  המצב,  בעקבות  לפתחנו  שעמדו  הקשיים  כל  חרף  כי 

התייצבותם המרוכזת של התלמידים יחי' לצו ראשון".
הסדר ההתייצבות המרוכזת לצו ראשון שהושג היא אך ורק לבחורים 
ששמותיהם הועברו ע"י הנהלת הישיבה אל משרדי ועד הישיבות וכי גם 
במקרה של פניה טלפונית מלשכת הגיוס לאחד מבתי התלמידים, ששמם 
לחשוש  אין  מיידית,  להתייצבות  בדרישה  הישיבות  ועד  למשרדי  הועבר 

מכך ויש להודיעם שנקבע מועד להתייצבותו עם ישיבתו.
כל  בה  המחוייב  השנתית  ולהתייצבות  דיחוי  להגשת  בנוגע  בנוסף, 
תלמיד לשם שמירה על מעמדו, על פי הוראות הצבא על התלמידים, כולל 
אלו הנמצאים בקפסולות, להגיע אישית למדור בני ישיבות שבתל השומר 
או  הפקס  באמצעות  הדחיות  את  לשלוח  ניתן  ולא  דיחוי,  הגשת  לצורך 

המייל. 
בוועד הישיבות מציינים שמועד התייצבותם המרוכזת של תלמידי כלל 
הישיבות הק' יחל בעז"ה ביום א' כ' בכסלו תשפ"א, כשמועד ההתייצבות 
תוך  שעברה,  בשנה  ההתייצבות  למועד  בהתאם  ייקבע  ישיבה  כל  של 

התחשבות בכך שתלמידי הישיבות נמצאים בקפסולות.
הישיבות  בוועד  חלף,  שלהם  ההתייצבות  שמועד  לתלמידים  באשר 
במתווה  כלולה  שלא  בישיבה  שלומד  בבחור  מדובר  אם  מדגישים: 
הקפסולות, עליו להתייצב מיידית בלשכת הגיוס וכל עיכוב בהתייצבותו 
הלומדים  בחורים  ישיבה.  כבן  מעמדו  המשך  את  מסכן  הבחור,  של 
בישיבות הכלולים במתווה הקפסולות וקיבלו את אישור משרד הבריאות, 
להתייצב  עליהם  אלול,  ר"ח  לפני  היה  ההתייצבות שלהם  ומועד  במידה 
אלול,  ר"ח  לאחר  נקבע  והתאריך  במידה  הגיוס.  בלשכת  מיידי  באופן 
וזאת בתנאי שתאריך  עליהם להמתין להתייצבות המרוכזת של הישיבה, 

ההתייצבות שנקבע להם לא מאוחר מי"ח שבט תשפ"א.
ההסדר הוא אך ורק לישיבות וכוללים שתיאמו מראש עם משרדי ועד 
הישיבות הגעה מרוכזת של הבחורים והאברכים ללשכת הגיוס. מוסדות 
למועד  בהתאם  בנפרד,  אחד  כל  הולכים  והאברכים  הבחורים  שבהם 

ההתייצבות, עליהם להסדיר את מעמדם בהקדם.



ממשיכים בעוצמה

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

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

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

סוג 3

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

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

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

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

בשעות גמישות - חובה

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

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה
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החיסול הדרמטי של בכיר אל-קעידה בלב טהרן

   העדות המפתיעה של אובמה:
 "נתניהו חכם, ערמומי וקשוח"

תביעה: החברה סירבה למכור
 תבניות ביצים לחרדי

מאת: חיים פרידמן

העיתון 'ניו יורק טיימס' דיווח בסוף השבוע, כי לבקשת ארה"ב 
סוכנים ישראלים התנקשו לפני שלושה חודשים באיראן בחייו של 

אבו מוחמד אל-מסרי, מספר שתיים בארגון הטרור אל-קאעידה.
על פי גורמי מודיעין, אל-מסרי, ששמו המקורי הוא עבדאללה 
אחמד עבדאללה, נורה למוות ברחובות טהראן ביום השנה לפיגוע 
בשגרירויות ארצות הברית בשנת 1998, שהוא היה אחד האחראים 

לו.
יחד עם עבדאללה חוסלה גם בתו מרים, האלמנה של חמזה בן 

לאדן, בנו של אוסאמה בן לאדן, שישבה עמו במכונית.
רכובים  היו  הישראלים  "הסוכנים  נכתב:  ההתנקשות  בתיאור 
וירה חמישה  על אופנוע. אחד מהם שלף אקדח עם משתיק קול 
אל-קאעידה  בכיר  של  למכוניתו  חדרו  כדורים  ארבעה  כדורים. 

והרגו אותו ואת בתו ואחד נוסף ברכב אחר שהיה במקום".
הרשמית  התקשורת  אוגוסט,  בחודש  שהתרחש  האירוע  לאחר 

להיסטוריה,  לבנוני  פרופסור  הם  הנרצחים  כי  דיווחה  באיראן 
חביב דאוד ובתו מרים. בדיקת הניו-יורק טיימס העלתה כי מדובר 

בשמות בדויים.
למרות הפרסומים, באופן רשמי ישראל, ארצות הברית ואפילו 

אל קאעידה לא התייחסו להתנקשות.
מנגד, איראן הכחישה את הדיווח ומטעם משרד החוץ בטהראן 
ארצות  וכי  באיראן  אל-קאעידה  של  טרוריסטים  אין  כי  נמסר, 
הברית וישראל מנסות מעת לעת לקשור את איראן לארגונים כאלה 
מנסות  הן  זו  "בדרך  לתקשורת.  שקרי  מידע  הדלפת  באמצעות 
לחמוק מאחריותן לפעילות הנפשעת של הארגון הזה ושל ארגוני 

הטרור האחרים באזורנו", נכתב בהודעה.
בן ה-58, היה צפוי להנהיג את ארגון הטרור. הוא  עבדאללה, 
בארצות  הרשויות  של  המבוקשים  במודעות  קבוע  באופן  הופיע 
224 בני אדם ופציעתם של  הברית, בעקבות חלקו ברציחתם של 

מאות נוספים בפיגועים בשגרירויות בקניה וטנזניה.
אל-קאעידה.  הטרור  ארגון  ממייסדי  היה  ה-58  בן  אל-מסרי 

בעבר נפוצו שמועות על מותו אך הדבר מעולם לא אומת.

מאת: יחיאל חן

אובמה  ברק  לשעבר  הברית  ארצות  נשיא 
הוא  נתניהו  בנימין  הממשלה  שראש  סבור  
מתקשר  וגם  וקשוח  ערמומי  "חכם,  אדם 
לפחות  או  "מקסים,  להיות  שיכול   – מצוין" 
להוט", כשמדובר בדברים שעשויים להועיל 

לו.
הדמוקרטי  הנשיא  כתב  הללו  הדברים  את 
 – המובטחת'  'הארץ  בספרו  לשעבר 
האוטוביוגרפיה שלו, שאמורה לצאת לחנויות 

ביום שלישי הבא.
באתר  שפורסמו  מהספר  חלקים  לפי 
'ג'ואיש אינסיידר' – והובאו ב'ישראל היום', 
עצמו  את  רואה  ש"נתניהו  גם  חושב  אובמה 
אסונות,  נגד  היהודי  העם  של  הראשי  כמגן 
פעולה  כל  כמעט  להצדיק  לו  שמאפשר  דבר 

שתשאיר אותו בשלטון".
כתב  בו  בספרו,  מספר  לשעבר  הנשיא 
מפגש  הלבן,  בבית  כהונתו  שנות  שמונה  על 
בשיקגו  תעופה  בנמל  נתניהו  עם  שקיים 
לסנאט.  שנבחר  לאחר  קצר  זמן  ב-2005, 
לדבריו, ראש הממשלה העניק לו שבחים רבים 
פרו-ישראלית  חוק  "הצעת  למען  מאבק  על 
חסרת חשיבות", לדבריו של אובמה, בה הוא 
תמך כאשר כיהן בבית המחוקקים של מדינת 

אילינוי.
אך כשזה הגיע לחוסר הסכמה על מדיניות, 
בהיכרותו  השתמש  שנתניהו  האמין  אובמה 
האמריקנית  התקשורת  ועם  הפוליטיקה  עם 

כדי להדוף את מאמצי ממשלו כנשיא.
עוד כתב אובמה כי ראש הסגל שלו לשעבר, 
לבית  כניסתו  עם  אותו  הזהיר  עמנואל,  רם 
בתהליך  להתקדם  תצליח  לא  "אתה  הלבן: 
השלום כשהנשיא האמריקני וראש הממשלה 

הישראלי מגיעים מרקעים פוליטיים שונים".
הנשיא לשעבר כתב שהוא החל להבין את 
דבריו של עמנואל, לאחר שניהל כמה מפגשים 
עם נתניהו ועם יו"ר הרשות הפלשתינית אבו 
דברים  אם  לפעמים  אם  תוהה  "אני  מאזן. 
היו קורים אחרת", אם נשיא אחר היה מכהן 
במקומו, אם אדם אחר היה מנהיג את ישראל 
צעיר  היה  מאזן  אבו  אם  או  נתניהו  במקום 

יותר.
כי  עוד,  מספר  לשעבר,  האמריקני  הנשיא 
ארצות  לנשיאות  לראשונה  התמודד  כאשר 
לתאר  שניסו  כאלה  היו   ,2008 בשנת  הברית 
כעוין,  אפילו  או  מספיק,  תומך  כ"לא  אותו 
את ישראל". למרות שהוא קיבל יותר מ-70% 
מהקולות היהודים בארצות הברית, "עדיין היו 
כחשוד,  אותי  שראו  באיפא"ק  רבים  חברים 

כאדם בעלי נאמנויות מפוצלות".
כיצד  תיאר  אובמה  האלה,  לדברים  בניגוד 
היהודית,  לקהילה  חיבור  לו  שיש  ההרגשה 
וכאב",  גלות  של  סיפור  חולק  אני  "עמם 
גרמו לו "להגן בחירוף נפש" על זכויות העם 
היהודי לארץ משלו, למרות שהערכים האלה 
"הפכו לבלתי אפשרי את האפשרות להתעלם 
בשטחים  החיים  הפלשתינים  בהם  מהתנאים 

הכבושים נאלצים לחיות בהם".

מאת:יחיאל חן

מ.  חברת  נגד  תביעה  הגיש  המשפטים  משרד 
לסר לשיווק ביצים: החברה נדרשת לשלם לתובע, 
50,000 שקל בשל  פיצוי   ,34 בן  ברק,  בני  תושב 
העוול שנגרם לו - לאחר שסירבו למכור לו ביצים 

לפני פסח
הגיש  המשפטים  במשרד  המשפטי  הסיוע 
תביעה נגד חברת מ. לסר לפי חוק איסור הפליה 
במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, 
לאחר שנציגי החברה סירבו למכור תבניות ביצים 
סגר  תקופת  במהלך  לכך,  שיועד  במתחם  לחרדי 
ורק בשל  וזאת לכאורה, אך   – הקורונה הראשון 

השתייכותו החרדית.
במסגרת התביעה נדרשת החברה לשלם לתובע 
לו,  שנגרם  העוול  בשל  שקל   50,000 בסך  פיצוי 
כתוצאה מההתנהלות המפלה, לכאורה, של עובדי 

החברה.
האירוע המתואר בתביעה התרחש סמוך לערב 
ברק  בני  תושב  התובע,  כאשר  האחרון,  פסח 
המשתייך  סיכון  הון  בקרן  בעלים-שותף   ,34 בן 
חברת  של  מכירה  למרכז  הגיע  החרדי,  למגזר 
ביצים  תבניות  לקנות  מנת  על  סבא  בכפר  מ.לסר 

למשפחתו, בכמות שתספיק עד לאחר חג הפסח.
התובע  משנכנס  התביעה,  כתב  פי  על  אולם, 
כמי  המוכרים  אותו  זיהו  המכירה  למתחם 
שמשתייך למגזר החרדי, והוא זכה ליחס משפיל 
ומפלה כשנאמר לו מספר פעמים 'לך מפה', 'אל 
הם  מדוע  המוכרים  את  ומששאל  לכאן',  תגיע 
'שאינם מוכרים  נענה באמירה  נוהגים כך כלפיו, 

לחרדים'.
לאחר דין ודברים וכשהיה ברור שאנשים ששהו 
במקום מצלמים את המתרחש במכשירים הניידים 
שלהם, הסכימה החברה למכור לתובע – ולחרדים 
האחרים שהיו במקום – תבנית ביצים אחת בלבד 
אשר  שלאחרים  בשעה  זאת,  מהם.  אחד  לכל 
הסכימה  החרדית,  לחברה  כמשתייכים  זוהו  לא 

החברה למכור מספר תבניות לפי בקשת הקונים.
ליחידה  התובע  פנה  המקרה  בעקבות 
במשרד  בגזענות  המאבק  לתיאום  הממשלתית 
המשפטים, וזו עירבה את הסיוע המשפטי במטרה 
לבחון הגשת תביעה בשל הפרת חוק איסור הפליה 
ציבוריים.  למקומות  וכניסה  שירותים  במוצרים, 

במכתב ששלחה בשמו עו”ד בריהאן אבו קאעוד 
מ.  לחברת  המשפטים  במשרד  המשפטי  מהסיוע 
לסר היא ביקשה את התייחסותם לטענות הקשות 
דחתה  החברה  אולם  החברה,  כלפי  שהועלו 
מה  לתובע  למכור  סירבה  כי  וציינה  הטענות  את 
שתואר על ידה כ'כמות מסחרית' של ביצים. זאת, 
את  הגבילה  לא  החברה  מעמד  שבאותו  אף  על 

כמות הביצים שנמכרו ללקוחות חילוניים.
המשפטים  במשרד  המשפטי  הסיוע  כאמור, 
החברה  נגד  התביעה  את  הגיש  אביב(  תל  )מחוז 
ובשירותים  במוצרים  הפליה  איסור  חוק  לפי 
ציבוריים  ולמקומות  ציבור  למקומות  ובכניסה 

בשמו של התובע.
חודש  במהלך  להתקיים  צפוי  בתביעה  דיון 

פברואר הקרוב בבית משפט השלום בתל אביב.
עו"ד בריהאן אבו קאעוד, מרכזת תחום עבודה 
ואפליה במחוז ת"א של הסיוע המשפטי במשרד 
המשפטים: "הסיוע המשפטי במשרד המשפטים 
האפליה  תופעת  במיגור  עליונה  חשיבות  רואה 
ומעניק  מסחריים,  וגופים  ציבור  גופי  בהתנהלות 
במתן  לאפליה  קורבן  שנפלו  למי  משפטי  ייצוג 
או  ציבוריים  למקומות  בכניסה  ציבורי,  שירות 
גיל  מין,  לאום,  דת,  גזע,  מחמת  מוצר,  באספקת 
או מעמד אישי ועוד. יש לציין שבעקבות המלצות 
המשפטי  הסיוע  הגזענות,  למיגור  פלמור  ועדת 
זכאות  בבדיקת  צורך  ללא  ניתן  זה  בתחום 

כלכלית".
הממשלתית  היחידה  ראש  זנה,  אווקה  עו"ד 
המשפטים:  במשרד  בגזענות  המאבק  לתיאום 
מכלל  לתלונות  מרכזית  כתובת  מהווה  "היחידה 
בשירות  ואפליה  גזענות  בנושא  בישראל  הציבור 
הציבורי ובקרב נותני שירות ציבורי. אפליה במתן 
שירות ציבורי על רקע השתייכות קבוצתית פסולה 
לפעול  נמשיך  הפליה.  איסור  לחוק  ומנוגדת 
צורות  וכל  הגזענות  לביעור  ובעקביות  בנחישות 
לאום  מוצא,  דת,  הבדל  ללא  בישראל  אפליה 

ומין".
נמסר:  ליחידה  בעניין  שפנה  בצלמו  מארגון 
ספק  אין  היחידה.  מאבק  על  מברכים  "אנחנו 
נגד  מאבק  של  חדשה  רוח  הביא  היחידה  שראש 
אפליית חרדים. אנחנו מקווים שעתירה זו תגרום 
חרדים  להפלות  להפסיק  וחברות  הספקים  לשאר 

על בסיס אמונתם ודתם".

עיתון 'הניו יורק טיימס' דיווח כי לבקשת ארה"ב, ישראל חיסלה באיראן לפני שלושה חודשים את מספר 2 באל קאעידה אבו מוחמד אל-מסרי • "הסוכנים הישראלים 
היו רכובים על אופנוע. אחד מהם שלף אקדח עם משתיק קול וירה חמישה כדורים", נכתב בדיווח

הנשיא לשעבר ברק אובמה מתאר בספרו האוטוביוגרפי שכתב, את יחסיו הסוערים 
עם נתניהו לאורך שמונה שנות כהונתו: "רואה את עצמו כמגן הראשי של העם 

היהודי נגד אסונות"

משרד המשפטים הגיש תביעה נגד חברת מ. לסר לשיווק ביצים: החברה נדרשת לשלם 
לתובע, תושב בני ברק, בן 34, פיצוי 50,000 שקל בשל העוול שנגרם לו - לאחר שנציג החברה 

סירב  למכור לו ביצים לפני פסח

אחד ממתכנני הפיגוע בשגרירויות ארצות הברית ב-1998 חוסל ביום השנה לפיגוע

 אבו מוחמד אל-מסרי

יחסים שידעו עליות ומורדות. נתניהו ואובמה )צילום: 
משה מילנר, לע"מ(



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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כאלו  מעט  לא  ויש  מומחים,  ליצמנולוגים  גם 
הכנסת  במסדרונות  השבוע  הסתובבו  בסביבה, 
בקצב  לעמוד  והתקשו  מוחלט  חושים  באבדן 
השיכון  משרד  של  גורלו  על  והספינים  השמועות 
שבועיות  הדו  לנעליו  להיכנס  המיועד  השר  וזהות 

של איציק כהן.
למנות  מתכנן  שליצמן  גרס  אחד  מוצלח  ספין 
תחתיו - לפחות במישור המעשי - שר מקצועי שאינו 
מן המגזר, דוגמת מנכ"ל המשרד יאיר פינס. אחרי 
הספין  נמוג  הישרדות,  של  יומיים 
שהתפרסם  לאחר  בעיקר  והתאייד, 
מקצוע  ואיש  בחסד  מנכ"ל  פינס,  כי 
לעילא, הודיע כבר בבוקר יום ראשון 
עניין  שום  לו  אין  כי  לשעבר  לשר 

בחציית הקווים למישור הפוליטי.
לפי גרסה אחרת ומרחיקת לכת אף 
שקלו  לפחות  )או  ליצמן  שקל  יותר, 
של  האפשרות  את  ברצינות  משלחיו( 
מינוי סגן השר מאיר פרוש כשר בעל 
פיקדון שיכוני באופן זמני. את הגרסה 
מי  כל  בלגלוג  לבטל  היה  יכול  הזו 
של  קורותיה  אחרי  במעט  ולו  שעקב 
האחרונים.  בעשורים  ישראל  אגודת 
ליאיר- התפקיד  את  ייתן  ליצמן 

לפני  אל-תיגע-לי-בבקיטשע-לפיד 
ויריבו  נפשו  לשנוא  אותו  שיעביר 
השבוע  בו  חבט  שגם  מבית,  המר 
שאמור  היומון  דפי  מעל  באלגנטיות 

'להיסגר עד פסח'.
רמזו  המרכזית  בסיעה  דבר  יודעי 
בכלל  ההחלטה  כי  מסוים  בשלב 
האגודאי  הנציג  של  מידיו  הופקעה 
הח"כ  בו  מצב  אף  יתכן  וכי  הבכיר, 
סיבוב  ישלים  חסיד  אליהו  לשעבר 
ליצמן  של  ראשו  מעל  וינחת  מלא 
כשר השיכון. בסופו של יום נראה כי 
האופציה הזו ירדה מהפרק כבר בשלב 
נולד האגודאי שיעז  לא  עוד  הבוסרי, 
לסובב כך את הסכין בגבו של ליצמן.

האישי  הנאמן  גם שמו של  כמובן, 
שעשוי  כמי  ושוב  שוב  צף  בבצ'יק,  מוטי  היעיל, 
להפוך באמצעות לשכת השר ליורש המיועד ביום 
נותיר  ההצעה  של  לנפילתה  הסיבות  את  שאחרי. 
הפנים- בפוליטיקה  לכת  מיטיבי  בידי  עתה  לעת 

גוראית. לקוראים המסורים נמליץ רק לעקוב אחרי 
ההתפתחויות בגזרה זו.

השר  נטש  מאז  משבוע,  פחות  בתוך  למעשה, 
במשרד האוצר איציק כהן את תפקידו כעציץ מקושט 
לעילא בשיכון, עלו ובאו שלל שמות לתודעת הכלל 

כמועמדים מטעם עצמם או מטעם אחרים שחפצים 
מביתר  המיתולוגי  ליבוביץ'  ממשה  החל  ביקרם, 
וכלה בבולדוזר מבית שמש משה מונטג. כמובן, גם 
אריאל  הנצחי  והמועמד  המיתולוגי  השר  של  שמו 
לא  ששמם  לכולם  השווה  הצד  נפקד.  לא  אטיאס 
נידון ברצינות אפילו לרגע, למעט בטורי הפרשנים 

ובציוצי הכתבים.
משכלו כל הקיצין, ואפילו האחות הדגלאית כבר 
בחשה בקדירה, ולא רק באמצעות מכתבים עסיסיים 
מלשכת פניות הציבור של יו"ר הסיעה, נכנע השר 
לשעבר והודיע על חזרתו לתפקיד בהווה. תשאלו: 
לפרישה  שהוביל  המפולפל  לנימוק  באשר  ומה 
בימים  הקורונה  גזירות  קרי,  מלכתחילה,  הנזעמת 
הנוראים? ההסבר הרשמי גורס כי במהלך שיחתם 
של גפני וליצמן עם רוה"מ בתחילת השבוע שעבר 
כי  טוען  יותר  המבודח  ההסבר  ההדורים.  יושבו 
חנוכה  סגר  לקראת  להתפטר  שיוכל  כדי  אדרבה, 

הבעל"ט, נדרש ליצמן לשוב לעת עתה למשרד.
בסופו של סיבוב, גם אם יצא מרוט נוצות ואחרי 
בוקר רווי תחינות, יכול ליצמן לסמן עוד וי בקריירה, 
עם דחיקתו לעת עתה של ח"כ לשעבר אליהו חסיד 
והסרת האיום להחלפתו הוא, לפחות עד  מהכנסת 
ישראלי  חיסול  מבצע  נחשף  בו  בשבוע  הבחירות. 
מיני-חיסול  ההיסטוריונים  ירשמו  באיראן,  נועז 

נוסף ונועז לא פחות, שהתרחש דווקא בירושלים.

דגל )כחול( לבן
בשבוע  כאן  שדווח  כפי  בחירות,  אפרופו 
אופטימיות  של  ניצוצות  למצוא  קשה  שעבר, 

בין נבחרי הציבור, ובפרט בקרב 
המנוסים שבהם. ההנחה הרווחת 
היא שהכנסת הנוכחית מיצתה את 
עצמה ופיזורה הוא עניין של זמן 
השניים  דבר,  של  בסופו  בלבד. 
ישראל  תלך  האם  שיחליטו 
הממשלה  ראשי  הם  לבחירות 

שלה, האותנטי והחלופי.
היה  כשבועיים  לפני  עד 
עגום  סיפור  לאותו  דומה  מצבם 
את  להקריב  שבחר  הנקמן  של 
שתיים  להוציא  כדי  מעיניו  אחת 
לזולתו. גם הליכוד וגם כחול לבן 
דיממו מנדטים בסקרים, הקורונה 
אותותיה  את  נתנה  הכלכלית 
כמו  נראתה  לבחירות  והליכה 
ששום  במיוחד  בדיונית  פנטזיה 
ממנה.  לצאת  יכול  לא  טוב  דבר 

כבוד  ומשחקי  עקשנות  רק  זה,  דברים  במצב 
מתמשכים היו עשויים ליצור כדור שלג שיגרור את 

כולם לבחירות בעל כרחם.
היה  תחילה  שלה:  את  עשתה  שהמודרנה  אלא 
זה החשש מחילופי גברי בבית הלבן, אף שנתניהו 
ג'ו,  לסליפי  'נשיא'  התואר  מהצמדת  נמנע  עודנו 
מהדוד  עסיסית  פרידה  מתנת  לאיזו  בתקווה  אולי 
דונלד. בהמשך הצטרף החיסון בעל תשעים אחוזי 
היעילות של פייזר, פלוס שיחת טלפון בהולה של 
רוה"מ לבוס היהודי-יווני של החברה, כדי להבטיח 
אספקת חיסונים במועד סביר – לפני הגעה אפשרית 

של המצביעים לקלפי.
אבל הבשורה הטובה באמת הגיעה רק בתחילת 
השבוע ובמינון כפול – חברת מודרנה, עליה הימרה 
ישראל בכל הכוח, כולל תקצוב מוקדם ומימון פסי 
אף  יעיל  נמצא  שלה  החיסון  כי  הודיעה  הייצור, 
וחצי.  אחוזים  וארבעה  תשעים  של  במינון  יותר, 
בחברה  הישראלים  הבכירים  אחד  זו,  אף  זו  לא 
מנות  את  תקבל  "ישראל  כי  ל'גלובס'  הבטיח 
בשווייץ",  הייצור  מפס  שיירדו  הראשונות  החיסון 

כשמדובר על מנות שייצורן כבר החל.
יממה קודם לכן, בישרה חברה בינלאומית אחרת, 
האשראי  דירוג  כי   ,S&P האשראי  דירוג  סוכנות 
השחורות  חוזי  בעינו.  יישאר  ישראל  של  הגבוה 
אחד  כל  לאחרונה  שהבטיחו  וגנץ(  )לפיד   L&G
לחוד כי דירוג האשראי של ישראל בדרכו לצניחה 
חופשית, נשלחו להתייבש על הספסל – וחלילה לא 
זה שמוצב מול בית היועמ"ש בפתח תקווה, ואילו 
פז להזכיר  וקיבל הזדמנות  יצא שוב מנצח  נתניהו 
של  הכלכלי  לשגשוג  שאחראי  האיש  מי  לכולם 

מחיר למשתכן

משכלו כל הקיצין, ואפילו 
האחות הדגלאית כבר בחשה 
בקדירה, ולא רק באמצעות 
מכתבים עסיסיים מלשכת פניות 
הציבור של יו"ר הסיעה, נכנע 
השר לשעבר והודיע על חזרתו 
לתפקיד בהווה. תשאלו: ומה 
באשר לנימוק המפולפל שהוביל 
לפרישה הנזעמת מלכתחילה, 
קרי, גזירות הקורונה בימים 
הנוראים? ההסבר הרשמי גורס 
כי במהלך שיחתם של גפני 
וליצמן עם רוה"מ בתחילת 
השבוע שעבר יושבו ההדורים. 
ההסבר המבודח יותר טוען כי 
אדרבה, כדי שיוכל להתפטר 
לקראת סגר חנוכה הבעל"ט, 
נדרש ליצמן לשוב לעת עתה 
למשרד

על סדר היום

מחפש לרדת 
מהעץ? שר 
הביטחון בני גנץ 
| צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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ישראל במאה העשרים ואחת.
לאור שינוי הנתונים, מסתמן יותר ויותר שהליכה 
לבחירות בהקדם, כלומר כבר בחודש מרץ, עשויה 
דווקא להועיל לנתניהו. מה גם שהיא תסכל סופית 
הולך  קיומה  שמועד  רצויה  הבלתי  הרוטציה  את 
ונדמה  נזק  ומתקרב. לגנץ, מנגד, בחירות יעשו רק 

שהאסימון כבר נפל.
שנתן  משהו  המוזרה  ההחלטה  את  לזה  תוסיפו 
ההסכם  נגד  שהוגשו  בעתירות  השבוע  בג"ץ 
ההסכם  ערעור  הוא  עיקרן  ואשר  הקואליציוני, 
לנמק  מהצדדים  ודרישה  הטפחות  ועד  המסד  מן 
השותפות  נשענת  שעליהן  היסודות  עיקרי  את 
בענייני  בג"ץ  התערבות  למעשה,  הקואליציונית. 
לפחות  אבל  הימין,  את  בעיקר  מכעיסה  יסוד  חוק 
כחול  חברי  הם  המרכזיים  הנפגעים  הזה,  במקרה 
הערבויות  את  מהם  לשלול  מאיים  שבג"ץ  לבן, 

החוקתיות למימוש הרוטציה בראשות הממשלה.
הצדדים  שני  כי  השבוע  כשהתפרסם  לכן, 
יד  לנתניהו  לתת  הסכים  גנץ  במסגרתו  דיל,  סגרו 
ואישורו  הבא  הכללי  החשב  בבחירת  חופשית 
בממשלה תמורת אישור מינוי מקורבו של גנץ, הוד 
לא  החלופי,  רוה"מ  משרד  מנכ"ל  לתפקיד  בצר, 
כזה  מינוי  הפוליטית.  במערכת  גבה  הרימו  הרבה 
שמוציא את המפלגה המצטמקת רע במיוחד, ככזו 
בידי  אותה  ו'מפקירה'  ישראל  בכלכלת  שמספסרת 
נתניהו בתמורה לג'וב אישי למקורב, לא היה מקודם 
בשום אופן במצב בו הבחירות נראות מעבר לאופק. 
הקורונה  קבינט  ישיבת  בתום  רוה"מ  דברי  גם 
ההחלטות  את  גנץ  עם  כבר  יסגור  הוא  כי  השבוע, 
הסופיות בשיחה אישית, נשמעים לפתע כמו זמירות 

של שותפות מחודשת.
ממנה  חלקים  למצער  או  לבן  כחול  אכן  אם 
מהעץ  לרדת  להם  שיאפשר  הסולם  את  מחפשים 
ולהניף דגל לבן בסוגיית תקציב 2021, כך שיתאפשר 
נוסף,  ברבעון  לפחות  ימיה  את  להאריך  לממשלה 
נתניהו  נוספת.  תמורה  לתת  לכאורה  תידרש  היא 
יודע שתזמון אידיאלי לבחירות לא בהכרח יחזור על 
וויתור על חלון ההזדמנויות לחיסול  עצמו בקרוב, 
רעיון הרוטציה יצריך תמורה לאגרה. האם יהיה זה 
המדינה?  פרקליט  מינוי  הליכי  הקפאת  באמצעות 
או  למערכת המשפט  הנוגעת  בסוגיה אחרת  ושמא 

בכלל? ימים יגידו.
כך, הנציגות החרדית עוקבת במתח אחר  או  כך 
משמעו  בדצמבר  הכנסת  פיזור  שכן  ההתפתחויות, 

הבחירות  לאחרי  עד  הגיוס,  בחוק  נוספת  דחייה 
תקציב  העברת  של  מצב  לעומת  ממשלה,  והרכבת 
והישרדות עד מרץ הבא לפחות, כאשר בסיטואציה 
כזו תיאלץ הקואליציה לחוקק עד לתום חודש ינואר 

את חוק הגיוס המחודש בשלוש קריאות.

ימינה שהוא שמאלה
נפתלי  הוא  במתח  ציפורניים  כוסס  שעוד  מי 
בנט, החידה הבלתי פתורה של הבחירות הקרובות. 
ולנקז  הפסגה  על  להיאבק  ממשיך  הוא  בסקרים 
כחול  מאוכזבי  של  מנדטים  שלו  המצטבר  למאגר 
לבן, ליכוד ואפילו יש עתיד. במציאות, הסיפור ורוד 

פחות.
ראשית, חשוב לזכור שהצמיחה של בנט בסקרים 
נובעת מניסיונו להוות קול אלטרנטיבי בהתמודדות 
מקרב  מסוים  אחוז  הדברים,  מטבע  הקורונה.  מול 
והיותו  המשבר,  ניהול  מאופן  מאוכזב  האזרחים 
שמציג  האופוזיציה  מפלגות  ראשי  מבין  היחיד 
אותו  הפכה  בנגיף,  לטיפול  חליפית  סדורה  משנה 
לאבן שואבת לקולות המאוכזבים. הגעתו של חיסון 
לישראל ותחילת יציאה מהמשבר ימחקו כהרף עין 
לפחות   – והמנדטים  לה  זכה  שהוא  הבולטות  את 
לשמר  כדי  חלופיות.  למפלגות  ידשדשו   – ברובם 

אותם, בנט יצטרך להמציא את עצמו מחדש.
המאסה  את  לראות  קשה  האמת  ברגע  שנית, 
חלקם  ושות',  לבן  כחול  מצביעי  של  הקריטית 
העבודה  כמו  מפלגות  של  מיתולוגיים  מצביעים 
סמוטריץ'  בצלאל  את  בקולם  מכניסים  וקדימה, 
לנתניהו  השנאה  בכנסת.  חזקה  לעמדה  ודומיו 
אותם  של  הרציונלית  החשיבה  את  מעוורת  אמנם 
כמו  דמויות  עם  חדשה  רשימה  ועדיין,  מצביעים, 

חולדאי או איזנקוט עשויה לקרוץ להם יותר.
את  להתמרכז,  נואש  מאמץ  עושה  מצדו  בנט 
המאבקים במערכת המשפט הוא גנז לעת עתה, גם 
בקריירה  ולפיה  שעבר  בשבוע  שפורסמה  הדלפה 
הקודמת, כאיש עסקים מצליח, שקל נפתלי השקעה 
בהקמת כלי תקשורת עצמאי עבור קבוצת עיתונאי 
המחודשת  התדמית  במיצוב  לסייע  אמורה  שמאל, 
שלו, כמי שאינו מהווה איום חלילה על הדמוקרטיה 

של צד אחד שדורש השמאל הישראלי.
לצערו, כוחם של הטריקים האלו יפה עד לשלב 
בו הכסף מונח על השולחן. כשלפיד, איווט או כוכב 
יישלפו  לטובתו,  גובה  מאבדים  שהם  ירגישו  אחר 

סמוטריץ'  את  להסתיר  ניסיון  ושום  הסכינים  כל 
זה  אין  ולמוטב.  לטוב  יצליח.  לא  הקומה  נמוך 
מקובל לספק הימורי בחירות כשתאריך היעד אפילו 
בוודאות  כאן  לקבוע  אסתכן  זאת  ועם  נקבע,  לא 
שרשימת 'ימינה' הנוכחית לא תקבל עשרים מנדטים 

ומעלה בבחירות הבאות, גם לא קרוב לזה.

דמוקרטיה משפטית
ברוגע  שבוע  לסיים  אפשר  אי 
מנדלבליט  אביחי  שהיועמ"ש  בלי 
האמיתי  הבוס  מי  לכולנו  יזכיר 
במדינת ישראל. בחוות דעת שניפק 
השבוע לבג"ץ, בעתירה של תנועה 
הדורשת  המידות  לטוהר  קיקיונית 
שמעון  עו"ד  מינוי  את  לקדם 
בראון, מועמדו של שר המשפטים 
מנכ"ל  לתפקיד  ניסנקורן,  אבי 

משרד המשפטים.
כשוט  המינוי  מוחזק  כה  עד 
בידי האגף הימני של הקואליציה, 
לניסנקורן  לאשר  ממהר  שאינו 
לאחר  בפרט  כבקשתו,  מינויים 
העולה  ככל  עושה  האחרון  שזה 
חוסר  על  הודיע  וכבר  רוחו  על 
בהקמת  פעולה  לשתף  כוונתו 
כפי  משותפת,  מינויים  ועדת 
הקואליציוני.  בהסכם  שנחתם 
על  שחור  מנדלבליט  מודיע  כעת, 
גבי לבן כי "הסכמות או מחלוקות 
לגבור  יכולות  אינן  קואליציוניות 
והגורמים  הממשלה  חובת  על 
משרות  לאיוש  לפעול  המוסמכים 

בכירות במינויי קבע".
היועמ"ש  חופשי,  בתרגום 
פסק  מבחינתו  כי  לבג"ץ  מאותת 
הממשלה  את  להכריח  צריך  הדין 
את  לדיון  ולהעלות  להתכנס 
המשפטים  משרד  מנכ"ל  מינוי 

יעשה  מה  לתהות  רק  נותר  ניסנקורן.  דרישת  לפי 
לאשר  שלא  תבחר  והממשלה  במידה  מנדלבליט 
את המינוי, האם ימליץ לבג"ץ לכפות על הממשלה 
על  יכריז  בכלל  ואולי  הספציפי,  המינוי  את  לאשר 

עצמו כמ"מ מנכ"ל משרד המשפטים...
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אם אכן כחול לבן או למצער 
חלקים ממנה מחפשים את 
הסולם שיאפשר להם לרדת 

מהעץ ולהניף דגל לבן בסוגיית 
תקציב 2021, כך שיתאפשר 
לממשלה להאריך את ימיה 

לפחות ברבעון נוסף, היא תידרש 
לכאורה לתת תמורה נוספת. 
נתניהו יודע שתזמון אידיאלי 
לבחירות לא בהכרח יחזור על 

עצמו בקרוב, וויתור על חלון 
ההזדמנויות לחיסול רעיון 

הרוטציה יצריך תמורה לאגרה. 
האם יהיה זה באמצעות הקפאת 

הליכי מינוי פרקליט המדינה? 
ושמא בסוגיה אחרת הנוגעת 

למערכת המשפט או בכלל? ימים 
יגידו
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נתניהו: "ישראל תהיה אחת 
המדינות הראשונות שתקבל 

את החיסון של מודרנה"

"לפעול להעברת תקציב 
השמיטה בזמן הקרוב"

מאת: יחיאל חן

בתום קבינט הקורונה ולאור הדיווח של חברת 
'מודרנה' על הצלחת הניסוי בחיסון לנגיף, מסר 
ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהרה מיוחדת: 
המצוינות  החדשות  את  ששמעתם  בטוח  "אני 
מהיום של חברת "מודרנה" על כך שהיא פיתחה 

חיסון לקורונה ביעילות של 94.5 אחוז.
שר  עם  יחד  אישרתי  יוני  בחודש  "כבר 
עם  החתימה  את  אדלשטיין,  יולי  הבריאות, 
חיסונים  של  אספקה  על  "מודרנה"  חברת 
שישראל  לכם  להבטיח  רוצה  ואני  לישראל, 
את  שתקבל  הראשונות  המדינות  אחת  תהיה 
האחרון  שישי  ביום  "מודרנה".  של  החיסון 
של  אספקה  על  "פייזר"  חברת  עם  גם  חתמנו 
שמונה מיליון חיסונים לארבעה מיליון אזרחים. 

זה שתי מנות חיסון לכל אזרח".
עוד הוסיף נתניהו: "לפני שעה קלה שוחחתי 
עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, על האפשרות 
 ."5 "ספוטניק  החיסון  על  אופציה  לרכוש 
שלי  המטרה  הקרובים.  בימים  בזה  נדון  אנחנו 
היא להביא כמה שיותר חיסונים, מכמה שיותר 
מקומות, לכמה שיותר אזרחים – וכמה שיותר 
מהר. אני חוזר ומדגיש: כל זה לא יקרה מהיום 
מדובר  לא  אבל   – זמן  עוד  ייקח  זה  למחר, 

בשנים, מדובר בחודשים.
בהתגייסות   – ישראל  אזרחי  איתכם  "יחד 
את  הורדנו   – עליה  מודה  שאני  משותפת 
הנמוכות  הרמות  לאחת  בישראל  התחלואה 
"אנחנו  נתניהו.  אמר  המערבי",  בעולם  ביותר 
מקדם  את  בודקים  אנחנו  כי  קריטית  בנקודה 
ההדבקה בישראל, ולצערי הוא עולה. כשמקדם 
אדם  ירידה.  ואין  עליה  אין   –  1 הוא  ההדבקה 
אחד מדביק אדם אחר. כשמקדם ההדבקה הוא 
כשהוא  אבל  מתכווצת.  המגיפה   – מ-1  פחות 
מאדם  יותר  מדביק  אחד  אדם   – מ-1  יותר 
הוא  אך  הורדנו  מתפשטת.  והמגיפה  אחד, 

עלה והוא עבר את האחד. לכן, אנחנו חייבים, 
אסור  בחזרה.  אותו  להוריד  מוכרחים  פשוט 
שנפעל בחיפזון, רק לאט לאט ובטוח. אם נהיה 
פזיזים, אנחנו עלולים לראות זינוק מהיר מאוד 

בתחלואה, שיפגע גם בבריאות וגם בכלכלה.
את  הקורונה  בקבינט  קיבלנו  היום  "ולכן 
על  והאכיפה  הסגר  הידוק  הבאות:  ההחלטות 
בערים  לילי  עוצר  הנהגת  האדומות.  הערים 
והגדלת  הארצית  האכיפה  הגברת  הכתומות. 
הקנסות. פתיחת הלימודים: כיתות ה'-ו' ייפתחו 
בשבוע הבא ביום ג', ושבוע לאחר מכן, כיתות 
י"א-י"ב. אלו הדברים שאנחנו מתכוונים לעשות 
הדברים  בכל  לפעול  מבקשים  שאנחנו  וכמובן 
האלה לפי התו הסגול ולפי ההנחיות החוקיות".

פותחים  "אנחנו  רה"מ:  אמר  דבריו  בסיום 
את  לראות  נתחיל  אם  ובזהירות.  באחריות 
העלייה שראינו, גם אצלנו ולצערי רואים עכשיו 
בכל מדינות אירופה – אנחנו נפעל ונעשה מה 
שצריך. כי יש לנו אפשרות לצאת מהקורונה. זה 
בטווח נגיעה של כמה חודשים. אנחנו לא נסכן 
ישראל.  אזרחי  של  החיים  ואת  הבריאות  את 
במקביל, אני רוצה לומר לכם שאנחנו קשובים 
שמשלמים  מכם,  רבים  של  למצוקה  הזמן  כל 
ולכן,  המגבלות.  הטלת  בעקבות  כלכלי  מחיר 
לבעלי  הבאנו  שכבר  תכניות-הסיוע  על  נוסף 
העסקים, לעצמאים, למבקשי העבודה, לנכים – 
וגם לסטודנטים אביא בקרוב עם שר האוצר עוד 

תכניות ועוד צעדי סיוע".

מאת: חיים רייך

הגר"י  לישראל  הראשי  הרב  לציון  הראשון 
החקלאות  שר  עם  בלשכתו  השבוע  נועד  יוסף 
להכנות  בנוגע  שוסטר,  אלון  מר  הכפר  ופיתוח 
בסיום  השמיטה.  שנת  לקראת  הנדרשות 
בקריאת  והשר  לציון  הראשון  קראו  הפגישה 
תקציב  להעברת  בדבר  הנוגעים  לכל  חרום 
השמיטה במהירות בכדי שלא לפגוע בהיערכות 

לשנת השמיטה. 
המשרד  מנכ"ל  עוד  השתתפו  בפגישה 
עודד  עו"ד  הראשית  והרבנות  דת  לשירותי 
פלוס, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר מר 
נחום איצקוביץ', ומרכז וועדת השמיטה ברבנות 

הראשית הרב ישראל יאיר ביטון.
מנכ"לי המשרדים סקרו בפני הרב והשר את 
בכל  הנדרשת  הענפה  הלוגיסטית  ההיערכות 
ולקיום אוצר  הנוגע להיערכות לשנת השמיטה 
חקלאות  בגידולי  הנדרשת  ההשקעה  דין,  בית 
ופתיחת  מכירה  היתר  ביצוע  קרקע,  מנותקי 

הרב  החסר.  המזון  להשלמת  ייבוא  ערוצי 
ביטון הציג בפני הרב והשר את פעילות וועדת 
בפני  והעלה  הראשית  הרבנות  של  השמיטה 
לוועדת  שהגיעו  הלכתיות  שאלות  מספר  הרב 

השמיטה.
יחדיו  והשר  הרב  קראו  הפגישה  בסיום 
ובתוכם  בדבר  הנוגעים  לכלל  חרום  בקריאת 
למשרד האוצר ולדרג הפוליטי, לפעול להעברת 
שמנהלת  בכדי  הקרוב  בזמן  השמיטה  תקציב 
השמיטה תוכל להחיל את עבודתה מבלי ששנת 

השמיטה תפגע.

ראש הממשלה בהצהרה לתקשורת: "שוחחתי עם פוטין על אופציה לקניית 
החיסון ספוטניק 5"

הרה"ר לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ושר החקלאות אלון שוסטר 
בקריאת חרום להעברת תקציב המדינה לטובת היערכות לשנת השמיטה

 נתניהו נושא דברים | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

שר החקלאות ובכירי המשרד בלשכת הראשל"צ הגר"י יוסף

=

מבלי לחוש כלל בתסמינים.ללא ידיעתם
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אחרי חודשיים: 
ליצמן שוב שר השיכון

התנועה למשילות: "להשעות 
את דינה זילבר מתפקידה"

מאת: חיים רייך

כחודשיים לאחר שהתפטר על רקע מחאתו 
שני  ביום  נועד  החגים,  בחודש  הוחל  שהסגר 
בנימין  רה"מ  עם  ליצמן  יעקב  ח"כ  השבוע 
נתניהו ובסיומה של הפגישה הוחלט על חזרתו 

של ליצמן לתפקיד שר הבינוי והשיכון.
כזכור, ליצמן התפטר ממשרד השיכון לפני 
נגד  מחאתו  רקע  על  מחודשיים,  יותר  קצת 
צעדים של פרויקטור הקורונה דאז פרופ' רוני 

גמזו, ובראשם הסגר שהוטל בחגי תשרי.
המינוי החדש יוצא אל הפועל לאחר שביום 
החדש,  השיכון  שר  הודיע  האחרון  חמישי 
הממשלה  לראש  במכתב  מש”ס,  כהן  יצחק 

על  מוותר  הוא  כי 
תפקיד השר במשרד 
חודש   – השיכון 

בלבד מאז שמונה.
הרקע להתפטרות 
השר  של  המהירה 
ממשרד  כהן  יצחק 
על  היה  השיכון 
על  מחלוקת  רקע 
ח"כ  עם  סמכויות 
לפי  ליצמן.  יעקב 
של  מינוי  התכנון, 
השיכון  לשר  כהן 
כשר  תפקידו  לצד 
האוצר,  במשרד 

לתפקיד  ליצמן  של  חזרתו  את  לאפשר  נועדה 
סגן שר במעמד שר. אלא שההתפטרות של כהן 

טרפה את הקלפים.
באף  להחזיק  יכול  אינו  חוק  שלפי  נתניהו 
שהוגשו  האישום  כתבי  בשל  שר  תפקיד 
נגדו, דרש מליצמן להודיע את מי הוא מייעד 
מעט  לא  כללה  השמות  בורסת  השר.  לתפקיד 
יאיר  המשרד  מנכ"ל  כדוגמת  מפתיעים  שמות 
אין  כי  לליצמן  הודיע  פינס  ואחרים.  פינס 
בכוונתו לכהן כשר בממשלה וכי הוא מעוניין 

בהמשך תפקידו כמנכ"ל.
מינוי  להביא  אין  כי  טענו  ישראל  באגודת 

בידי  להישאר  אמור  השר  תפקיד  וכי  חיצוני 
הסיעה. 

אחרי  ציפה.  לא  איש  בעלילה,  התפנית  על 
שהתפטר  לאחר  קצר  זמן  חודשיים,  שלפני 
בישראל.  שר  יותר  יהיה  לא  הוא  כי  הודיע 
"לא  ליצמן:  אמר  היום"  ל"ישראל  בראיון 
לוקחים אותי ברצינות גם עכשיו כשהתפטרתי. 
שלי  חברים  על  שמדברים  אפילו  שומע  אני 
במפלגה שלא לוקחים אותי ברצינות, שצוחקים 
ממני, שאומרים שזה זמני, שאני אחזור. בסדר, 

שיגידו".
יהודה  הכתב  ע"י  נשאל  הוא  תחזור?  לא 

שלזינגר. "לא", השיב ליצמן. 
שר  עוד  יהיה  לא  ליצמן  יעקב  כלומר, 
ישראל?  במדינת 

הקשה הכתב.
כמה  "תראה 
שואל,  אתה  פעמים 
מאמין  לא  אתה  גם 

לי", השיב ליצמן.
האם  כשנשאל 
את  מסיים  אתה 
הפוליטית  הקריירה 
ליצמן:  ענה  שלך? 
המון  עשיתי  "לא. 
בלי  גם  דברים 
אפשר  שר.  להיות 
מאוד  טוב  לעבוד 
חבר  מעמדת  גם 
שקיבל  משהו  זה  שר  להיות  בכלל,  הכנסת. 
וזה  בדיעבד,  זה  מהרבנים.  חד־פעמי  אישור 

נגמר. לא אהיה שר יותר. הלכתי, וזה נגמר".
לפני  עד  נכון  שהיה  מה  שכאמור,  אלא 
בערב,  שני  ביום  באחת  השתנה  חודשיים, 
ליצמן  הודיע  נתניהו  עם  פגישה  בתום  כאשר 
כי ישוב לכהן כשר השיכון, לאחר שקיבל את 

אישורו של כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א.
שר  מתפקיד  התפטר  שכבר  ליצמן  עבור 
הפעם  זו  במשרד,  לכהן  ושב  בעבר  הבריאות 
השניה שבה הוא מתפטר מתפקיד השר וחוזר 

לכהן באותו משרד.

מאת: יחיאל חן

לשר  פנתה  ודמוקרטיה  למשילות  התנועה 
ופרקליט  ליועמ"ש  ניסנקורן,  אבי  המשפטים 
שירות  ולנציב  מנדלבליט  אביחי  המדינה 
בבקשה  הרשקוביץ,  דניאל  פרופ'  המדינה 
מתפקידה  זילבר  דינה  עו"ד  את  להשעות 
לנקוט  וכן  לממשלה  המשפטי  ליועץ  כמשנה 

בהליכים משמעתיים כנגדה.
של  בדבריה  כי  בפנייתה  מציינת  התנועה 
עו"ד זילבר בנאום במכון הישראלי לדמוקרטיה 
שרי  הממשלה,  ראש  על  ברורה  ביקורת  "יש 
נבחרי  כנסת,  חברי  ועל  ומדיניותם  הממשלה 
בישראל.  המשילות  את  המקדמים  ציבור, 

בעוד שעל פי תקנון שירות המדינה חל איסור 
את  לבקר  זילבר,  עו"ד  של  בדרגתה  עובד  על 

הממשלה וכך גם קבע בית המשפט העליון".
מנהל הפעילות של התנועה דני סימן מציין 
כי "ידוע שעו"ד זילבר נמצאת בשלהי כהונתה 
אך לנוכח מעמדה הבכיר ובשים לב לכך שזו 
התנהגות חוזרת ונשנית אצלה, לא ניתן להבליג 

על דבריה ויש להשעותה לאלתר".
של  המשפטי  היועץ  רוטמן,  שמחה  עו"ד 
"חוק  אמר:  ודמוקרטיה  למשילות  התנועה 
שירות המדינה ותקנון שירות המדינה ברורים 
בכירה  מדינה  עובדת  ידי  על  הפרתם  ביותר. 
של  מסר  משדרת  המשפטים  במשרד  שכזו 

זלזול בחוק ואין להשלים עם כך".

לפני חודשיים הוא התפטר ממשרד השיכון מתוך כוונה שלא לשוב לתפקיד השר • 
השר יצחק כהן מש"ס מונה לתפקיד שר השיכון כדי לאפשר לו לכהן כסגן שר במעמד 

שר, אלא שהתפטרותו של השר כהן טרפה את הקלפים והחזירה את ח"כ ליצמן 
לתפקיד שר השיכון

המשנה ליועמ"ש מתחה ביקורת חריפה על רה"מ והשרים • לדברי התנועה למשילות: 
"על פי תקנון שירות המדינה חל איסור על עובד בדרגתה של עו"ד זילבר, לבקר את 

הממשלה וכך גם קבע בית המשפט העליון"

חוזר לתפקיד. ח"כ יעקב ליצמן )צילום: דוברות הכנסת(

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

« שעות עבודה 9:00-17:00
« עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il

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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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

קום לך - קום ברחבלתי אפשרי? – ליצנות! 
ן ַאְבָרָהם  ה ּתוְֹלדֹת ִיְצָחק בֶּ ְוֵאלֶּ
ַאְבָרָהם הוִֹליד ֶאת ִיְצָחק )כה, יט(

המתפלל על חברו נענה תחילה
על   - יצחק  את  הוליד  "אברהם  רש"י:  פירש 
ידי שכתב הכתוב 'יצחק בן אברהם', הוזקק לומר 
'אברהם הוליד את יצחק', לפי שהיו ליצני הדור 
כמה  שהרי  שרה,  נתעברה  מאבימלך  אומרים 
שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו. מה 
עשה הקדוש ברוך הוא, צר קלסתר פניו של יצחק 
דומה לאברהם, והעידו הכל: 'אברהם הוליד את 
'יצחק בן אברהם' היה,  וזהו שכתב כאן  יצחק', 

שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק".
שאמרו  אלו  אותם  הלא  הקשו:  המפרשים 
היו,  גמורים  רשעים  שרה"  נתעברה  "מאבימלך 
בנו.  אינו  שיצחק  אברהם  על  הרע  לשון  מספרי 
מדוע אם כן, קורא להם רש"י הקדוש רק "ליצני 

הדור" ולא "רשעי הדור"!
אלא, שחז"ל )בבא קמא צב ע"א( אמרו: "כל 
לאותו  צריך  והוא  חבירו  על  רחמים  המבקש 
אין  עצמו  שלו  אדם  תחילה".  נענה  הוא   - דבר 
יזכה   - בן  לו  שיהיה  חבירו  על  ומתפלל  בן, 
מוצאים  יז(  כ,  )בראשית  וירא  בפרשת  לבן. 
שסגר  לאחר  אבימלך  על  התפלל  שאברהם  אנו 
הקב"ה את רחמם כיון שלקח את שרה: "ַוִּיְתַּפֵּלל 
ֲאִביֶמֶלְך  ֶאת  ֱאֹלקים  ַוִּיְרָּפא  ָהֱאֹלקים  ֶאל  ַאְבָרָהם 

ְוֶאת ִאְׁשּתוֹ ְוַאְמהָֹתיו ַוֵּיֵלדּו".
והרי אברהם אבינו גם היה צריך לאותו דבר, 
ששרה אשתו תלד, ולכן מיד - "ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה" 
תחילה.  על האחר  כי התפלל  כב(,  ל,  )בראשית 
נמצא, שהתפילה שהתפלל אברהם אבינו על בית 

אבימלך שילדו - היא זו שגרמה לשרה שתלד.
מעתה נבין, כי ליצני הדור באומרם "מאבימלך 
נתעברה שרה", לא היתה כוונתם ששרה התעברה 
מאבימלך חלילה וחס, אלא שבזכות תפילתו של 
אברהם על אבימלך נתעברה שרה מאברהם ונולד 
יצחק.  נמצא שאין בדבר זה רשעות, רק ליצנות!

 
ברצות ה' גם מטאטא יוליד...

יש מפרשים בדרך נוספת מדוע נקראו "ליצני 
הדור":

שרה  נתעברה  שמאבימלך  היתה  טענתם  הרי 
יוליד  שאברהם  יתכן  לא  שכן  מאברהם,  ולא 
בגיל מאה, שלא כדרך הטבע. זוהי ליצנות! וכי 
שרה בת תשעים שנה יכולה להוליד? הרי שרה 
היתה  ולא  ע"ב(,  סד  )יבמות  היתה  איילונית 
שייכת אצלה כלל אפשרות להוליד, כמו שאמרו 
חז"ל )בראשית רבה נג, א(: "'ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ ָיֵבׁש' 

)יחזקאל יז, כד( - זו שרה".
ועם כל זאת שרה הולידה, כיון שזה היה רצון 
הבורא יתברך, וכמו שכבר אמר אחד החכמים: 
יתברך  ה'  אם  יוליד!...  מטאטא  גם  ה'  ברצות 
תשעים,  בגיל  האיילונית,  אמנו  שרה  גם  חפץ, 
והוא  היוצר  הוא  הבורא,  שהוא  כיון  בן,  תלד 

השולט על כל הבריאה.
יוכל  אבינו  אברהם  שגם  ברור  שכך,  וכיון 
להוליד בגיל מאה שנה אם זה רצון ה', והאומרים 
ליצנים  אלא  אינם   - שרה  נתעברה  שמאבימלך 

בעלמא!
ובאמת, במשך השנים שמענו וחווינו מעשים 
שיולידו  סיכוי  שאין  אמרו  שהרופאים  רבים 
נולדו להם ילדים שלא על פי  ילדים, ובכל זאת 
המנחה  הוא  יתברך  שהבורא  כיון  הטבע.  דרך 
להעמיק  בלבנו,  הזו  האמונה  את  ונוטע  אותנו 
ולהבין שכל קיומנו הוא בצורה ניסית ולא על פי 
דרך הטבע, וכפי שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בא 
)שמות יג, טז( וזה לשונו: "ומן הנסים הגדולים 
שהם  הנסתרים  בנסים  מודה  אדם  המפורסמים 

יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה 
שכולם  ומקרינו  דברינו  בכל  שנאמין  עד  רבינו 
נסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים 
יצליחנו  המצוות  יעשה  אם  אלא  ביחיד,  בין 
הכל  ענשו,  יכריתנו  עליהם  יעבור  ואם  שכרו, 

בגזרת עליון".  
מניסים  בנוי  בעולם  הטבע  של  המציאות  כל 
מוסתרים, "ִהֵּנה ֶזה עוֵֹמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן 
ַהֲחֹּלנוֹת ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים" )שיר השירים ב, ט(, 
הטבע כולו מונהג בנס, וכשאלו הם פני הדברים 
ושרה  ולאברהם  דבר,  ייפלא מה'  לא  כי  ברור   -

יכול להיוולד בן על אף גילם המופלג.

צא מאיצטגנינות שלך
ענין זה, שלידת יצחק היתה שלא כדרך הטבע, 

רואים כבר לעיל. 
ַהחּוָצה  אֹתוֹ  "ַוּיוֵֹצא  ה(:  )טו,  בפסוק  נאמר 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּבט ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְספֹר ַהּכוָֹכִבים ִאם ּתּוַכל 

ִלְסּפֹר אָֹתם, ַוּיֹאֶמר לוֹ ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך". 
ופירש רש"י: "אמר לו: צא מאצטגנינות שלך, 
שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן. אברם 
לא  שרי  וכן  בן.  לו  יש  אברהם  אבל  בן,  לו  אין 
אחר  שם  לכם  קורא  אני  תלד.  שרה  אבל  תלד, 

וישתנה המזל".
אברהם אבינו היה חוזה גדול בכוכבים, ויודע 
מזל  פי  שעל  אברהם,  ראה  האדם.  בני  מזלות 
משרה  ובפרט  לבנים,  שיזכה  שייך  אין  העולם 

אשתו, שהיתה איילונית.
חכמת  שולטת  כאן  עד  לו:  ואמר  הקב"ה  בא 
ולגבי  לגביך  אך  והאסטרולוגיה,  האיצטגנינות 
אינכם   - מאיצטגנינות"  "צא  ישראל,  עם  זרעך, 
שמראים  מה  פי  על  לא  כלל.  המזלות  לפי 
העם  ייראה  והעתידות,  המזלות  הכוכבים, 

היהודי.
העם היהודי מעל המזלות, עם ישראל חי וקיים 

אך ורק על פי אמונתו בבורא העולם! 
כל  במשך  עמנו  את  מובילה  הזאת  האמונה 
קיימים  אותנו  ומשאירה  אנו,  ימינו  עד  הדורות 
על אף "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו".

עמנו.  לקיום  טבעי  היגיון  אין  הטבע,  פי  על 
אומות רבות, חזקות מאתנו, נכחדו ונעלמו כלא 
היו, ועם ישראל נרדף ועונה בכל גלויותיו, דומה 
הזאבים  זאבים.  שבעים  בין  אחת  לכבשה  הוא 
אך  מלתעותיהם,  את  ופוערים  לטרוף  עומדים 
ייתכן  הכיצד  וקיימת.  שורדת  החלושה  הכבשה 

כדבר הזה? 
צא מאיצטגנינות שלך! אתה אינך כלול בטבע.

עם ישראל מעל המזל, מעל הטבע.
שאין  הטבע  בדרך  נראה  היה  שלעתים  הגם 
דרך הצלה, והכל אבוד, "כאשר אבדתי אבדתי" 
- תמיד הציל הקב"ה את עמו ושמר עליהם בדרך 

נס.
אירע  בהיסטוריה  רבות  פעמים  זאת.  רק  ולא 
באופן ניסי, שאויבי ישראל בעצמם שמרו עליהם 

והצילום... כל קיומנו אינו על פי הבנה כלל. 
ישראל  עם  הארוכות  הגלות  שנות  לאורך 

שורד, וכל אויביו נמוגים כעשן כלה.
לאברהם,  הקב"ה  אמר  הזה,  היסוד  את 
צא   - זרעו  ובלב  בלבו  לחקוק  בספר,  לכתוב 
המזלות  פי  על  חיים  אינכם  מהאיצטגנינות! 
אתכם  מנהיג  אני  הטבע,  מעל  אתם  והטבע, 

באופן שונה ונעלה!
אמנם אברהם ושרה עקרים, ובדרך הטבע אינם 
מבטיח  הקב"ה  אבל  יבש,  כעץ  ללדת  יכולים 
החיות  כל  כי  יהיה!  וכך  בן,  תחבוק  ששרה 
והקיום של עמנו היא בצורה ניסית ואמונית, ולא 

ייפלא מה' דבר.
)מתוך 'משכני אחריך' בראשית ח"ב(

אחרי פרשת הברכות, כשנודע זממו של עשיו להתנקם ביעקב אבינו, אומרת רבקה 
ליעקב: "ועתה בני שמע בקולי וקום ברח לך" )כ"ז, מ"ג(. אנו מוצאים שגם יצחק 
אבינו פונה אל יעקב אך אומר לו בלשון אחרת: "קום לך פדנה ארם" )כ"ח, ב'(. שני 
מסרים שונים קיבל יעקב אבינו, האב ציווה על "הליכה" ולעומת זאת האם על "הבריחה", 

שכפשוטה משמעה ריצה... 
ה"אמרי אמת" שאל: אם כן, איך מתפרש הפסוק שכתוב אחר כך )כ"ח, ז'(: "וישמע יעקב 
אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם", הרי נצטווה מפיהם על שני דברים שונים: מאביו צווה 
על ה"הליכה" ומאמו על ה"ריצה" ואיך שייך שיציית אז לשניהם בבת אחת, הרי המסר היה 

שונה? )מקור שאלה זו הביא הרה"ח ר' חיים מאניס זיטניצקי ז"ל(. 
"מכאן משמע" אמר ה'אמרי אמת': "אז ער געלאפן גייעדיקערהייט". אף במרוצתו בכל 
זאת הלך. כלומר שהיה אמנם יעקב בורח ורץ, אולם הוא עשה זאת בשלוות הנפש כאילו 
הוא הולך לדרכו, ללא צל של מתח ובהלה. הפעולה הייתה של בריחה, אלא שבפנים אחזה 
בו בעוז 'רוח' ההליכה, בשליטה מלאה. וכך ציית לקול אביו ולקול אמו בבת אחת. אמר רבי 
מאניס, שבאמרה זו של האמרי אמת ששמע בשנת תרצ"ט נאחז בכל זמני המהומה – השואה 

האיומה, והגביר עליו בתוקף את יישוב הדעת.
 – תשובה  ימי  בעשרת  אצלו  )בביקור  שליט"א  מבאיאן  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מפי  שמעתי 
תשע"ב(, שכאשר זקנו האדמו"ר מבויאן זצ"ל ביקר בארץ הקודש בשנת תשי"ג ערך אצלו 
ביקור גומלין הרה"ק רבי אהרון מבעלזא זצ"ל באכסנייתו. שם אמר הרה"ק מבעלזא : אספר 
לכם דבר שלא סיפרתי לאף אחד עד עכשיו. באמצע המלחמה בעת שברחתי לעבר בודפסט 
והיינו באויטא, ביקשתי על אם הדרך לעצור. המלווים חשבו בוודאי לשם  מאימת הרשע, 
דבר חשוב. יצאתי מהרכב והתיישבתי על אבן אחת במשך כעשר דקות. כשנכנסתי לרכב היה 
למלווי קושיא עלי, לשם מה סיבת העצירה ולא השבתי להם. אבל לכם אני אומר: נתיישבתי 
לבהלה,  להכניסני  רק  כזאת?  לעת  ממני  לרצות  היצר  יכול  כבר  מה  הבריחה,  בעת  בדעתי 
צונעמען דישוב הדעת, ואמרתי בלבי: דאס נישט! – זה לא ולא!  ויצאתי מהמכונית להתבונן.

הרה"ח רבי משה מייזליש ז"ל היה מרגל רוסי שהצליח לחדור למטכ"ל הצבא הצרפתי. 
הוא היה חסיד נאמן של 'בעל התניא'. ר' משה ניחן ביכולות מיוחדות, אשר בעזרתן הצליח 
להקדם עד לתוככי המפקדה הראשית הצרפתית. מאחר ובין שאר המעלות שלו היה דובר 
ופקודות  שונות,  ידיעות  ולהיפך  לרוסי  מצרפתית  לתרגם  היתה  עבודתו  שפות,  וכמה  כמה 

שונות. 
לרגל מעמדו, היה שותף לכל הדיונים במטכ"ל, והיה מודע לכל המידע שנאגר במפקדת 

המודיעין של נפוליאון, אותם היה מעביר בחשאי לקצינים רוסיים שפקדו מעליו. 
יום אחד, באחת הישיבות שנערכה במטכ"ל הצרפתי, נפתחה הדלת בעוצמה רבה, ולחדר 
התפרץ לא אחר מאשר נפוליאון בכבודו ובעצמו. נפוליאון היה מאוד נסער ועצבני, הוא סקר 
בעיניו במהירות את היושבים בחדר הפיקוד, ומבטו התמקד בחסיד היושב בקצה השולחן, 

הלא הוא ר' משה. 
ר' משה.  על  באצבעו  והורה  נפוליאון,  – שאג  כאן"  הזה שנמצא  הרוסי  המרגל  זה  "מי 
נפוליאון לא היסס לרגע וכדי להוכיח את דבריו, הוא ניגש במהירות והניח את ידו על לוח 
ליבו של ר' משה, כדי להיווכח אם פעימות ליבו נעשו למהירות מאוד, כפי שקורה לאדם 
את  להסגיר  נפוליאון  בעיני  בה  שדי  עובדה  מוות.  בסכנת  פתאום  בפתע  עצמו  את  המוצא 
העובדה שהאיש אכן מרגל, וחושש לחייו מאחר וגילו אותו. מתח עצום שרר בחדר. הגנרלים 
שהיו שותפים לישיבת המטה עקבו בדממה ובחרדה. הם ידעו את שידע גם ר' משה, כי לו רק 
יתברר שקצב הלמות ליבו התגברו במהירות, אזלו הסיכויים שלו לצאת מחדר המטה בחיים. 
קצב  לנוכח  נפוליאון  של  לתגובתו  והמתין  בעיניו,  הביט  נפוליאון,  לקראת  קם  משה  ר' 
דפיקות הלב. אלא שפעימות ליבו של ר' משה לא בגדו בו, הן היו סדירות ורגילות, כאילו 
מדובר באדם רגיל היושב רגל על רגל ומעיין בעיתון. נפוליאון השתכנע כי ר' משה אינו מרגל 
והניח לו. לאחר מעשה, שאלו חבריו את ר' משה: "איך עשית את זה? איך הצלחת לשמור על 

קור רוח ופעימות לב סדירות?". 
השיב להם ר' משה: משפט מפתח ישנו בתורת רבי הקדוש האדמו"ר בעל התניא זי"ע 'מוח 
שליט על הלב'! הוא לימד אותנו, פעם אחר פעם, כי השכל שבמוח צריך לשלוט על הרגש 

שבלב. זה מה שעשיתי, וכך הצלחתי להישאר רגוע, וקצב הלמות של לבי לא השתנה כלל. 
הרה"ח הישיש ר' משה דוד פאלוך זצ"ל מבני ברק, היה אומר בשם אביו ר' יצחק שמחה 
על  הוד  נורא  פירוש  בהתרגשות,  פעם  לו  שאמר  זי"ע(.  נזר'  ה'אבני  תלמיד  )שהיה  הי"ד 
הפסוק: "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". כשיודעים שה' עשה את היום הזה, אז נגילה 
ונשמחה בו! ובנו זצ"ל היה מוסיף לדברי אביו: שצריך להתאמץ ולזכור שזה היום, וכל מה 

שנעשה בו בכל יום ויום, עשה ה', ואז נגילה ונשמחה בו! 
נזעק  ל"ע.  בימים טרופים  גם  זוכים לשלוות הנפש  אזי  נזכור שהכול הוא מהקב"ה,  אם 

לבורא עולם: הושענא נפש מבהלה!
איך עושים זאת? הרבי מליובאויטש זי"ע סיפר שבהזדמנות מסוימת נכנס לחדר של חמיו, 
הרבי הריי"צ, ביום שהיה אמור לצאת לנסיעה חשובה ורבת סיכונים, וראה אותו נינוח ומעיין 

בספר. 
אמר הרבי: "שאלתי את מורי וחמי, איך ייתכן עד כדי כך לא להיות מוטרד לפני נסיעה 
רבים  שיעורים  לו  היו  מאד.  עסוק  אדם  היה  שהרשב"א  "ידוע  ענה:  הריי"צ  והרבי  כזו?", 
בנושאים שונים, כמו כן הוא ענה תשובות לכל קצווי תבל על שאלות בכל התחומים, בנגלה 
בנסתר וגם בחקירה. מלבד זאת הוא גם היה רופא, ולצד כל עיסוקיו הרבים היתה לו גם חצי 
שעה ביום שהוקדשה לטיול של מנוחה באוויר הצח. במחצית השעה הזו הוא לא חשב על 
עיסוקיו השונים, כי אם כן לא תהיה כל תועלת בטיול, שהרי הוא שוב מוטרד.  זמן זה היה 
מוקדש למנוחת הנפש, ולכן הוא היה רגוע לגמרי באותו זמן. ונשאלת השאלה איך הצליח 
הרשב"א לעשות זאת לנוכח כל טרדותיו העצומות? ההסבר הוא משום שהיתה לו 'הצלחה 
בזמן'. כל דבר שעשה, הוא היה מונח כל כולו באותו עניין, ובשעת מעשה הוא לא חשב כלל 
על העיסוק הבא. באופן כזה יש 'הצלחה בזמן', אבל אם כל הזמן חושבים על הדבר הבא, לא 

יכולה להיות 'הצלחה בזמן'".
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היתרונות הנוספים שבאכילת טונה סטארקיסט כמקור לחלבון 
נובעים מכך שבבחירתה כמקור חלבוני מצטרפת העובדה 

שהיא דלה בשומן (מכילה רק 1% שומן), יכולה להיות דלה 
בנתרן (טונה סטארקיסט במים מכילה רק 170 מ"ג נתרן וטונה 

סטארקיסט דלת נתרן בשמן או במים מכילה רק 70 מ"ג נתרן ב- 
100 גר')  ומצטרפים 

שאר מרכיביה 
התזונתיים שכוללים 

שפע של ויטמינים 
ומינרלים וחומצות 

שומן מסוג אומגה 3. 
100 גר'  טונה במים 
או בשמן מכילים כ- 
25 גר' חלבון שזאת 

כמות חלבון כמו ב- 100 גר' בשר בקר רזה (מבושל).

למרות היותה בקופסת שימורים, היא אינה מכילה חומרים 
משמרים, לאחר סגירה הרמטית של הקופסאות הן מעוקרות 

על ידי חימום בטמפרטורה מעל 115 מעלות שגורמת להשמדת 
החיידקים ולשמירה סטרילית של המוצר לאורך מספר 

שנים. בנוסף, היא מהווה ארוחה מצוינת שעונה על הצורך לגוון 
בצריכת המנה החלבונית, שתהיה גם מדגים כי בהשוואה לדג 
הטרי בטונה בקופסה נשמרים רב הערכים התזונתיים והיא דג 

לכל דבר. היא מספקת דרך קלה ונוחה לצרוך מספיק חלבון 
בארוחה אבל גם יש בה את אחת הדרכים הפשוטות, קלות 
ונפלאות להגביר את צריכת הדגים שידועה כנמוכה בקרב 
מבוגרים וילדים ולשפר את הבריאות של כלל האוכלוסייה.

אפשר לחמם טונה! קופסת טונה היא תחליף נהדר קל ונח 
להכנה כתחליף למנה החלבונית גם בארוחה החמה: פשוט 

מוציאים את הטונה מהקופסא, מצרפים תוספת של פחמימה 
בריאה וירקות, ואוכלים.

טונה סטארקיסט מתאימה כמנת חלבון עבור ילדים  ועבור  כל 
מי שלא אוהב את הצורה, הטעם או הריח של דגים, היות והיא 
לא נראית ולא מריחה כמו דג. 100 גר' טונה סטארקיסט במים 
מכילה מעל 50% מההמלצה לצריכת חלבון עבור ילדים (מגיל 

4). טונה סטארקיסט לא רק מקור חלבוני מצוין בארוחה שחשוב 
כ"כ להתפתחותם התקינה של הילדים, אלא היא גם מהווה 
מקור מצוין לרכיבים חיוניים נוספים כגון ויטמינים ומינרלים 

רבים וחומצות שומן מסוג אומגה 3 שנחקרות בהקשר של שיפור 
יכולות למידה בילדים.

אין הרבה מזונות חלבוניים כמו טונה שמגיעים יחד עם שפע 
של יתרונות תזונתיים ושמשתלבים כ"כ בקלות בכל ארוחה כמו 
טונה בקופסה – אפשר לשלב אותה עם פסטה, אורז, חביתות, 

פשטידות, והיא מתאימה גם כמנה ראשונה או כתוספת לסלט, 
או בארוחות ביניים בתוך כריך או בתוספת קרקרים. טונה 

סטארקיסט מגיעה במגוון טעמים ומגוון אחוזי שומן וניתנת 
להכנה בטעמה הטבעי בתבשילים מלוחים חריפים חמוצים 

ואפילו מתוקים (אסיאתי או בשילוב פירות)

אם נוסיף לכך את נוחות ומהירות ההכנה והעובדה שטונה 
סטארקיסט מהווה מנת חלבון שקל לשמור בבית בלי 

שתתקלקל, נקבל הרבה מאוד סיבות טובות לבחור בה כמנה 
חלבונית איכותית בארוחה.

אינפורמטיבי *
דבי וולף מזכירה: 

ימים אחרונים למימוש הטבה 
בשווי אלפי שקלים 

חברות 'מכבי שלי' זכאיות להטבה משתלמת להסרת 
שיער בלייזר · ההטבה בתוקף עד לסוף השנה האזרחית 
· ההטבה מומשה בעבר? ניתן לממש בשנית! · קיימת 

אפשרות למימוש עתידי –רוכשים כעת את חבילת הסרת 
השיער ומקיימים את הטיפולים בשנים הבאות

חברות 'מכבי שלי' – דבי 
וולף מזכירה לכן שאלו 

הימים האחרונים 
למימוש הטבה 

אטרקטיבית להסרת 
שיער בלייזר! מדובר 

בהטבה משתלמת 
במיוחד; עד 50% הנחה, 
ובשווי של מעל ל-2,000 
₪. ע"פ החלטת משרד 

הבריאות, ההטבה 
תסתיים בסוף השנה 
האזרחית ולא תוצע 

בשנים הבאות. גם אם ההטבה מומשה בעבר, ניתן לממש 
אותה כעת בשנית. כמו כן, קיימת אפשרות למימוש עתידי 
– במסגרתו, רוכשים כעת את חבילת הסרת השיער במחיר 
האטרקטיבי, ומקיימים את הטיפולים בכל זמן שיתאים לכן 

במשך שלוש השנים הבאות.

הסרת שיער בלייזר קנתה את שמה כטיפול איכותי המביא 
לתוצאות טובות לטווח הארוך. אך לא די בשם טוב, על מנת 

להעניק מענה מושלם ללקוחות, מציעה דבי וולף את סדרת 
טיפולי הלייזר עם התחייבות שאין כדוגמתה: אחריות מלאה 

ל-10 שנים על מבחר טיפולי הלייזר להסרת שיער! 

נוסף לאחריות המהפכנית, דואגת דבי וולף להעניק מענה 
גם לתקופת הקורונה המאתגרת. בהתאם לכך, הביאה 

דבי לסניפיה את המילה האחרונה בתחום הסרת השיער 
ההיגיינית: מכשיר הסרת שיער בלייזר בעל ראש נשלף 
– היחיד מסוגו בעולם - לחיטוי מוקפד בין המטופלות. 

המכשיר החדשני מאושר ע"י משרד הבריאות, שאף ממליץ 
למטופלת לרכוש ראש נשלף אישי, אותו תביא למכון בעת 

הטיפול.

לפרטים ולתיאום פגישת ייעוץ חינמית: 1700-500-401, 
ובסניפי 'דבי וולף': ירושלים - עם ועולמו 3 (כנפי נשרים), 

בני ברק - ר' עקיבא 74 קומה א', מודיעין עילית - מרכז 
קסם.

נערכים לעונת היובש עם סדרת 
יו-לקטין של ד"ר פישר

הסדרה המובילה לטיפול אינטנסיבי ולהקלה בעור יבש 
ועכשיו חדש: קרם ידיים טיפולי פורטה 10% וחמאת גוף טיפולית

בואה של עונת החורף מבשרת על תחילתה של עונת היובש. 
בין רגע אנחנו פתאום 

מתחילים להרגיש 
שהעור הופך לסדוק, יבש 

ואף מתחיל להתקלף. 
התופעה נפוצה מאד, 

ומתרחשת בעקבות 
היובש באוויר, ירידת 

הטמפרטורות וחימום החדרים כך שהעור מאבד מהלחות שלו.

יובש העור עשוי לבוא לידי ביטוי בעור מחוספס וחסר ברק 
ולעיתים אף באדמומיות וקילוף העור המלווה בגרד. על מנת 

לטפל ולהקל על תסמיני התופעה, פיתחו מעבדות ד"ר פישר 
את סדרת יו-לקטין (U-Lactin), הסדרה המקיפה ביותר 

לטיפול אינטנסיבי ומניעת יובש עור מכף רגל ועד ראש והינה 
המומלצת ביותר על ידי רופאי העור בישראל ועל ידי עמותת 

אי"ל (האגודה הישראלית לסוכרת).

לקראת עונת החורף הקרובה, משיקה ד"ר פישר את יו-לקטין 
קרם ידיים טיפולי פורטה 10% המיועד לעור יבש במיוחד, 

פגום, מעובה, סדוק ומחוספס ואת יו-לקטין חמאת גוף 
טיפולית, לעור יבש במיוחד. שני התכשירים עברו בהצלחה 

בדיקות לחות ל-48 שעות במעבדת מחקר מובילה באירופה 
ובדיקת סנסיטיב המעידה על התאמתם לעור רגיש. 

יו-לקטין קרם ידיים טיפולי פורטה 10% לעור יבש במיוחד, 
פגום, מעובה, סדוק ומחוספס מכיל:

 :(Urea) ו-10% אוראה (Lactic Acid) 2.5% חומצה לקטית
מעשירים ומסייעים באיזון מחדש של רמת הלחות בעור יבש.

AQUAXYL- רכיב חדשני המסייע בשיפור יכולתו הטבעית של 
העור לספוג ולאגור לחות, לשמירה על מאזן הלחות הטבעי של 

העור לאורך זמן.

שמן שקדים- מעניק לעור לחות, רכות, הזנה אינטנסיבית 
ומסייע בהחייאת העור.

חמאת שיאה ופרו ויטמין -B5 מסייעים בהענקת לחות וריכוך 
העור.

ויטמין E- אנטי אוקסידנט המסייע בנטרול רדיקלים חופשיים 
ובהגנה מפני נזקי סביבה ואקלים.

ללא פראבנים 

מחיר מומלץ לצרכן: 49.90 ₪, תכולה: 100 מ"ל

יו-לקטין חמאת גוף טיפולית לעור יבש במיוחד. נוסחה 
מחוזקת ומועשרת במרכיבים המסייעים בריכוך ובהזנת העור:

 -(Urea) ו-7% אוראה (Lactic Acid) 0.5% חומצה לקטית
מעשירים ומסייעים באיזון מחדש של רמת הלחות בעור יבש.

קומפלקס שמנים ממקור צמחי- שמן זית, שמן כותנה ושמן 
שקדים המסייעים בשמירה על לחות העור ותורמים לריכוך, 

גמישות והזנת העור.

ויטמין E- אנטי אוקסידנט המסייע בנטרול רדיקלים חופשיים 
ובהגנה מפני נזקי סביבה ואקלים.

SLES-ו SLS ,ללא פראבנים

מחיר מומלץ לצרכן: 59.90 ₪, תכולה: 200 מ"ל

עוברים את החורף בשלום
עונת החורף בפתח, והשנה, יותר מתמיד, כולנו מייחלים 

לעבור את העונה בבריאות טובה, ולחזק את המערכת 
החיסונית שלנו ושל ילדינו.

אין ספק כי ההזנה 
הטבעית היא הטובה 

והמומלצת ביותר 
לתינוק בשל יתרונותיה 

הרבים –  מהווה הזנה 
מיטבית המספקת 

את כל צרכי התינוק, 
קלה לעיכול, 

תורמת להתפתחות, מכילה רכיבים התורמים לחיזוק 
ההגנה החיסונית של התינוק, כמו למשל נוגדנים וחיידקים 

פרוביוטיים  וגם מספקת יתרונות בריאותיים לאם .  

מהי פרוביוטיקה?

פרוביוטיקה (מלשון פרו=בעד, ביוטיקה=חיים) היא שם 
כולל למגוון חיידקים ידידותיים, הנמצאים במערכת העיכול 

שלנו.  חיידקים פרוביוטיים ידידותיים קיימים בהזנה הטבעית 
ומועברים באמצעותה לתינוק מה שמוביל להתבססותם 

במערכת העיכול שלו, תהליך שמחקרים מצאו שהינו חיוני 
להפעלת מערכת החיסון של הרך הנולד. תהליך זה מתחיל 
להיווצר במערכת העיכול כבר בשבוע הראשון לחיי התינוק, 

ומושפע מגורמים שונים, כמו סוג הלידה ותזונת התינוק. 

מהי חשיבות הפרוביוטיקה לתינוקות?

בגיל הינקות ועד סביב גיל שנתיים המיקרוביום, אותה 
אוכלוסיית חיידקי המעי מתבססת ונבנית גם להמשך החיים. 

בראשית החיים, כאשר התינוק נולד עם מערכות שעדיין 
לא בשלות בגופו, יש לפרוביוטיקה חשיבות רבה בתרומתה 

לחיזוק ההגנה הטבעית, להבשלת מערכת העיכול, להקלה על 
תופעות שונות כמו גזים, הפחתת שלשולים וככל הנראה שיש 

לה גם קשר על הרכב הגוף ונטייה להשמנה בהמשך החיים. 

כיצד דואגים שתזונת התינוק תכיל פרוביוטיקה?

הדרך הטובה ביותר היא באמצעות ההזנה הטבעית המכילה 
מגוון חיידקים פרוביוטיים המייצרים אוכלוסייה מגוונת מאד 

במערכת העיכול של התינוק שם הם פועלים להגנה מפני 
גורמים זיהומיים מחוללי מחלות. כיום, כשאנחנו חיים בצילה 
של מגיפת הקורונה, מצאו החוקרים עד כמה חשוב להמשיך 

בהזנה הטבעית וזאת גם במקרים בהם האמא עצמה הינה 
מאומתת חיובית לקורונה. חשוב לציין שעליה כמובן להקפיד 

מאד על עטיית מסיכה ושטיפת ידיים לפני ולאחר כל מגע 
עם התינוק ומעניין לגלות את העובדה המדהימה שהוירוס 

עצמו אינו מועבר באמצעות ההזנה הטבעית, בעוד הנוגדנים 
שמיוצרים בגופה כנגד אותו וירוס מועברים באמצעותה 

לתינוק ומגנים עליו מפני המחלה.

לאחר תקופת ההזנה הטבעית, או במקרים בהם הזנה טבעית 
בלעדית אינה מתאפשרת, מומלץ לבחור עבור התינוק תמ"ל 

(תרכובת מזון לתינוקות) המועשר בחיידקים פרוביוטיים. 
מטרנה אקסטרה קר מהדרין, בכשרות בד"צ העדה החרדית, 
הינה סדרת האקסטרה של מטרנה המועשרת בפרוביוטיקה 

מסוג B.Lactis, זן ששכיח במערכת העיכול של תינוקות 
הניזונים בהזנה הטבעית. ייחודה של סדרת אקסטרה קר 

מהדרין הוא ביתרון המשולש לעיכול קל, הכולל: פרוביוטיקה 
בכל השלבים; סיבים פרה ביוטיים התורמים למרקם 

יציאות רך ומעודדים את שגשוג הפרוביוטיקה במעי; ושמן 
בטאפלמיטט, שנועד להקל על העיכול בחודשים הראשונים. 

מטרנה זמינים עבורכם לכל שאלה גם במרכז לייעוץ תזונה, 
הזנה טבעית ושינה בטלפון:  1-800-32-33-33

למה טונה סטארקיסט מעולה 
כמנת חלבון בארוחה

מאת: רותי אבירי, דיאטנית קלינית, יועצת תזונה לסטארקיסט

החורף כבר ממש כאן, ועמו הצורך בארוחות מזינות 
ומשביעות. כדי שארוחה תהיה מאוזנת ומשביעה, עליה 

להכיל את כל אבות המזון. לחלבונים יש את אחד התפקידים 
הראשיים מכיוון שעיכול החלבונים דורש אנרגיה ונמשך זמן 
רב יותר ולכן הם גורמים לתחושת שובע גדולה יותר ולאורך 

זמן רב יותר.

טונה סטארקיסט מהווה לפני כל שאר יתרונותיה התזונתיים, 
מקור מעולה לחלבון בכל ארוחה- בוקר, צהריים, ערב ואפילו 

כנשנוש בין הארוחות.

מבצע בעינית: עדשות מולטי-
פוקל החל מ-749 ש"ח

קניית משקפיים היא לא עניין של מה בכך. כדי להשלים את 
הרכישה הנכונה והמתאימה ביותר עבורכם – כדאי להתייעץ 

ולרכוש באופטיקה המעמידה לרשותכם מומחים בעלי ניסיון 
בתחום החשוב. הדבר 

מקבל משנה תוקף 
כאשר ניגשים לרכוש 

משקפי מולטי-פוקל, 
הדורשות מיומנות 

ומקצועיות רבה 
במיוחד.

רשת האופטיקה עינית, המהווה את אחת מהשחקניות 
הדומיננטיות ביותר בישראל בשוק האופטיקה, מציעה לכם 

לרכוש את משקפי המולטי-פוקל בליווי מקצועי אדיב, וכעת 
– אף במחיר משתלם; זוג עדשות מולטי-פוקל החל מ-749 ₪ 
בלבד. ההטבה המשתלמת מצטרפת להטבות קופות החולים 

השונות.

לא הסתגלתם? לא נורא. רשת עינית מעניקה ללקוחותיה 
שלושה חודשי הסתגלות, במהלכם ניתן לקבל חזרה את עלות 

העדשות, במידה והן אינן מתאימות לכם. המבצע בכפוף 
למרשם ובדיקת אופטומטריסט.

רשת 'עינית' מציעה מגוון מותגי יוקרה עדכניים, יועצים 
להתאמת מסגרת אישית, מעבדה בכל חנות, אופטומטריסטים 

מוסמכים והמכשור המתקדם ביותר. לעינית צוות מכירות מסור 
ומקצועי, המלווה כל לקוח באופן אישי. הרשת מטפחת קשר 

רצוף עם לקוחותיה ורואה את עצמה כחברה ושותפה לדרך 
האישית של כל צרכן וצרכן.

סניפי עינית: ירושלים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, וקניון רב 
שפע, רח' שמגר 16; בני ברק: 'עינית' ו'עינית ג'וניור' במרכז 

רייסדור, רח' הרב לנדא 4; אלעד: מרכז 'רימון' רח' בן שטח 10; 
בית שמש: חדש קניון לב הרמה רח' נהר הירדן וברח' נחל זוהר 

4; ביתר עילית: רח' הר"ן 9. ז'.

עלית מקבוצת שטראוס משיקה 
את סדרת "רבע לשבע מוס" 

גלילית קראנצ'ית בצורת פרלין, עטופה בשוקולד ומלאה 
במוס מפנק עשיר ואוורירי

רבע לשבע, המותג הוותיק והאהוב, ממשיך להתרחב 
ומתחדש במשפחת מוצרים מרגשת - רבע לשבע מוס: גלילית 

וופל קראנצ'ית, "הפוכה על הראש", המזכירה בצורתה 
פרלין, ממולאת במוס חלבי, עשיר ואוורירי ועטופה בציפוי 

שוקולדי.  מדובר בסדרה שתהליך 
הייצור שלה מורכב ומחייב עדינות 

רבה בחיתוך, במילוי ובציפוי, 
תוך תשומת לב מירבית לפרטים 

הקטנים, ושימוש בחומרי גלם 
יחודיים. 

סדרת "רבע לשבע מוס" פותחה כדי להתאים לצרכנים 
המחפשים להתפנק ולפרגן לעצמם רגע קטן, אך מושלם, עם 

ביס עשיר בטעמים, שכבות ומרקמים, בסוף יום עמוס. 

סדרת רבע לשבע מוס מציעה מוצרים בשלושה טעמים: רבע 

תעסוקה לילדים 
לימי הקורונה: "משחקורונה"

 משחק חדש וחוויתי המתאים במיוחד לימים אלה הופק בימים 
האחרונים. באמצעות המשחק, מגלים הילדים את הנקודות בהן 

הם יכולים את הכיף גם בתקופת הקורונה

מאת: אלי שניידר

בימים האחרונים הופק משחק 
חדש, מיוחד וצבעוני, שהופק 

במיוחד לימי הקורונה. המשחק, 
"ממתקורונה" מבית "השראה", 

משלב הנאה, כיף ועניין, יחד 
עם העברת מסרים חיוביים 

והסתכלות שונה ונעימה על 
אתגרי הימים.

באמצעות המשחק, מגלים הילדים תוך כדי חוויה את הנקודות 
בהן הם יכולים למצוא דווקא את הכיף בתקופת הקורונה.

המשחק שפותח על ידי מומחית דידקטית, זכה לשבחים רבים 
מהורים וממומחים. בין השאר, נוצר שיתוף פעולה עם נציגי 
קופת חולים מאוחדת בחיפה, והמשחק חולק לילדי שכונת 

נווה שאנן, וחיכה למשפחות על דלת ביתן, כאשר על כל דלת 
נתלתה שקית ובה המשחק החדש והחוויתי.

נציגי קופת החולים התרשמו מאד מהמשחק ומההשפעות 
החיוביות שבו על הילדים, ונרתמו לקידום הבריאות בתקופה זו 

באמצעות המשחק המיוחד.

לפרטים נוספים על המשחק החדש: 058-3203274 או במייל: 
m0583203274@gmail.com

לשבע מוס אגוזים – גלילי וופל במילוי קרם אגוזים מעולה 
ובציפוי שוקולד חלב – מהדורה קבועה, רבע לשבע מוס 

חלבה – גלילי וופל במילוי מוס חלבה עשיר ובציפוי שוקולד 
חלב מעול- מהדורה קבועה, רבע לשבע מוס שוקולד – גלילי 
וופל במילוי מוס קקאו עשיר ובציפוי שוקולד מריר מעולה - 

מהדורה מוגבלת.

משקל: 12 יחידות במגשית – סך של 100 גרם. 

כשרות : בד"ץ העדה החרדית (חלבי)

ניתן להשיג בכל רשתות השיווק

קרדיט צילום: יעל האן

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"ב אדר תש"פ 618/3/20
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דירות 
למכירה

ב’ כסלו -ד’ כסלו תשפ”א
18/11-20/11/2020  

 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 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(_____________________________________________

 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, לאנ"ש, 
6 חד', ק"ג עם מעלית, 
130 מ"ר, חזית, 3 כ"א, 

משופצת, 2,700,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

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,  ק"ב )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 חד', 
קומה 4 + מעלית, בניין 
חדש, 1,800,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)29-29(קוק 23 054-6506501

 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

 בהרב קוק/טבריה, 4.5 
חד', ק"ג )לא אחרונה(, 

עם מעלית, גדולה 
ומשופצת, חזית, חניה 
משותפת, 2,350,000 

ש"ח בלעדי ש.מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)42-42(_____________________________________________

בני ברק
 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

אופקים

 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

 בהר השלום, 5 חד' 
חדשה, מרווחת ומאווררת + 

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

 באזור הנביאים!! 4 
חד', משופצים, ק"ב עם 
מעלית וחניה, עורפית, 
1,820,000 ש"ח תיווך 

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

3-3.5 חדרים
 דירה 3 חדרים, 75 מטר 
+ אפשרות הרחבה של 40 
מטר, השכן בנה, אפשרות 

למרפסת שמש או חדר גדול, 
אפשרות למגורים או השקעה, 
540,000 סופית תיווך עוצמה 

052-7113508)46-47(_____________________________________________

בית שמש

4-4.5 חדרים

 מציאה, רחוב עלי כהן, 
יש שכנים טובים, מסורתיים, 

שכנים שקטים וטובים, חייבת 
להמכר תיווך עוצמה

052-7113508)46-48(_____________________________________________

 בסמטת אזר/העליה 
השניה, דירת 3 חדרים, 
75 מ"ר, קומה ג', ללא 

מעלית, משופצת, 
ומעליה 2 יח"ד חדשות!! 

ומעליה גג מרוצף, 
2,600,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 ח' בקהילות יעקב, 100 
מ', 3 כ"א, ק"ג, חזית, מעלית, 

חניה, 2,400,000 ש"ח
052-7686652)46-49(_____________________________________________

 בקושניר, 4 חד' יפיפיה 
+ אופציה + מרפסת, מיידי, 

לל"ת, 3 כ"א, ק"ג + מעלית, 
1,950,000 ש"ח

_____________________________________________)46-49ל(052-7161774

 במציאה, בעמק יזראל, 
מושקעת מאוד, 4.5 חד' + 

מרפסת שמש/סוכה + מחסן 
+ חניה + מעלית + אפש' 
הרחבה, לל"ת, 1,990,000 

_____________________________________________)46-47ל(ש"ח 050-6996608

 ברדק ברמת גן, באזור 
הרב קוק, 4 חד' חדשה 

ומשופצת ק"ג עם חניה. 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)46-46(_____________________________________________

אשדוד
דופלקסים

 ברובע ז', דופלקס 5 
חד', ממ"ד, יח"ה, סוכה + 
גג צמוד + א"ב 2 חד' בגג 

)גם לחלוקה( "תיווך - אריה" 
053-3172172)47-47(_____________________________________________

 וילה 3 מפלסים, קירות 
החוץ מאבן, 8 חד', 280 מ"ר, 
מגרש 380 מ"ר, ברח' סיני 5 

_____________________________________________)47-50ל(052-8602957

וילות ובתים

 דוד רזיאל, 4 חדרים, 
שיפוץ יסודי, בנוי 94 מ"ר, 

קומה 2, אזור מתחרד, 
1,195,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)47-47(_____________________________________________

 שדרות הדקל, 4 חדרים, 
בנוי 96 מ"ר, קומה 6, מעלית, 
אזור מתחרד, 1,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)47-47(רויאל נכסים 054-3191310

 הנרקיס 4 חדרים, בנוי 75 
מ"ר, אזור מתחרד, קומה 4, 
890,000 ש"ח רויאל נכסים 

054-3191310)47-47(_____________________________________________

 הנרקיס, 4 חדרים, בנוי 
78 מ"ר, קומת קרקע, אזור 

מתחרד, 990,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)47-47(נכסים 054-3191310

 באזור הרב קוק/יוסי, 
ענקית, כ- 120 מ"ר, ק"א, 
ע"ע, חזית, מיידית "תיווך - 

_____________________________________________)47-47(אריה" 053-3172172

 במכבים, מחולק ל- 4 
חד', 85 מטר, ו- 3 חד' 

75 מטר, הדירות חדשות, 
2,300,000 "פנחס 

_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

 בבניה בשיכון ה', מבחר 
דירות, החל מ- 1,550,000 

_____________________________________________)47-47("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבניה באזור העיריה, 
דירות 4 ח', 2,250,000, 5 
ח', 2,700,000, פנטהאוז, 
4,300,000 ***בגמר בניה 

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

B.D.A 47-47(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בפרדו, ק"א, כ- 
160 מ"ר, מחולקת 

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

050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

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

050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

1,990,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

ז.לשיפוץ + היתרים, 
תוכניות 40 מ"ר, 

1,450,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בטרפון, 
ענקית, כ- 120 מ"ר, 

ק"א, מחולקת, 3 חדרים 
+ יחידה, חזית, 3 כ"א, 

1,950,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ במתחרדים, 
50 מטר + אופצייה לסוכה, 
קומה א', 1,330,000 תיווך 

_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי, כ- 60 מטר, 
ביהודה הנשיא, שמורה + 
חתימות לתמ"א 38 תיווך 
_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
מחולקת ל- 3 דירות, 
הכנסה טובה מאוד, 

8,500 ש"ח, רק 
1,550,000 מיידי אפיקי 

_____________________________________________)47-47(נדל"ן בועז 050-4156080

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב ליד החלוצים, 

קומה  ראשונה, מחולקת 
לשתי דירות, משופצות, 

מרוהטות, מכניסות 
5,500 ש"ח, במחרי 
מעולה, 1,400,000 

גמיש! בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)47-47(נדל"ן בועז 050-4156080

 טאבו משותף לאנ"ש, 
בנורוק, ק"ב, חזית, שתי 
דירות של 2 חד', 45 מ"ר 
כל אחת, כל דירה נמכרת 

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

050-4156080)47-47(_____________________________________________

 טאבו משותף לאנ"ש, 
בקובלסקי, קונה אחד 
קונה 4 חד' + יחידת 

הורים + סוכה, 93 מ"ר, 
במחיר 1,300,000, 
מכניס 4,800 ש"ח, 

והקונה השני קונה שתי 
יחידות, 33 מ"ר שתיהן, 
מושקעות ומרוהטות, ב- 

1,100,000, מכניס 5,000 
ש"ח בלעדי לאפיקי נדל"ן 

_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 קרית הרצוג, בוינרב 
+ מעלית, 90 מ"ר, זכויות 

לתוספת 50 מ"ר, קו'2 
"מאגדים" משה דסקל

050-5926021)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בגולומב, 
פנטהאוז ענק, 130 

מ"ר בנוי + 100 מ"ר, 
מרפסת, קומה 8, חזית 

+ מעלית/שבת + 2 
חניות צמודות + מחסן, 
מיידי, 4,200,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! בבנין 
הכי מבוקש! 4 חד' + 

3 חד', בשני מפלסים + 
גג + מחסנים + חניות, 
לבעלי יכולת "אביחי - 

_____________________________________________)47-47(מתווכים" 03-5701010

 במנחם, דופלקס 
7 חדרים + גג, חזית, 

משופצת ברמה גבוהה, 
קומה ג', ד', ללא מעלית, 
כולל חניה ומחסן, מיידי, 

2,650,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)47-47(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר 
בפרדו, 140 מטר + יחידה 

70 מטר בקומה מעל + 
מרפסת 70 מ' + 2 חניות, 

3,500,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)47-47(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 חדשה בשוק, בנועם 
אלימלך, כ- 5.5 חדרים, ק"ב, 

חזית, 130 מטר, ענקית, 
שמורה ומרווחת, 3 כ"א, 

2,630,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר

052-7193105)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בפרדו, 5 חדרים 
גדולה, כ- 130 מ"ר, 

שמורה, ק"ד + מעלית, 
מיידי, 2,450,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות 
ברוזובסקי!! 5 חד', ק"ק, 
140 מ"ר, מרפסת שמש 
וסוכה, 2,620,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)47-47(_____________________________________________

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

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

חזית, 2,850,000 גמיש
B.D.A 47-47(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

מ', 6 חד', משופצת, אופ' 
לחלוקה נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)47-47(_____________________________________________

 מציאה! בירמיהו, 110 
מ"ר, סלון ענק, 3 כ"א, קומה 

ב', חזית, בנין קטן, מחיר 
הזדמנות 054-3050561 

_____________________________________________)47-47(הראשון בתיווך

 בלעדי בחברון, 110 
מ"ר, 5 חדרים + יחידת 
הורים, משופצת, ק"ק, 
מוגבהת, חזית, מיידי, 

2,220,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)47-47(_____________________________________________

 במצליח 5, ק"ב, בניין 
מעולה, עורף פתוח לצבי, 

דירת 5 חד', מושקעת 
מאוד, רק להיכנס, 130 

מ"ר + 2 סוכות + יחידת 
הורים + בקומת קרקע 
בנוסף קליניקה 10 מ' 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד', 140 
מ"ר, ק"ב, ניתנת 

לחלוקה בקלות, ב- 
1,790,000 מיידי! בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)47-47(_____________________________________________

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

עורפית, משופצת, אפש' 
לבניית יח"ד בק"ק, 

1,950,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
054-6506501)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 בבלעדיות 
בלוחמים!!! חדשה!! 4 
חד', 95 מ"ר + חצר 60 
מ"ר + אופציה, כניסה 

מיידית, 2,390,000 ש"ח 
מ.כהן-נכסים

052-7684074)47-47(_____________________________________________

 לא מוצא דירה ב- 1.2, 
נסדר מימון ל- 1.4, 
_____________________________________________)47-47(משכנתא 24 8724*

 מציאה!!! בבלעדיות 
בפוברסקי )רמת אהרון(, 4 

חד', אופציה בצד ובגג בטון, 
בתהליך התר, 1,860,000 

_____________________________________________)47-47("פנחס נכסים" 055-6789653

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,720,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)47-47(הקריה 050-3000121

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

1,690,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(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)47-47(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-47(הקריה 050-3000121

 מציאה!!! ברמת 
אלחנן 4.5 חד' + מעטפת 

בנויה, סה"כ 147 מ"ר, 
משופצת, מעלית, אופ' ליח"ד, 

2,170,000 נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)47-47(_____________________________________________

 בזכרון מאיר 4 חד', קומה 
א', חזית + סוכה, מטבח 

חדש + מרפסת, 2,100,000 
_____________________________________________)47-47(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 א.שלמה בן יוסף 4 
חד', כ- 90 מ"ר, שמורה 
+ א.להרחבה + מחסן, 

1,495,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 לרציניים!! א.המכבים 
4 חד', כ- 76 מ"ר, 

שמורה, 1,320,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בבן נריה 
)אסם(, 4 חדרים גדולה, 

מושקעת, 110 מ"ר, 
חזית + סוכה, קומה 6 + 

מעלית, מיידי, 2,350,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 הזדמנות בסלנט!! 
חדשה!! 4 חד', 85 

מ"ר, מרפסת שמש, 
1,950,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)47-47(נכסים 052-7684074

 3 חד', בקובלסקי 24, 
ק"א, 65 מ"ר + היתרים ל- 45 

מ"ר, משופצת, פינוי גמיש, 
1,690,000 ש"ח

_____________________________________________)47-50ל(050-2228966

 3 חד', ק"ב, אופציה 
להרחבה, שלד מוכן, ברח' 

דניאל, 1,600,000 נאור נכסים 
054-4566453)47-47(_____________________________________________

 3 חד', ק"ג, אופציה 
להרחבה על הגג, אזור 

העירייה, 1,650,000
054-4566453)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים, 
3.5 חדרים, מטופחת, 

כ- 95 מ"ר, ק"ג + אופ' 
לבניה )גג בטון(, שכנים 
בנו, אפשרות ליחידות, 
מיידי, 1,980,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בהחלוצים 
)קרוב לאברבנאל(, 3 

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

ב', 1,490,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)47-47(והשקעות 054-4290600

 לא מוצא דירה ב- 1.2, 
נסדר מימון ל- 1.4, 
_____________________________________________)47-47(משכנתא 24 8724*

באהרונסון!! 3 חד' + 
מרפסת, 80 מ"ר + 

היתר בניה בגג ובצד!!! 
1,790,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)47-47(נכסים 052-7684074

 בדב גרונר 3 חד' בבניין 
חדיש, מעלית, קומה 
3, 1,380,000 "פנחס 
_____________________________________________)47-47(נכסים" 055-6789653

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)47-47(_____________________________________________

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

050-3000121)47-47(_____________________________________________

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

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בדב גרונר 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, חדשה, ק"ג, 
מעלית, רק 1,399,999 

נדל"ן הקריה
050-3000121)47-47(_____________________________________________

 ברחוב טבריה/חרלפ, 
2.5 חדרים גדולים, 70 

מ"ר, מסודרת, קומה א', 
עורפית, 1,470,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)47-47(_____________________________________________

 בלעדי בחידא 3 ח', 
75 מטר, מסודרת + רשיון 

לבנות בגג, 1,750,000 תיווך 
_____________________________________________)47-47(אלטרנטיב 054-5500263



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

ב’ כסלו -ד’ כסלו תשפ”א   18/11-20/11/2020

 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

עפולה

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, 6,000 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

השקעות

ירושלים

+5 חדרים

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

משופצת, 3 כ"א + סוכה, 
_____________________________________________)43-48ל(3,300 ש"ח 052-7671305

 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, 

_____________________________________________)47-50ל(מיידי! 052-7111692

עסקים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

 בגיבורי ישראל, משופצת, 
מרוהטת, ממוזגת, מטבח, 

כניסה פרטית, ליחיד
 במנחם, 3 חד', ק-2' _____________________________________________)44-47ל(050-6521476

מתוך 3, חניה, מעלית, פינוי 
1.12, 4,000 ש"ח

_____________________________________________)44-47ל(052-8748875

 בק. הרצוג, 2 חד', ק"ב, 
מרווחת, משופצת, מרוהטת 
וממוזגת, דוד"ש, 2,550 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

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

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

 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,550,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 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

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

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

 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

 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  ברחוב עוזיאל, 
3 חדרים מרווחים 

ומשופצים, עורפית, 
קומה ג' עם מעלית 

+ אופציה תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 2 חד', בר' עקיבא, ק"ק, 
באיזור גן ורשא, אפשרות 
להרחבה, כניסה נפרדת, 

טאבו, מיידי, 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)46-49ל(גמיש 050-4168985

 למכירה דירה 4 חד', 
ממוזגת, בהדר גנים, פרקטים 

בחדרים, מעלית + חניה, 
משופצת, בהזדמנות

050-4771261)46-49(_____________________________________________

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

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)47-50ש(מיידי 054-7871947

 דירת 3 חדרים, חדשה 
מהקבלן, קומה 3, בקרית 

הרצוג, ללא תיווך
052-7690396)46-49(_____________________________________________

 3 חד', בסעדיה גאון, 
מרווחת מאוד, מרפסות 

ענקיות, משופצת, מטבח 
חדש, ממוזגת, מיידי

_____________________________________________)47-48ל(052-5500617

 בק.הרצוג, יח"ד לזוג, 
מקסימה, מרוהטת, ממוזגת, 
_____________________________________________)46-47ל(מיידית + נוף 052-7658517

 יח"ד גדולה, חדשה 
ומפוארת, לזו"צ, בדון יוסף 
_____________________________________________)46-50ל(הנשיא, מיידי 058-3215030

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

יפייפיה, ממוזגת, מיידי
054-3455437)46-47(_____________________________________________

 יחידת דיור, קומה 3 עם 
מעלית, בקרית הרצוג, ללא 

_____________________________________________)46-49(תיווך 052-7690396

גבעת שמואל

 מחפש דירה מ- 4+ 
במרכז ב"ב במחיר סביר ללא 

_____________________________________________)46-47ח(תיווך 03-5789117

 בבארי לזו"צ או בודד,
2 חד', ממוזגת ואסטטית

_____________________________________________)46-50ש(054-4797080

 באזור ק. הרצוג יח"ד 
חדשה ומפוארת, 40 מ"ר + 

חצר 10 מ"ר, ק"ה ללא מעלית 
_____________________________________________)46-47ש(053-3171920

 באיזור העירייה 3 חד', 
82 מ"ר, חזית, פינתית , 

משופצת + מרפסת, אופ' 
ל- 4 חד' בקלות, 1,550,000 

_____________________________________________)47-47(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בקרית הרצוג! מגורים 
+ תשואה! 3 חד', ק"ב 
+ הרחבה של 60 מ"ר, 
כדאי לראות! "אביחי - 
_____________________________________________)47-47(מתווכים" 03-5701010

 לפני כל עסקת מכירה 
או השכרה קבל יעוץ 

מקצועי, אישי, ונאמן! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)47-47(_____________________________________________

 הקודם נשכר! ביונתן! 
3 חד', ק"ב, מרווחת, 
אזור פינוי בינוי!! רק 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)47-47(_____________________________________________

 א.מנחם בגין 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת, ק"ג 

+ מעלית, מ.סוכה, 
ממ"ד, ח.בבניין, 

1,380,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)47-47(_____________________________________________

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

א.בצד 40 מ"ר ובג.בטון, 
שמורה, 1,250,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 
חד', ק"ג, כ- 67 מ"ר, 
משופצת + חתימות 

ל- 67 ברעפים + בצד 8 
מ"ר, 1,350,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 שיכון ה' כ- 3.5 חד', 
כ- 78 מ"ר, ממ"ד, 

סוכה, ק"ד + מעלית, 
1,710,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)47-47(_____________________________________________

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

מעשית מיידית, המטבח 
והאמבטיה משופצים, 
רק 1,350,000 בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז -050
4156080)47-47(_____________________________________________

 באלישע 3 חד', ק"ב, 
חזית, ענקית, 84 מ"ר + 
מעלית + סוכה, זקוקה 
לשיפוץ, ב- 1,500,000 

ש"ח בלעדי לאפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)47-47(בועז 050-4156080

 א.דנגור 2.5 חד', 
ק"ב, כ- 58 מ"ר, 3 כ"א, 
א.בצד 50 מ"ר, שמורה, 

1,190,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)47-47(_____________________________________________

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

חתמו, הגישו תוכניות 
לעירייה לעוד 2 חד', 

מחכים להיתרים 
מהעירייה לבניה מיידית, 

ב- 1,200,000 גמיש! 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)47-47(_____________________________________________

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

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

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בזכרון מאיר 2 חד', 
ק"ק, 35 מ"ר + אופ' כ- 16 
מ"ר, משופצת, 1,050,000 

_____________________________________________)47-47(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 לרציניים!! 
א.אברבנאל 2.5 חד', 

ק"ב, כ- 57 מ"ר + יציקת 
בטון 57 מ"ר, 1,350,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)47-47(_____________________________________________

קוטגים
 קוט'ג 7 חד', ביהודה הלוי, 
כ- 170 מ"ר בנוי + כ- 70 מ"ר 

גינה, מיידי "מאגדים" משה 
_____________________________________________)47-47(דסקל 050-5926021

+5 חדרים
 במנחם בגין 5 חד', 130 

מ"ר + חניה + מ.שמש, מחיר 
מעולה "מאגדים" משה דסקל 

050-5926021)47-47(_____________________________________________

 חיפה מחולקת ל- 2, 
משופצת מהיסוד, כולל ריהוט, 

מושכרת ב- 4,000 ש"ח, רק 
700,000 ש"ח 052-6224648 

r.b)47-47(_____________________________________________

חיפה

טבריה
+5 חדרים

 ברחוב ירושלים, 5 
חד', ק"ב, 3 כיווני אוויר, נוף 
לכינרת, משופצת + מחסן 
12 מ"ר, רק 695,000 ש"ח 

_____________________________________________)47-47(052-7166160 ידידיה

2-2.5 חדרים
 למשקיעים, בטבריה 

עילית באזור מרכזי דירת 2 
חד', משופצת ומושכרת, 

תקופה ארוכה, לשוכר טוב, 
רק 385,000 ש"ח

_____________________________________________)47-47(052-7166160 ידידיה 

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

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,820,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

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

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

מציאה! תיווך הכוכבים:
02-5713375)47-47(_____________________________________________

+5 חדרים
 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 

נטו!( משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)47-47(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)47-47(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 

_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

 רמות אונגוואר: 4.5 חד' 
)ניתן לחלק( + גינה )23 מ"ר( 
+ מחסן, כ"פ, ללא מדרגות, 
ע"י אוהל יוסף! 1,850,000 

ש"ח תיווך הכוכבים:
02-5713375)47-47(_____________________________________________

 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)47-47(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )90 מ"ר( 
+ גינה )16 מ"ר( + מרפסת 

)14 מ"ר( + מחסן 6, מוארת, 
נוף, 2,090,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

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

משה, 1,580,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)47-47(הכוכבים: 02-5713375

3-3.5 חדרים
 מגדל העמק, 3 חדרים, 

430,000 ש"ח, מושכרת 
1,700 ש"ח 052-6224648 

r.b)47-47(_____________________________________________

פתח תקווה
פנטהאוזים ודירות גן

 עפולה, מחולקת ל- 2, 
משופצת, מושכרת ב- 3,200, 

רק 650,000, כולל ריהוט
052-6224648)47-47(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
הסיבים 69 )קריית מטלון(, 

מיני פנטהאוס משודרג, קומה 
13, 6 חד', 200 מ"ר, חניה, 
מחסן, מעלית, מ"ש, יחידת 

הורים צוות אריאל
054-3975153)47-47(_____________________________________________

 בחפץ חיים/ביאליק, 
דירה 3 חדרים, מרווחת + גג 

+ חדר )כניסה נפרדת לגג( + 
_____________________________________________)47-47(חנייה 050-3528252

 "אינפינטי עוצמה", 
אלעזר פרידמן 3, דירת גג 

)3 למטה + חדר על הגג(, 
100 בנוי + 60 גג, משופצת 

ומטופחת, חנייה, מ"ש, ממ"ד, 
מחסן פרטי שירי שטרסבורג 

050-8087624)47-47(_____________________________________________

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

2,250,000 גמיש!!!
_____________________________________________)47-47(050-6610501 סתיו

 בסלימנסקי השקט! 5.5 
חדרים גדולה, מסודרת, חנייה 

משותפת, ללא, רק 1,590,000 
054-5566145)47-47(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", נקש 
11 )כפר גנים ג'(, משודרגת, 

קומה 1, 5 חד', 130 מ"ר, 
חניה, מחסן, מעלית, מ"ש, 

יחידת הורים צוות אריאל 
054-3975153)47-47(_____________________________________________

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

קומה 1, מעלית, חניה, 
משופצת ומעוצבת ברמה 

גבוהה שירי שטרסבורג
050-8087624)47-47(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בפנחסי, דירת 5 חד', 125 
מ"ר, מעלית, חניה מקורה, 

מ"ש, ממ"ד, מרווחת 
ומחולקת היטב שירי 

_____________________________________________)47-47(שטרסבורג 050-8087624

 להשקעה במרכז העיר, 4 
חד', מושכרת, לשותפים, ב- 

7,600 ברוטו, 1,280,000 תיווך 
_____________________________________________)47-47(יוחנן 051-2454512

 ברוטשילד/אחד העם, 
4 חד', 100 מ"ר, ק"א, 
1,390,000 תיווך יוחנן

051-2454512)47-47(_____________________________________________

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)47-47(ש' בלבד!! 050-4811122

 במרכז העיר, דירה 
מצויינת להשקעה/שותפים, 

ק"ד, מעלית, ענקית, 100 
מ"ר, 1,530,000 ש"ח
_____________________________________________)47-47(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)47-47(_____________________________________________

 בעמישב 4 חדרים, 
משופצת כחדשה, קומה 

א', חזית + תמ"א מאושרת 
לבניה, רק 1,520,000 ש"ח 

_____________________________________________)47-47(054-3050561 הראשון בתיווך

 "אינפינטי עוצמה", 
צירלסון 29 )כפר אברהם(, 

משופצת מהיסוד, קומה 1, 4 
חד', 105 מ"ר, עורפית, חניה, 

מעלית, מ"ש, יחידת הורים 
_____________________________________________)47-47(צוות אריאל 054-3975153

 "אינפינטי עוצמה", 
במשה הס, דירת 4 חד', 80 

מ"ר, קומה 4, ללא, חניה 
משותפת, משופצת, תשואה 

גבוהה! שירי שטרסבורג
050-8087624)47-47(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
המורים 5 )מרכז(, משופצת 
מהיסוד, קומה 1, 3.5 חד', 

75 מ"ר, מעלית, יחידת הורים 
_____________________________________________)47-47(צוות אריאל 054-3975153

 "אינפינטי עוצמה", 
ז'בוטינסקי 3 )רמת ורבר(, 

שמורה, קומה 5, 3.5 חד', 80 
מ"ר, חניה, מעלית, ממ"ד צוות 

_____________________________________________)47-47(אריאל 054-3975153

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

גבוהה שירי שטרסבורג
050-8087624)47-47(_____________________________________________

 להשקעה במרכז העיר, 
3 חד', מתאימה לשותפים, 

1,050,000 תיווך יוחנן
051-2454512)47-47(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", שבט 
נפתלי 5 )עמישב(, שמורה, 

קומה 4, 3 חד', 70 מ"ר, צוות 
_____________________________________________)47-47(אריאל 054-3975153

 "אינפינטי עוצמה", 
ויסבורג 8 )יוספטל(, משופצת 
מהיסוד, קומה 2, 3.5 חד', 75 

מ"ר צוות אריאל
054-3975153)47-47(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", ברנר 
3 )יוספטל(, שמורה, קומה 4, 

3 חד', 70 מ"ר צוות אריאל 
054-3975153)47-47(_____________________________________________

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

1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)47-47(050-6610501 סתיו

ראשון לציון

צפת
 בצפת, 2,000 מטר 

להשכרה, 4 קומות תיווך נח 
050-7638194)47-47(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים, איזור 
הדרום, למכירה 050-7638194 

_____________________________________________)47-47(תיווך נח

3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בקאליב, 3 חד', ק"א, 
משופצת, מחסן + מ.סוכה, 
תוכניות ל- 2 חד' + מ.שמש 

_____________________________________________)47-48ל(052-7086865

 במנחם, דופלקס 
7 חדרים + גג, חזית, 

משופצת ברמה גבוהה, 
קומה ג', ד', ללא מעלית, 

כולל חניה ומחסן, 
מיידי, 6,800 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)47-47(_____________________________________________

דופלקסים

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

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

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)47-47(_____________________________________________

 5 חד' ענקית, משופצת 
כחדשה, ממוזגת + נוף פתוח 
_____________________________________________)47-50(+ סוכה גדולה 053-3370813

 4 חד', 115 מ"ר, ק"ב, 
מעלית, חניה, באהרן דב, 

מציאה, 4,400 נאור נכסים 
054-4566453)47-47(_____________________________________________

 4 חד', ק"ב + מעלית, 
בר' עקיבא, עורפי, כ- 80 מ"ר, 

5,000 ש"ח מיידי
_____________________________________________)47-48ל(050-4128833

 בלעדי במוהליבר 
4 חדרים, סוכה, בבנין 

חדש, 90 מ"ר + מעלית, 
5,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)47-47(_____________________________________________

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

4,200 נדל"ן הקריה
050-3000121)47-47(_____________________________________________

 בלעדי במוהליבר 3 
חדרים, משופצת, קומה 

2.5, ממוזגת, כניסה 
מיידית, 4,000 גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 3 חד', בשאול חדד, בנין 
_____________________________________________)47-48ל(חדש 058-6136666

 זול!! 3 חד' להשכרה, 
3,300, ק"ג, נויפלד, נוף לגינה 

_____________________________________________)47-47(זנזוריגולד 054-2345633

 במצליח 3 חד', ק"ב, 
65 מ"ר, משופצת, 
3,300 נדל"ן הקריה

050-3000121)47-47(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)47-47(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)47-47(_____________________________________________

 ביהודה נחשוני 2.5 חד', 
קומת קרקע, מיידי "מאגדים" 

_____________________________________________)47-47(משה דסקל 050-5926021

 בריינס 2 חד', קומה 1- 
עם חלון + מעלית "מאגדים" 

_____________________________________________)47-47(משה דסקל 050-5926021

 2 חדרים, מושקעת, בפרל 
28, בנין חדש מהנילונים, קומה 

ה', 40 מ"ר, מיידי, לל"ת, 
_____________________________________________)47-47(3,000 ש"ח 054-8449114

 הזדמנויות השבוע! 
בנורוק! 2.5 חד', ק"א 

+ מרפסת 60 מ"ר 
*באוסשקין! 110 מ"ר, 

ק"א *באבוחצירא 4 
חד', משופצת! "אביחי - 

_____________________________________________)47-47(מתווכים" 03-5701010

 בקובלסקי 2 חד', 
יחידה משופצת, חדשה 

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

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)47-47(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, 1.5 חד' 
)מתוך 3.5(, בשותפות עם 

אשה מבוגרת, מרוהט, ממוזג 
+ גינה, 1,000 ש"ח כולל כל 

ההוצאות, אפש' לעזרה לאשה 
_____________________________________________)47-50ל(בתשלום 052-7643693

 יח"ד, 40 מ"ר, בבניין 
חדש, מרוהטת, בדב גרונר 

_____________________________________________)47-48ל(054-8486681

 בדמשק אליעזר, מיידית, 
משופצת, נקיה, אפשרות 

_____________________________________________)47-50ל(לריהוט 054-5634160

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
 ברמת הדר 5 חד', 

135 מ"ר, קו'9, נוף פתוח 
"מאגדים" משה דסקל

050-5926021)47-47(_____________________________________________

 למכירה דירה באומן 
פושקינא 27, משופצת 

מהיסוד, 60 מ"ר, מיידי, לל"ת 
_____________________________________________)46-49ש(052-4414833
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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(050-4156810

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-45/21ש(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

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

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

 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

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

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

 "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 

_____________________________________________)46-47/20א(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. 
_____________________________________________)45-13/21ש(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.
_____________________________________________)47-06/21ש(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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(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

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)45-4/21ש(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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

052-3540874 077-8228803)46-49(_____________________________________________

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

050-4177419)46-46(_____________________________________________

 וילה מאובזרת, מול 
הכנרת, ליומיים לזוג - 600 
ש"ח, 6 חדרים, עד 30 איש 

- 4,000 ש"ח 052-3224835 
_____________________________________________)46-20/21ש(052-2634477

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 יחידת ארוח, עד 8 מיטות 
+ חצר פרטית, טרמפולינה, 
קרוב לציון - 052-2227653 

_____________________________________________)46-52ש(יעבץ

 שידוכים לבני תורה ובנות 
סמינר + פרק ב'

_____________________________________________)46-05/21ל(050-6023060

אבידות

 נמצא צמיד זהב בבית וגן 
בירושלים במוצאי שבת כט' 

_____________________________________________)44-46ל(תשרי 054-8470541

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 בבני ברק שקית 
עם בגדים בחנות מקס 20 

_____________________________________________)46-47ח(053-3100974

 אבדה ת"ז + רשיון + 
כרטיסי אשראי ביש חסד 

השומר בב"ב המוצא
_____________________________________________)46-47ח(053-3132501

 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

 דרוש בב"ב מאוורר נייד או 
_____________________________________________)46-47ח(נייח תקין 054-9985503

 למסירה למשפחת אברך 
מכונת כביסה במצב טוב 

_____________________________________________)46-47ח(050-4195132

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)46-47ח(למסירה 054-8529353

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית במצב חדש בקלנועית 

_____________________________________________)46-47ח(יחיד טל': 03-6199806

 דרוש כסא מנהלים איכותי 
_____________________________________________)46-47ח(וכסא למזכירה 050-5343924

 בס"ד בכוכב יעקב, בריכה 
גדולה ומחוממת )פרטית( 

*מתחם צימרים מהממים, עד 
21 איש, 250 ש"ח לזוג ליום 

_____________________________________________)46-45/21ש(055-6697474

 דירות להשקעה בצפון 
- יוקנעם ועפולה, החל מ- 

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

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(_____________________________________________

משרדים

מחסנים

 ברבי עקיבא/גן וורשא, 
חנות 20 מ"ר, מיקום 

מעולה, חזית, עם חלון 
ראווה גדול, 6,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 להשכרה ב"ב, מחסן, 
כ- 14 מ"ר + חניה מקורה, 
מיקום מרכזי, גישה לרכב 

_____________________________________________)46-50ל(052-7140101

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)47-47(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות 30 מ"ר + גלריה, חזית, 

ענקית, לכל מטרה, אפש' 
ל- 60 מ"ר 050-3999777 

_____________________________________________)47-51ל(052-2516817

 בלעדי ברבי עקיבא, 
קרוב לרחוב רשי, חנות 

20 מ"ר + גלריה 20 
מ"ר, חזית, מושקעת 

ומושכרת, מיקום מרכזי 
ומבוקש, תשואה גבוהה 
לפרטים נוספים סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)47-47(_____________________________________________

 חנות להשכרה בב"ב, 
במרכז ר' עקיבא, חניון, 34 

מ"ר, חזית 03-5704618 
_____________________________________________)47-50ל(03-6180978

 להשכרה חנות משופצת, 
22 מ"ר, ברבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)47-47(דורון 054-4980159

 חנות בגן וורשא, 34 מ"ר 
בפסג במחיר קורונה למיידי 

_____________________________________________)47-47(תיווך דורון 054-4980159

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

054-4980159)47-47(_____________________________________________

 חנויות/משרדים 
להשכרה, ברבי עקיבא 

63, בין 50-200 מ"ר, 
_____________________________________________)47-48ל(חדש! 03-5785777

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)47-47(תיווך דורון 054-4980159

 300 מ"ר, בבן יעקב, ק"ב, 
הכנת המקום ע"י הבעלים, 

מחיר מעולה, תיווך דורון
054-4980159)47-47(_____________________________________________

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

054-4980159)47-47(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר ברב קוק, 
במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)47-47(_____________________________________________

 להשכרה 30/40 מ"ר 
למשרד/חנות/קליניקה, 

ממוקם בין חנויות, באזור 
_____________________________________________)47-48ל(חזו"א/לנדא 054-8487732

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטהאוז ענק, 
חדיש ומפואר, 6 חדרים, 

מרוהטת ומאובזרת 
קומפלט עם נוף מהמם, 

1,500 ש"ח ללילה
050-4442212
050-6452128)47-47(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה, 
מפוארת וממוזגת, ברמה 
גבוהה מאוד, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)47-06/21ל(מושלם 053-3985298

 ליומי ושבתות, צימר 
מקסים לזוג, בעתיקה, 

מיקום מעולה
_____________________________________________)47-50ש(052-7153475

 הסעות לנשים לכל חלקי 
הארץ, 4 מקומות, 20 שנות 

נסיון, אדיב ומקצועי 
_____________________________________________)47-50ש(054-5259470

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

משכנתאות
 "משכנתא כהלכה", 
זולה, דיגיטלית, וחסכונית, 
גם למסורבים, ללא מאמץ 

_____________________________________________)47-6/21ש(050-2234052

 ביום שישי כ' חשוון 
- בקו 28 ב"ב, נשכחה 

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 נמצא חלוק מגבת, שם 
רקום, בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)47-48ח(054-8466226

 ליחידת דיור דרוש מקרר 
_____________________________________________)47-48ח(במחיר סמלי 053-3155532

 מעוניין לקנות מגילת 
אסתר עד 1,500 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8408459

 מעוניין לקנות את הספר 
"עולמות של טוהר"

_____________________________________________)47-48ח(050-4141809

 דרוש כסא מנהלים איכותי 
_____________________________________________)47-48ח(וכסא למזכירה 050-5343924

 דרושה קלנועית לזוג או 
בודד תקינה או תקולה

_____________________________________________)47-48ח(054-9985503

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין + מכונת כביסה 

_____________________________________________)47-48ח(320 ש"ח פריט 052-5737813

 תנור דו תאי חברת בלרס 
מהדרין במצב טוב )4 להבות( 

_____________________________________________)47-48ח(500 ש' 052-8833975

 מלוש קערות ומקצף 
למיקסר MIXCHEF כ"א 90 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-7160939

 מצנם 2 פרוסות )בלק אנד 
דקר( תקין 50 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 מברגת מיקיטה חזקה 
18V + בטריות נשלפות 400 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 053-3121020

 מערכת סוני ג' דיסקים 
+ VSB וכו' רמקולים 200 

_____________________________________________)47-48ח(053-3121020

 מצלמת קנון 150 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(דרוש תיקון קל 053-3121020

 שואב אבק רובוטי משולם 
ותקין!!! 250 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(052-2786557 בפתח תקוה 

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 
מעולה!!! 450 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)47-48ח(תקווה יובל 052-8401909

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח מעולה בפתח תקוה 

_____________________________________________)47-48ח(052-2786557

 למכירה מגהץ קיטור 
מצב מצוין ב- 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)47-48ח(054-3605344

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 470 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מקרר תוצרת ארה"ב 
Kelvinator עובד מצוין 350 

ליטר גובה 1.5 450 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(054-8473777

 FRIMA מגהץ אדים 
חדש באריזה 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)47-48ח(052-2786557

 מסך דק 22 אינץ' חדש! 
300 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)47-48ח(050-5810846

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מחשב נייד עם מאגר 
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(058-3263264

 סבל צף לאופניים חדש 
אפשרות עד הבית 100 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(058-3287846

 סבל צף ומתחבר לגלגל 
_____________________________________________)47-48ח(80 ש"ח 058-3287846
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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

 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(_____________________________________________

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 מתן סיעוד בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים 

מטפלים/ות
לקשישים/ות, תנאים 

_____________________________________________)43-16/21(טובים 03-5782180

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)43-50ש(052-7623142

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(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
_____________________________________________)44-51(צמוד, לפרטים 050-4103985

 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

 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(_____________________________________________

 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

תינוקות
 מיטת תינוק של 

"שילב", איכותי מאד, 
כחדש, צבע שמנת + 

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

 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

 תקליטי חזנות, קונה/
מוכר/מחליף, מפרטי

_____________________________________________)45-48ל(054-4929855

 כובע בורסלינו כחדש, 
קנייטש, מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)44-52ש(054-8422105

 בן 39 מעוניין לישון עם 
זקנים מ- 12 בלילה עד 5 

_____________________________________________)44-45ח(בבוקר 052-7396092

בשכר גבוה
דרושים נציגים טלפוניים

לארגון הפצת יהדות 

עבודה לטווח ארוך
אפשרויות קידום

ליווי מקצועי לאורך הדרך
עבודה בסביבה תורנית צעירה ומאתגרת

לידים חמים )שיחות לאנשים שהשאירו פרטים(
משמרת בוקר 9:00-14:00 | משמרת ערב 15:00-20:00 )לבחירה(

לבירורים ותיאום ראיון נא להשאיר הודעה ב-

077-3609555 

לעבודה מהבית

50-120 ₪ לשעה

 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(_____________________________________________

 לגן ילדים בשכונת 
רמת אביב, דרושה אשת 
צוות, מלאת חום ואהבה 

לילדים, משרה מלאה, 
תנאים טובים סיון -

_____________________________________________)46-49ש(050-6912761

 לאיחוד הצלה בב"ב 
דרושות עובדות לטלמרקטינג 
למשמרת בוקר, תנאים טובים 
ואוירה נעימה, 35 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)46-49(לפרטים 03-6001411

 דרושות גננות למעון, 
תנאים טובים, תחבורה נוחה, 
פקס 077-318-3610 לפרטים 

050-2658318)46-47(_____________________________________________

 לדיור בקהילה דרוש 
מדריך לשעות אחה"צ ומדריך 

לשעות הלילה לפרטים
052-6085000)46-49(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מטפלת, תנאים טובים 

_____________________________________________)46-47(למתאימה 052-7641817

 דרושה סייעת/
אחראית קבוצה לגן 

בוטיק בעמישב, למשרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות
050-5933224)46-49(_____________________________________________

 מעוניינת לטפל בתינוק/ת 
בביתי, מסורה, ניסיון רב, דתית 

_____________________________________________)46-47ח(054-2310582

 באזור ב"ב, אברך מעוניין 
לשטוף בתי כנסיות וכן בנינים 

_____________________________________________)46-50ש(053-3127511

 למכירה גלקסי J1 )רגיל( 
משומש בצבע לבן ב- 250 
_____________________________________________)46-47ח(ש"ח בלבד 052-7558801

 אוזניות ספורט חדשות 
באריזה באחריות 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3188804

 למכירה שטיח שאגי 
יוקרתי, צבע קרם שמנת, 

במצב מצויין, 160*230, כמו 
חדש! ב- 300 ש"ח

052-7773526)46-47(_____________________________________________

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 למכירה מכונה לסחיטת 
פירות קשים של "גרץ" 

כחדשה 230V ב- 180 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(052-3466398

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-3463482

 I30-2010 רדיו דיסק לרכב 
חדש באריזה 180 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 נגן חדש ללא מסך וללא 
רדיו עם כבל ואוזניות ב- 35 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-7154435

 גימבוי D5 נינטנדו לייט 
מצב חדש + משחק ב- 300 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-7154435

 DELL מחשב 15 אינץ 
עם DVD בשימוש כ- 6 שנים 

_____________________________________________)47-48ח(ב- 500 ש"ח 052-7154435

 GAMER - גימבוי 
MAX מצב חדש 200 
משחקים ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-7154435

 גימבוי INOVA כ- 450 
משחקים בלי בטריה ב- 100 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-7154435

 מייבש שיער )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(80 ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו )טייפ 
וקלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)47-48ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות + 
4 להבות )בני ברק( 350 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 מטחנת בשר של קנווד 
דגם ישן 350 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 למעון חב"ד ברמת 
אביב, דרושות מטפלות 

במיידי חגית-
_____________________________________________)45-48ש(054-7708715

 למעון חרדי בפ"ת, 
דרושה גננת/מטפלת 

לבוגרים, תנאים טובים 
למתאימה!

_____________________________________________)47-48ל(052-7603242

 לסוכנות ביטוח סניף 
פ"ת, דרושים נציגי 

מכירות, משרה מלאה 
_____________________________________________)46-47ש(054-4933996 - ריקי

 משאבת אוונט ידנית 
כחדשה 120 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(058-3245685

 משאבת מדלה כחדשה 
מיני אלקטריק 200 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(058-3245685

 עגלת פג, ואנגלזינה במצב 
טוב 500 ש' גמיש פתח תקוה 

_____________________________________________)47-48ח(052-8833975

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 054-7216671

 מיטת תינוק/עריסת 
נדנדה הכוללת מנגנון רטט + 
מוסיקה )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)47-48ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 בגדי תינוקות גופיות 
מעבר בנים בנות 2-15 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(באלעד 053-3155415

 שמיכה צמר 110*115 
_____________________________________________)47-48ח(ס"מ 30 ש"ח 053-3155415

 שמיכה פוך לילד בערך 
גיל שנתיים 25 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 שולחן נמוך לילדים 35 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-7126106

 כסא אמבטיה בטיחותי 
לתינוק ורוד 15 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

ריהוט
 ויטרינה פינתית זכוכית 

500 קומודה מגירות 480 
כורסא מהממת 450

_____________________________________________)47-48ח(054-8439793

 שידה 4 מגירות 100 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(ב"ב 058-3265087

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
)בני ברק( 70*140 200 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

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

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 ארונית אחסנה 4 מגירות 
של כתר )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 פינת אוכל חדשה + 4 
כסאות 1.4/90 500

_____________________________________________)47-48ח(053-3121020

 2 כסאות משרד עם ידיות 
מתכווננות, בצבע שחור, מצב 

חדש, 100 ש"ח כ"א
_____________________________________________)47-48ל(054-3456413

 ויטרינה פינתית זכוכית 
500 קומודה מגירות 480 

כורסא מהממת 450
_____________________________________________)47-48ח(054-8439793

 שידה 4 מגירות 100 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(ב"ב 058-3265087

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
)בני ברק( 70*140 200 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

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

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)47-48ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 ארונית אחסנה 4 מגירות 
של כתר )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 פינת אוכל חדשה + 4 
כסאות 1.4/90 500

_____________________________________________)47-48ח(053-3121020

 2 כסאות משרד עם ידיות 
מתכווננות, בצבע שחור, מצב 

חדש, 100 ש"ח כ"א
_____________________________________________)47-48ל(054-3456413

 פלאפון Z4-BLU חדש 
בקופסא מחיר 250 ש"ח 

 למכירה מזוודה מצויינת _____________________________________________)47-48ח(052-3121344
 + HP 80 ש"ח + מדפסת

מסך מחשב 80 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(052-5737813

 כסאות מפלסטיק לילדים 
בצבעים שונים כחדשות 30 ש' 

_____________________________________________)47-48ח(052-8833975

 מכנסי בנים בצבעים 
שונים מידה 18 במצב מצוין 

_____________________________________________)47-48ח(40 ש' 052-8833975

 חליפות לבנים 3 חלקים 
בצבעים שונים כחדשות 80 

_____________________________________________)47-48ח(שקלים 052-8833975

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)47-48ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)47-48ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש 4 
גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)47-48ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)47-48ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 ג'קט שחור לגבר חסין 
ממים תוצרת חו"ל חדש עם 

הטיקט 200 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(052-3466398

 מגפון בצבע בורדו נוח 
במיוחד מידה 38 85 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-3466398

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 200 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 סיר גדול חדש באריזה גודל 
16 ליטר 400 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 מתקן לנעלים 70 ש"ח 
_____________________________________________)47-48ח(052-7126106

 עיתוני מרווה לצמא סט 
_____________________________________________)47-48ח(35 ש"ח 053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL ב- 80 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 ספר קומיקס המסע חיים 
_____________________________________________)47-48ח(ולדר 25 ש"ח 053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם 70 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו 
לא חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(053-3155415

 נעל אלגנטית מידה 39 
צבע שחור גובה עקב 8 ס"מ 

_____________________________________________)47-48ח(80 ש"ח 053-3155415

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 למכירה גז 4 להבות של 
חברת סאוטר במצב מצויין 

_____________________________________________)47-48ח(300 ש"ח 054-2819921

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במבחר צבעים כל 

אופניים 130 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(054-2819921

 שמלה מפוארת לנערות 
מידה 38 בורדו משיבולת 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח בערב 055-6600157

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)47-48ח(הערב 055-6600157

 נעלי כלה מידה 39 חדש 
בקופסא 180 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(052-3121344

 תוכונים לא מאולפים 
70 לתוכון אפשרות לכלוב 

_____________________________________________)47-48ח(ותערובת 050-4157763

 חצי קילו מזון ביצים 
משובח לתוכים 40 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4157763

 מעיל צמר לגבר מידה 56 
חדש לגמרי! אפור כהה 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 058-3245685

 דלתות פלדלת נפתחות 
לשמאל אחת ר' 80 השניה ר' 

86 כחדשות 299 כ"א
_____________________________________________)47-48ח(052-7689044

 מעיל חורף ארוך מידה 
42-44 170 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-5385013

 תחליב לשימוש לפני 
ואחרי גילוח חשמלי פרילט 60 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 052-3463482

 כסא אחורי לרכב סטיישן 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 050-8883274

 מטען לאופניים חשמליות 
40 ש"ח ירושלים רפאל 

_____________________________________________)47-48ח()בערב( 02-5817145

 למכירה תיק תקנון של 
לה בורסה במחיר מצחיק 

של 65 במקום 150 שנדליר 
מהמם מתנה )ב"ב( לפרטים 

_____________________________________________)47-48ח(055-6789519

 2 חצאיות גינס' שחורות 
חדשות ABSOLU - פריז 
38 200 ש"ח במקום 350 

_____________________________________________)47-48ח(054-4906526

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(בלבד 054-4906526

 נעלי עקב שחור לבן 
מקסימות מידה 38 190 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4118891

 נעלי עקב שחור וכסף 
לארוע מידה 38 190 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4118891

 למכירה אופניים לילד 
מידה 18 במצב חדש 150 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 054-2819921

 ארון קודש קל ונייד 
מתאים גם למניין חצר 499 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 058-3263264

 15A בטריה לאופניים 
36 בשימוש שנה 450 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(מחודשת 052-7123840

 3 בתי מנורות T5 כ"א ב- 
_____________________________________________)47-48ח(100 ש"ח 055-6772789

 אופני BMX במצב מצויין 
_____________________________________________)47-48ח(150 ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר + 
מעצורים 250 כחדש

_____________________________________________)47-48ח(053-3121020



שני-רביעי
 23-25.11.20
ז'-ט' בכסלו שגרה מבורכת

ניתן להשיג סופר מבצעים שיגרמו לכם לאהוב את השגרה
חוברות+מדבקות 

תריג

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק.

| רח’ גניחובסקי 23  | רח’ כהנמן 151  | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו  רח’ קוטלר 18  נתיב החסד סניפים  בני ברק: 
קריית הרצוג  | רח’ נויפלד 15  | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | 
| הורקנוס 22  | אשדוד: הורקנוס 8  רח’ הריף 1  אלעד:   | | קלישר  17  | תורת חיים  1  | רח’ חבקוק  25   2 רח’ פרדו 
  1 סופר  חתם  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  15 רשבי  רח’   |  8 הלל   |

ניתן להשיג 
את כל סוגי 

המטריות
גברים נשים 

וילדים
 

הסניפים: רבי עקיבא 34 פ. ירמיהו, קוטלר 18, הרב קוק 11, 
נויפלד 15 ב"ב, מיכאל 9 חיפה, הלל 8 אשדוד, הריף 1 אלעד

פתוחים במוצ"ש משעה אחרי צאת השבת עד 23:00

תפוח חרמון בטטה

חמישי-שישי
26-27.11.20 י'-י"א בכסלו

שני-שישי
 23-27.11.20
ז'-י"א בכסלו

תרכיז תפוחים/
תפוזים/אננס/מנגו

1.2 ליטר
פרי קטיף

1690
ליח'

אורז יסמין
1 ק"ג
השף

22
2 ב-

מוזהב/רגיל
200 גר'
'מעולה'

פרורי לחם

10
4 ב-

חמישיית מגבונים

10

אטריות 400 גר' שיבולים/
פתיתים 500 גר'/

קוסקוס 350 גר'
ללא קמח מלא

'מעולה'

1090
3 ב-

עוגיות ברמן
180-200 גר'

1090
3 ב-

פריכיות
265 גר'

פרח

990

דייסת מטרנה
לא כולל גם וגם

200 גר'

22
2 ב-

400 גר'
אסם

אבקת מרק 
בצל/פטריות

1590
ליח'

מידות: 3-6
טיטולי פרימיום

100ליח'
5 ב-

נקניקיות עוף
800 גר'

גלאט עוף

1790

זוג שקדי מרק
2*400 גר'

אסם

1690

בלדי
תפוצ'יפס 200 גר'/דג פילה סלומון

דוריטוס 185 גר'
עלית

        690
ליח'

מטרנה
לא כולל שלבים

700 גר'

3990

גלאט עוף
ירכיים

2990
לק"ג

דג פילה סלומון
בלדי

4490
לק"ג

חמאת בוטנים טבעי
קוד:16749519

510 גר'
'מעולה'

890

קטשופ
750 גר'

אסם

890

ירקות קפואים
800 גר'

בלדי

1790
2 ב-

מאגדת יופלה 
טבעי/יוגורט 

ביו

משקאות חלב

8*150 גר'
תנובה

1 ליטר
יטבתה

1290
למארז

1790
2 ב-

כרוב אדום/מטבוחה/
חציל במיונז/פיקנטי/

טחינה
400 גר'

אחלה

2 ב-
1690

כולל פיקדון

מיץ ענבים 
1 ליטר 'מעולה'/

יין מוריה/לייט 
750 מ"ל ארזה

2 ב-
20

חמישיית טישו
'מעולה'

890

שלישי-רביעי
 24-25.11.20
ח'-ט' בכסלו

תפוז/קלמנטינה
פומלית/בננה/חציל

490
לק"ג

790
לק"ג

590
לק"ג

גזר ארוז/בצל/סלק

390
לק"ג
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