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אמת מה נהדר: מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ונשיא מועצת חכמי התורה מרן 
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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



זכרת לתקף?

אגד מאחלת לך

ביפ!

נסיעה בעו״ש שקט

טוב שההגה בידיים של אגד egged.co.il*2800

בהנחיית משרד התחבורה, אגד פועלת להגברת האכיפה 
על תיקוף הרב קו.

 ע"מ למנוע אי נעימות וקנס כספי גבוה, לפני עלייתכם לאוטובוס נא וודאו
 שברשותכם כרטיס רב קו טעון. בעת העלייה לאוטובוס יש לתקף את הרב קו 
)כולל חופשי יומי/שבועי/חודשי/סטודנט(. זכרו: אי תיקוף דינו כאי תשלום!

בכל תיקוף אתם מסייעים לנו לשפר את השירות. המידע שנצבר בזכותכם מסייע לנו 
לדייק את לוחות הזמנים ולהגביר במידת הצורך את תדירות הנסיעות בכל קו וקו. 

כך נוכל להמשיך להעניק שירות מצוין, תודה על שיתוף הפעולה!
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
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פקס: 03-5796645
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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

תלפיות– בונים 
עתיד בירושלים

הצלחה לפרויקט 'בימים ההם בזמן הזה' 

"בזמנו, הייתה לנו תקווה שביקור חולים לא ייסגר"

בשורת ענק לירושלים: תוכנית אב חדשה 
לתלפיות יוצאת לדרך • הוועדה המקומית 

לתכנון ובניה אימצה את תוכנית אב תלפיות 
כמדיניות תכנון לרובע תלפיות המתחדש 

• התוכנית תועבר לוועדה המחוזית לצורך 
אישורה הסופי כמדיניות תכנון למרחב זה

אלפי ילדים התקשרו למרחב הקולי של הפרויקט שיצא לפועל ביוזמה משותפת של ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון 
ומ"מ וסגן ראש העיר הרב צביקה כהן 

געגועים לביקור חולים: "אני זוכר את התקווה שעוד נשארה בלב, כשחשבנו שעוד יש סיכוי כלשהו", משחזר רבה של גילה הגאון רבי אליהו שלזינגר. "עוד קודם לכן 
הציע הרב חיים מילר שנלחם נגד סגירת בית החולים לגשת למרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל ולשוחח עמו בעניין. למרבה הצער המאמצים הללו לא צלחו"

מאת: אלי כהן

את  אימצה  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לרובע  תכנון  כמדיניות  תלפיות  אב  תוכנית 

תלפיות המתחדש.
אשר  ומתקדמת  חדשנית  בתוכנית  מדובר 
שואבת את השראתה מהגדולות שבערי העולם, 
מתקדמות,  אורבניות  תפיסות  עם  מתכתבת 
מזמין  ציבורי  מרחב  שימושים,  עירוב  ובכללן 
ציבורית,  תחבורה  על  הישענות  חיים,  ושוקק 
ומשעולים  רחובות  ידיים,  רחבות  מדרכות 
המחברים את התוכנית לכלל מארג חיים שלם, 

מתקדם, איכותי ותוסס.
תכנית האב של תלפיות, שאת תכנונה התחיל 
אסטרטגי  מהלך  היא  אדריכלים,  מולכו  משרד 
תלפיות  במהלכו  העיר,  שידעה  מהחשובים 
התוכנית  אישור  עם  ומיד  פניה  את  תשנה 
מרחבי  ליזמים  משיכה  למוקד  תהפוך  היא 
שנה   20 מביטה  האב  תכנית  ומהעיר.  הארץ 
לתכנן  וליזמים  עניין  לבעלי  ומאפשרת  קדימה 
של  הבנה  תוך  בביטחון  קדימה  צעדיהם  את 
ציבורי  מרחב  על  שמירה  אגב  האפשרויות, 
מעודדת  התוכנית  ומוקפד.  מתוכנן  ועירוני 
נרחבת  ומסחרית  עסקית  פעילות  ומאפשרת 
שיספקו אלפי מקומות עבודה חדשים ואיכותיים 
ותרבות  חינוך  לצד מגורים מתקדמים, מוסדות 

ואזורי פנאי.
כדי לתת מענה לצורכי האוכלוסייה העתידית 
במתחם יוקמו מבני ציבור וביניהם מבני חינוך 
)גנים, בתי ספר(, בריאות, ספורט ומבני דת, לצד 
וריאות  שדרות  שצ"פים,  ופנאי,  תרבות  מוקדי 
ירוקות נוספות לטובת הציבור. התוכנית כוללת 
פרק תחבורתי מקיף כולל חיבור הרכבת הקלה 

לקווי הרכבת הבינעירונית.

מאת: אלי כהן

של  במורשתו  ההלכה  ואור  התורה  אור 
זיע"א,  יוסף  עובדיה  רבינו  הגדול  מרן המאור 
אלפי  ירושלים.  העיר  את  בחנוכה  האיר 
עם  שהתכתב  הקולי  למרחב  התקשרו  ילדים 
חינוכית-הלכתית- לפעילות  שחולקה  הערכה 

מרן  של  והלכותיו  מורשתו  סביב  משפחתית 
עיריית  ראש  ליוזמים  הודו  המשפחות  זיע"א. 
ירושלים מר משה ליאון ומ"מ וסגן ראש העיר 
הרב צביקה כהן, שהאירו את החג באור מיוחד, 
של  אור  החג,  מנהגי  של  אור  הלכה,  של  אור 

משפחתיות. 
מהודרת  חוברת  הופקה  התכנית  לכבוד 
וחידות  ומשימות  החג  הלכות  את  שכללה 
החוברות  הקולי.  במרחב  לפעילות  הקשורות 
חידונים  ובנות,  לבנים  מיוחדים  חידונים  כללו 
הוראות  כפי  החנוכה  הלכות  על  חי  בשידור 
ערך.  יקרי  לפרסים  זכו  הזוכים בחידונים  מרן. 
של  משימות  קיבלו  הילדים  הקולי  במרחב 
לימוד והלכה, שזיכו אותם בפרסים. לפרויקט 
העבירו  שדרכם  משפחתיות,  משימות  צורפו 
המשתתפים את חווית חג החנוכה המשפחתית 

שלהם. .

ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון: "השנה 
החנוכה,  בחג  התושבים  בתי  את  להאיר  זכינו 
משמעות  שהעניק  תוכן  וחינוכי.  עשיר  בתוכן 
למורשתו  אותם  וחיבור  הילדים  אצל  לחג 
ההלכתית, של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, 

שהאיר את ירושלים באור תורתו".
מ"מ וסגן ראש עיריית ירושלים הרב צביקה 

כהן: "בימי החנוכה, הארנו  את הבית פנימה 
והחוצה. פנימה באמצעות אור התורה והחוצה 
זכינו השנה, שאור התורה  הנרות.  אור  ידי  על 
אור ההלכה של מרן, האיר  לילדי ירושלים את 
הלכה  תורה  של  וצבעים  באורות  החנוכה,  חג 

ומנהג".

מאת: אלי כהן

שפת  על  שניצבו  המקומרות  הקשתות 
בירושלים,  הנביאים  רחוב  של  הצרה  המדרכה 
עדיין עומדות איתן על מקומן. הקירות העתיקים 
והחלונות  כמאז,  דוממים  גביהן,  על  הנתמכים 
סיפורו  את  לספר  מסוגלים  אינם  המוגפים 
המבנים  אחד  שהיה  ההיסטורי,  המבנה  של 
ללב  היום  שנחשב  באזור  שהוקמו  הראשונים 

לבו של מרכז ירושלים. 
סיים  חולים',  'ביקור  ההיסטורי  החולים  בית 
לאחר  נסגר  אז  שנים,  כתשע  לפני  דרכו  את 
ממנו  וחלקים  תקציביים,  בקשיים  ששקע 
התמזגו לתוך המרכז הרפואי 'שערי צדק', שגם 
קלט אל שורותיו את רוב רובם של אנשי הצוות 

שעבדו בביקור חולים. 
בתקופה זו של השנה, לפני תשע שנים, עוד 
בכל  אולי  אחרונות.  תקוות  שתלו  רבים  היו 
זאת תתעשת הממשלה ותחליט להציל את בית 

החולים ההיסטורי. 
במרץ  פעלו  אף  הבולטים  מהעסקנים  כמה 
לעצור את המהלך השנוי  כוחם  בכל  וניסו  רב, 
מי  מילר,  חיים  היה הרב  במחלוקת. אחד מהם 
שכיהן קודם לכן כסגן ומ"מ ראש העיר, ועומד 
כבר שנים רבות בראש 'התנועה למען ירושלים 
ותושביה', תפקיד שממנו ניסה למנוע את סגירת 
'ביקור חולים', מתוך הבנה שמדובר בלא פחות 
עבור  ובמיוחד  ירושלים,  תושבי  עבור  מאסון 

החרדים שביניהם. 
באופן  ממש  זה  את  לקח  מילר  חיים  "הרב 
אליהו  רבי  הגאון  השבוע  לנו  מספר  אישי", 
בירושלים,  גילה  שכונת  של  רבה  שלזינגר, 
שפעל אז יחד עם הרב מילר ועם גורמים רבים 
נוספים, בניסיון למנוע את הסגירה שעליה כבר 

הוחלט קודם לכן. 
בלב,  נשארה  שעוד  התקווה  את  זוכר  "אני 
משחזר  כלשהו",  סיכוי  יש  שעוד  כשחשבנו 
רבה של גילה. "עוד קודם לכן הציע הרב מילר 
לגשת למרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 
ולשוחח עמו בעניין. ואכן, עלינו למרן הגרי"ש 
הרופאים  מבכירי  רופאים  שני  ואתנו  זצ"ל 
וד"ר  ז"ל  קליינמן  יוסף  ד"ר  חולים',  ב'ביקור 

יצחק פולק יבדל לחיים. 
הרב  מרן  של  ביתו  נאמן  גם  ישב  "בפגישה 
שליט"א,  אפרתי  יוסף  רבי  הגאון  אלישיב, 
באותו  להתקשר  לו  הורה  אלישיב  והגרי"ש 
משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת  ליו"ר  המעמד 
גפני, ולהורות לו שיעשה כל מאמץ אפשרי כדי 
גפני  הרב  החולים.  בית  של  סגירתו  את  למנוע 
למרבה  אבל  מאמץ,  כל  לעשות  הבטיח  אכן 
שכולנו  כמו  צלחו,  לא  הללו  המאמצים  הצער 

יודעים". 
הגר"א שלזינגר נזכר בכאב הגדול שאפף את 
נאמני 'ביקור חולים' באותם ימים. "לא היה לי 
יותר מכל  איזשהו קשר מיוחד ל'ביקור חולים' 
אחד אחר", אומר הרב. "בסך הכל דאגתי כמו 

בזמינות  פגיעה  שתהיה  ירושלים,  תושבי  כל 
ובאיכות של שירותי הרפואה, בלי לזלזל חלילה 
בבתי החולים האחרים שכמובן עושים מלאכת 
קודש כל אחד במקומו ובתחומי המצוינות שלו. 
אבל גם ל'ביקור חולים' היתה הייחודיות שלו. 

חיים  הרב  הוא  הזה  בנושא  שלנו  המרואיין 
מילר, שאת המאבק כנגד סגירת 'ביקור חולים' 
ירושלים  למען  'התנועה  כיו"ר  בכובעו  ניהל 
אחר,  מאבק  מנהל  הוא  וכיום  ותושביה', 
להקמתם של שני בתי חולים חדשים בירושלים, 
תחת  גם  מנהל  הוא  הזה  המאבק  שאת  אלא 
כובעו כיו"ר ארגון 'ורפא ירפא', ארגון שהוקם 
הר"ר  הוריו,  נשמת  לעילוי  האחרונות  בשנים 
מרדכי יעקב בהרה"ח ר' דוד אלימלך מילר זצ"ל 
ואמו, מרת שרה פעשא ע"ה בת הגאון רבי רפאל 

זבולון חרל"פ זצ"ל. 
"כל מי שעקב אז אחרי השתלשלות העניינים, 
יודע לומר בוודאות שסגירת בית החולים 'ביקור 
חולים', היא לא פחות מפשע. זה היה פשע חמור 
מאוד כנגד תושבי ירושלים בכלל, וכנגד תושבי 

מרכז ירושלים והשכונות החרדיות בפרט. 
איפה  ומי.  המי  כל  בין  אז  התרוצצתי  "אני 
הצעד  כנגד  חמס  צעקתי  לצעוק,  יכולתי  שרק 
החמור הזה. עד היום עולה בי תחושת חמיצות 
ההיסטורי  המבנה  ליד  עובר  שאני  פעם  בכל 
הזה  החולים  בבית  כאן,  חולים'.  'ביקור  של 
התורה  גדולי  רשימת  ישראל,  גדולי  כל  טופלו 
והחסידות שטופלו כאן היא ענקית. כמות גדולי 

התורה שנולדו כאן, גם היא גדולה. זה היה בית 
חולים עם היסטוריה, ולצערי הרב אטימות של 
דאגה  אחרים,  החלטות  מקבלי  ושל  פקידים 
שלא  להיסטוריה,  יהפוך  הזה  החולים  שבית 

יהיה לו עתיד למרבה הצער. 
מעיניו  שנשקף  העמוק  הצער  את  זוכר  "אני 
של מרן הרב אלישיב באותה פגישה היסטורית 
התורה  גדולי  את  זוכר  אני  בביתו.  שקיימנו 
והחסידות האחרים ששוחחתי עימם בנושא, הם 
ביקשו מהנציגים שיעשו הכל כדי למנוע, אבל 
לכיוון  דחפו  שדווקא  מאוד  חזקים  כוחות  היו 
פעיל  חולים  בית  לסגור  והתעקשו  ההפוך, 
ומשגשג, בגלל חוב של כמה מיליונים בודדים, 
הבלים  מיני  ולכל  תקשורת  שלערוצי  בזמן 
כדי שלא  סכומי עתק  להזרים  יודעת  הממשלה 

ייסגרו וייאבדו מן העולם".

ראש העיר משה ליאון ומ"מ וסגנו צביקה כהן

הרב חיים מילר והגר''א שלזינגר אצל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
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סימילאק למהדרין
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ראשי מערכות הכשרות "יורה דעה" 
ו"יחווה דעת" בפתיחת קורס 

להכשרת שוחטים

מאת: איציק גרוס

להכשרת  כנס  פתיחת  של  מרגש  מעמד 
שוחטים והנחת אבן הפינה וחנוכת הבית לבית 
מדרש הלכה למעשה "חמדת שלמה", ללימוד 

ועיון בהלכות שחיטה.
הגיעו  השחיטה  בעולם  המומחים  גדולי 
לכנס ובראשם הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד 
הגדול  והגאון  דעה  יורה  בד"צ  אב"ד  שליט"א 
חכמי  מועצת  חבר  שליט"א,  יוסף  דוד  רבי 
הרה"ג  וכן  דעת"  "יחווה  בד"צ  ואב"ד  התורה 
מנחם שוקר שליט"א רב משחטת עוף ירושלים.
את הערב פתח הרב ירוחם גרשי יו"ר עמותה 
"אך טוב וחסד" העומדת מאחורי הכנס. בדבריו 
סיפר על ההשקעה הרבה בפתיחת בית המדרש 
כמו  השוחטים.  של  העתיד  דור  את  שיכשיר 
של  מכובדת  מלגה  על  למשתתפים  בישר  כן 
1,500 ש"ח לכל מי שיסיים את הקורס בהצלחה 
ויכתוב חבורה על החומר הנלמד במהלך חודשי 

הלימוד.
יוסף  והגר"ד  הגר"ש מחפוד  נכנסו  לאחמ"כ 
בענוותנותו  אחד  כל  כאשר  האולם,  אל  יחד 
שנכנסו  עד  ראשון,  להיכנס  רעהו  את  מכבד 

שלובי ידיים יחדיו אל האולם.
במשא שנשא בפני המשתתפים שיבח הגר"ד 
השנים  רבת  פעילותו  את  שיבח  שליט"א  יוסף 
"כמה  ימימה.  מימים  עוד  מחפוד  הגר"ש  של 
זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  מורי  אבי  שמח 
על פעילותו של הרב מחפוד. הוא היה הראשון 
שדאג להביא בשר חלק מהדרין קפוא מחו"ל. 
מחפוד  הרב  אצל  הכשרה  שעוברים  האברכים 
החשוב  הדבר  שזהו  ומיומנים,  מקצועיים 
שעברתם  שתגידו  מקום  בכל  זה.  בתפקיד 
וירצו  אתכם  ישבחו  מחפוד  הרב  אצל  הכשרה 

אתכם כשוחטים".

אני  "כמה  יוסף:  הגר"ד  אמר  דבריו  בסיום 
למעשה  הלכה   – המדרש  בית  בפתיחת  שמח 
יהודה  הרב  הגאון  הרב  ע"י  שלמה'  'חמדת 
נכדו של הגר"ש, שהוא בעצמו שוחט  מחפוד, 
לי שזה המקום  וברור  ומכיר היטב את התחום 

הנכון ביותר".
שליט"א  מחפוד  שלמה  רבי  הגדול  הגאון 
שהוזמן לשאת דברים אמר: "כמה כואב המצב 
תעודת  שע"י  שחושבים  אנשים  שישנם  היום 
שאינם  אע"פ  שוחטים  יהיו  בלבד  שחיטה 
מיומנים כדי צורכם. חשוב להשקיע, זה לא קל 
אבל מי שמתמיד מצליח, ישנם כל מיני מקומות 
שמלמדים שחיטה ויש מקומות לצערי שנכנסים 
כל  אחרי  עקבתי  פה  לשם.  שבאו  כמו  לשם 
נכדי  את  הדרכתי  ואף  ייעצתי  הלימודים,  סדר 
להוציא  ביותר  הטובה  הדרך  איך  יהודה  הרב 

תלמידים מומחים מיומנים ומקצועיים".
משחטת  רב  שליט"א,  שוקר  מנחם  הרה"ג 
תלמידים  עשרות  שהעמיד  ירושלים"  "עוף 
ללמוד  "כדי  בדבריו:  אמר  השחיטה  בעולם 
ולדרוש את ההיגיון  שחיטה צריך להיות עקבי 
והן בבדיקות  הן בהשחזות הסכינים  בכל דבר, 
הסכין כמו שהרב יהודה למד אצלי עוד לפני 14 
שנה ולא ויתר לי מאומה ככה גם תדרשו ממנו 
כי  להתבייש,  בלי  לכם  שיש  לכל שאלה  מענה 

לא הבישן למד".
בית  ראש  שליט"א  מחפוד  יהודה  הרה"ג 
העומד  שלמה",  "חמדת  למעשה  הלכה  מדרש 
ש"את  סיפר  השוחטים,  הכשרת  קורס  בראש 
שמו של בית המדרש סבי קראו חמדת שלמה, 
זוהי חמדתו ותפילתו שנזכה ללמוד ע"מ לעשות 
וללמד  ללמוד  באבות  התנא  כדברי  נזכה  ובכך 
לשמור ולעשות. אנחנו מתחילים היום בהכשרת 
של  נושאים  לעוד  נמשיך  ובעז"ה  שוחטים 

כשרות בסייעתא דשמיא".

יהודה  הרה"ג  בראשות  שוחטים  להכשרת  ביהמ"ד  חנוכת  של  מרגש  במעמד 
מחפוד  שלמה  רבי  הגדול  הגאון  דעה  יורה  אב"ד  השתתפו  ברק,  בבני  מחפוד 
שליט"א ואב"ד יחווה דעת וחבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי דוד יוסף 
שליט"א ⋅ "בכל מקום שתגידו שעברתם הכשרה אצל הרב מחפוד ישבחו אתכם 

וירצו אתכם כשוחטים"

שיתוף פעולה בין מערכות הכשרות לציבור בני התורה הספרדים

הגר"ד יוסף נושא דברים

הגר"ש מחפוד נושא דבריםהרב יהודה מחפוד נושא דברים

 ְיִהי ָרצֹון... ֶשִּׁיְהֶיה 
ִלי ֵעֶסק ֶזה 

ִלְרפּוָאה, ִּכי רֹוֵפא 
ִחָּנם ַאָּתה.

)תפילה לרפואה בעת נתינת תרופה, שו"ע סימן רל(

 מכיל: Ibuprofen. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. 
 מגיל 3 חודשים עם מרשם רופא, ומגיל 6 חודשים ללא מרשם רופא.

איתך בתפילה. כשאת רק רוצה 
שהוא יבריא, אנחנו שם איתך.



 הצבעתי.
השפעתי!

 הבחירות להנהלות המינהלים הקהילתיים
 יתקיימו ביום שלישי, ז' בטבת תשפ״א 22.12.20.
מצביעים ומשפרים את איכות החיים בשכונה!

votejlm.co.il ?רוצים לדעת איפה אתם מצביעים

צאו להצביע! 
22.12.20
ז׳ בטבת תשפ״א
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הצפי: בחירות בערב פסח

מאת: חיים רייך

לבחירות.  ענק  בצעדי  מתקרבת  ישראל 
לעלות  אמור  הייתה  שלישי,  יום  אתמול, 
הכנסת  לפיזור  החוק  הצעת  ראשונה  לקריאה 
אחרי שאושרה בשבוע שעבר בוועדת הכנסת. 
שמנסים  החרדיות  ובמפלגות  בליכוד 
לעכב  החליטו  הבחירות,  הקדמת  את  למנוע  
כנסת  חברי  וכ-40  במליאה  הדיונים  את 
מהקואליציה נרשמו ל"נאומים בני דקה" ובכך 
שסדר  הבנה  מתוך  במליאה,  הזמן  את  משכו 
היום של מליאת הכנסת יהיה קצר בשל החנוכה 
והמליאה תהיה פתוחה רק מהשעה 13:00 ועד 
הייתה  הכנסת  לפיזור  ההצעה   .16:00 השעה 
אחרונה על סדר יומה של מליאת הכנסת ולכן 

היא נדחתה בשל קוצר הזמן.
ניתן  שבו  הקרוב  שהמועד  היא  המשמעות 
להעלות את ההצעה הוא רק ביום שני הקרוב, 
משום שביום רביעי מליאת הכנסת מצביעה רק 
ההצעה  כאשר  טרומית.  בקריאה  הצבעות  על 
יצביעו  לבן  וכחול  במידה  שני,  ביום  תעלה 
בעד פיזור הכנסת, הצעת החוק תעבו בקריאה 
ראשונה, אך הליך החקיקה לא יושלם, משום 
שניה  לקריאה  ההצעה  את  להעלות  שא"א 
ושלישית באותו יום שההצעה עברה בקריאה 
ראשונה והצעות חוק בקריאה שניה ושלישית 
ורביעי אלא  בימי שלישי  עולות להצבעה  לא 
שני  ביום  רק  הוא  הקרוב  והמועד  שני  בימי 
שלאחר מכן. אלא שעוד לפני כן, ביום רביעי 
במידה  בדצמבר,  ה-23  של  בלילה   12 בשעה 
ומליאת הכנסת לא מאשרת את תקציב המדינה, 
הכנסת מתפזרת מאליה. ההערכה היא שלשם 
יצליחו  וגנץ  נתניהו  אם  אל  הולכים  הדברים 
לגשר על הפערים העצומים ולאשר את תקציב 

המדינה עד יום רביעי בחצות.
לכאורה, אין הבדל מדוע הולכים לבחירות 
לפיזור  הצע"ח  או  מאיליה  מתפזרת  כנסת   –
הכנסת שעוברת בשלוש קריאות. אלא שישנם 
ראשית  למפלגות.  משמעותיים  הבדלים  כמה 
והכנסת  במידה  הבחירות.  מועד  קביעת   –
המפלגות  ראשי  אוטומטי,  באופן  מתפזרת 
והן  יוכלו לבחור תאריך מוסכם לבחירות  לא 
של  פיזורה  מיום  יום   90 בדיוק  תתקיימנה 
 ,)23.3.2021( תשפ"א  ניסן  י'  קרי  הכנסת, 

ארבעה ימים לפני ליל הסדר. 

סער מרכיב רשימה

בתוך כך, אחרי ששני חברי סיעת דרך ארץ 
למפלגתו  הצטרפו  האוזר  וצביקה  הנדל  יועז 
החדשה של גדעון סער, ביום שלישי בצהרים 

שאשא  יפעת  ח"כ  הקורונה  ועדת  יו"ר  גם 
"כולנו",  של  משבצת  על  שישבה  ביטון, 
הודיעה על הצטרפותה לסער. ע"פ הפרסומים, 
וביטון  סער  של  משותפת  מפלגה  תהיה  זו 
כאשר ביטון תוצב במקום השני ברשימה, דבר 
שמרחיק לעת עתה את אייזנקוט מהצטרפותו 

לרשימה כמקום שלישי אחרי סער וביטון.
גרמו לשניים  והאוזר  ההצטרפות של הנדל 
לאבד את תפקידיהם הנוכחיים. יו"ר כחול לבן 
פיטוריו  על  הנדל  ליועז  הודיע  גנץ  בני  השר 
האוזר  לצביקה  וכן  התקשורת  שר  מתפקיד 
ועדת  כיו"ר  מתפקידו  להעבירו  הכוונה  על 
שבכוונתו  הבהיר  כבר  גנץ  והביטחון.  החוץ 
גינזבורג  ח"כ  ואת  התקשורת  כשר  גם  לכהן 
וביטחון,  חוץ  ועדת  יו"ר  מייעד לתפקיד  הוא 
אלא שהמינויים הללו לא יעברו בקלות, משום 
חברי  של  לאצבעותיהם  זקוקים  לבן  שבכחל 
כדי  החרדיות  והמפלגות  הליכוד  של  הכנסת 
לשר  גנץ  של  למינויו  האישור  את  להעביר 
ועדת  יו"ר  לתפקיד  גינזבורג  ושל  התקשורת 

חו"ב.
ביטון,  ושאשא  האוזר  להנדל,  בנוסף  האם 
נוספים  ח"כים  לרשימתו  לגרוף  סער  יצליח 
שהכנסת  שברגע  היא  ההערכה  מהליכוד? 
מיכל  הכנסת  חברת  אליו  תצטרף  תפוזר 
מתחילת  עוד  בסער  כתומכת  שנחשבת  שיר, 
מול  כשהתמודד  בו  תמכה  ואף  הקדנציה 

נתניהו בפריימריז לראשות הליכוד.
של  המתהווה  ברשימה  ומביט  שיושב  מי 
כמי  בנט.  נפתלי  ח"כ  ימינה  יו"ר  הוא  סער 
דעת  סקרי  להאיץ את הבחירות בשל  שביקש 
מעוניין  בנט  מנדטים,   22 לו  שהעניקו  הקהל 
לגרום  ע"מ  הבחירות,  מועד  את  לדחות  כעת 

לסער לאבד גובה.
את  מעט  שינה  נתניהו  מעניין,  באופן 
שלו  המתקפות  האחרונים.  בימים  המנגינה 
נגד לפיד ובנט הפכו למתקפות נגד לפיד וסער 
ממשלת  הקמת  למנוע  יחד  שיחברו  כשניים 
נפסקו,  בנט  על  נתניהו  של  המתקפות  ימין. 
ממשלה  להקים  דרך  כל  שאין  הבנה  מתוך 
משדר  מצידו  בנט  יחד.  סער  ובלי  בנט  בלי 
רק  כי לא הגיע לפוליטיקה  וטוען  ממלכתיות 
הוא  וכי  ביבי  לא  ורק  ביבי  רק  להגיד  בשביל 
הפוליטית.  הפסילות  לתרבות  מתחבר  אינו 
ישיבה  פוסל  לא  בנט  אחרות:  במילים 
של  הגמר  לקו  יגיע  אם  נתניהו.  בממשלת 
יקבל  הוא  מנדטים,  עם מספיק   2021 בחירות 
ומשפטים  ביטחון  ומלואו.  עולם  מנתניה 
מלא-מלא ועוד כמה משרדי ממשלה שיסייעו 
ולא  אמיתיים  שותפים  לחוש  מפלגתו  לחברי 

סרח עודף שנשכח בצד הדרך.

מאחר והצעה"ח לפיזור הכנסת לא עלתה להצבעה בריאה ראשונה ביום שלישי, היא תוכל 
לעלות רק בים שני הקרוב, אך לא ניתן יהיה להשלים את החקיקה לפני יום רביעי בחצות, 
מועד שבו הכנסת תתפזר באופן אוטומטי אם לא יאושר תקציב המדינה • במקרה כזה, 

הבחירות תתקיימנה בי' ניסן, ארבעה ימים לפני לילד הסדר

הצעה"ח לפיזור הכנסת לא עלתה לדיון

פערי גדולים. נתניהו וגנץ במליאה )צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת(
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אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים
תודה על הסבלנות!

למידע נוסף:  מוקד עירוני 106
jerusalem.muni.il | jet.gov.il 

מנהל העבודה: יובל יוסף 052-5497421
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רחוב מח״ל

מקרא:
אזור הריסת הגשר- חסום לתנועה      

שטח עבודות     
מעבר להולכי רגל   

תחנת מבוטלת לכל הקווים    
         תחנה מבוטלת לחלק מהקווים

תיאור העבודות ומיקומן:
עבודות לפירוק גשר הולכי הרגל ברחוב קרל נטר, סגירת רחוב קרל נטר במקטע שבין שדרות אשכול לרחוב שרגאי. 

מועדי העבודות:
העבודות יתבצעו ביום שני, 21.12.20, ו' בטבת תשפ"א. משך העבודות כ-24 שעות. העבודות עלולות להיות רועשות, 

ויתבצעו על פי היתר.

הסדרי תנועה וחניה:
# סגירת רחוב קרל נטר לתנועה לשני הכיוונים בקטע שבין שדרות לוי אשכול לרחוב שרגאי

# תתאפשר הפניה שמאלה מרחוב שרגאי לרחוב קרל נטר ולהיפך

# לא תתאפשר פניה שמאלה משדרות לוי אשכול לכיוון קרל נטר/שרגאי

#  לא יתאפשר מעבר הולכי רגל ברחוב קרל נטר במקטע העבודות, לנוחיותכם מעבר להולכי רגל כמסומן במפה 

תחבורה ציבורית:
45 יסעו דרך רחוב ארץ חפץ. תחנות מבוטלות זמנית: התחנות ברחוב קרל נטר לשני הכיוונים,  25 #  קווים 

תחנת שמעון הצדיק/ארץ חפץ )לכיוון נווה יעקב(
40 יסע דרך רחוב ארץ חפץ. תחנות מבוטלות זמנית: קרל נטר/שד' אשכול, שד' אשכול/משמר הגבול #  קו 

52 יסע דרך ארץ חפץ. תחנות מבוטלות זמנית )לשני הכיוונים(: קרל נטר/שד' אשכול, קרל נטר/מח"ל #  קו 

144 יתחילו ויסיימו את נסיעתם בשדרות אשכול. תחנות מבוטלות זמנית:   143 #  קווי כוכב יעקב/תל ציון 

התחנות ברחובות קרל נטר ושרגאי
174176177178  יסעו דרך שד' אשכול. תחנות מבוטלות זמנית: התחנות ברחובות קרל  #  קווי מעלה אדומים 

נטר ושרגאי
300310320330340 יתחילו וייסיימו את נסיעתם בשדרות אשכול. תחנות מבוטלות  #  קווי מודיעין עילית 

זמנית: התחנות ברחובות קרל נטר ושרגאי

מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות ולהעזר באפליקציות הניווט

הודעה על פירוק גשר וחסימה
ברחוב קרל נטר

במסגרת עבודות להקמת הרכבת הקלה, גשר הולכי 
הרגל ברחוב קרל נטר יפורק, והכביש ייחסם לתנועה



תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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

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 

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

ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!

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

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

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRT  פינגרבורד תאומים של חברת פינגרבורד

או על פינת אימון בבית?

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר חולמים על קיר משלכם?



א' טבת תשפ"א 101016/12/20 בירושלים

עושים 
שלום

יוסף טולידנו 

ארה"ב  נשיא  צייץ  היום",   נוספת  היסטורית  דרך  "פריצת 
דונלד טראמפ בסוף השבוע. "שתי חברותינו הגדולות – ישראל 
וממלכת מרוקו – הסכימו ליחסים דיפלומטיים מלאים. זו פריצת 

דרך אדירה לשלום במזרח התיכון".
מרוקו  של  בריבונות  תכיר  הברית  ארצות  מההסכם,  כחלק 
במערב סהרה. ראמפ כתב כי "מרוקו הכירה בארצות הברית בשנת 
1777. לכן ראוי להכיר בריבונותם על סהרה המערבית". מדובר 
בשטח שמרוקו טוענת לבעלות עליו, וסיפחה אותו ב-1979, אך 

הקהילה הבין-לאומית לא הכירה בכך.
במסגרת ההסכם, מרוקו תפתח נציגות רשמית בישראל 
טיסות  גם  יהיו  כן  כמו  במרוקו.  נציגות  תפתח  וישראל 
ישירות בין המדינות וע"פ חברות התעופה, כ-80 טיסות 

חודשיות מתוכננות מישראל למרוקו ובחזרה.
קודם להכרזת הנשיא, שוחח טראמפ בטלפון עם מלך 
מרוקו מוחמד השישי והודיע לו על הכרה בריבונות מרוקו 

על סהרה המערבית.
יועצו הבכיר של טראמפ וחתנו, ג’ארד קושנר, סיפר כי 
מרוקו תחדש קשרים רשמיים עם ישראל, תעניק למטוסים 
של חברות תעופה ישראליות לעבור במרחב האווירי של 

מרוקו ותאפשר טיסות ישירות בין ישראל לבין מרוקו.
בדרך.  וסעודיה  ישראל  בין  שלום  גם  קושנר,  לדברי 
"הסכם ישראלי-סעודי הוא רק עניין של זמן", אמר קושנר.
ישראל  בין  השלום  כי  סיפר  האמריקני  בממשל  גורם 
ומרוקו נרקם יחד עם האמריקנים במשך קרוב לשנתיים, 

בליווי צמוד של קושנר – והסכמי השלום האחרונים שנחתמו בין 
ישראל ומדינות ערב, היוו את הזרז ששכנע את מרוקו להצטרף 

למהלך.
מבין  ביותר  הפורה  השלום  להיות  הולך  "זה  הוסיף:  הגורם 
מעוניינת  שמרוקו  משום  כה,  עד  שהתבצעו  המהלכים  ארבעת 
אליה,  הישראלית  התיירות  ובהעצמת  היחסים  בפיתוח  מאוד 

שכבר פועלת באופנים שונים".
בעת  מיוחדת  בהצהרה  אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
אנחנו  זה  חנוכה  "בחג  המערבי:  בכותל  חנוכה  נרות  הדלקת 
מביאים אור גדול מאוד למדינת ישראל ולאזרחי ישראל. ראשית 
גדול  אור  גם  ועכשיו  למגפה,  סוף  שיביאו  החיסונים  של  האור 
נוסף של שלום. תמיד האמנתי בשלום הזה, תמיד פעלתי למען 

השלום הזה ועכשיו הוא מתממש לנגד עינינו".
עוד אמר נתניהו: "אני מבקש ראשית להודות לנשיא טראמפ 
מבקש  אני  לישראל,  שלום  להביא  שלו  הכבירים  המאמצים  על 
להודות לך הנשיא טראמפ על כל הדברים הגדולים שעשית למען 

אני  זאת.  נשכח  לא  לעולם  אנחנו  ישראל.  ומדינת  ישראל  עם 
מבקש להודות למלך מרוקו, המלך מוחמד השישי, על החלטתו 

ההיסטורית לעשות שלום היסטורי עם ישראל”.
בין  הדוקים,  קשרים  יש  לישראל  מרוקו  ”בין  הוסיף:  נתניהו 
התקופה  כל  במשך  אמיצים  קשרים  יש  היהודי  והעם  מרוקו 
והעם  מרוקו  מלכי  של  החם  היחס  את  מכירים  כולם  החדשה. 
הקהילה  מבני  אלפים  מאות  שם.  היהודית  לקהילה  במרוקו 
הזאת עלו לישראל והם משמשים גשר חם בין העם במרוקו לעם 
בישראל, גשר של אהבה, אהדה, חיבה ומסורות. אני חייב להגיד 
את  בונים  אנחנו  שעליו  היסוד  את  מהווה  הזה  המוצק  שהבסיס 

השלום הזה.
"אנחנו נקים מחדש משרדי קישור בין ישראל למרוקו, בישראל 
שלום  יחסי  לכונן  האפשרית  במהירות  נפעל  כך  אחר  ובמרוקו. 
בין  ישיר  תעופה  קו  נפעיל  אנחנו  בנוסף  מלאים.  דיפלומטיים 
ישראל למרוקו, זה ייתן עוצמה נוספת לגשר הזה. יהיה כאן שלום 

חם מאוד". 

השלם עם ממלכת בהוטאן

יחסים  כינון  על  השבוע  בסוף  הכריזה  בהוטאן  ממלכת  גם 
דיפלומטיים מלאים עם ישראל. טקס החתימה נערך במעונו של 

שגריר ישראל בהודו, ד"ר רון מלכא.
עמיתו,  עם  רשמיות  אגרות  חילופי  טקס  קיים  מלכא  השגריר 

שגריר בהוטן בהודו, האלוף וטסופ נמגיאל.
הממלכה  עם  הקשרים  כינון  כי  אמר  אשכנזי  גבי  החוץ  שר 

ישמש אבן דרך נוספת בהעמקת קשרי ישראל במרחב אסיה.
בסוף השבוע שעבר שוחח אשכנזי עם עמיתו מבהוטן, טאנדי 
גיבוש תכנית עבודה  ועל  וסיכם עמו על מועד החתימה  דורג’י, 

משותפת בין השאר בתחום ניהול המים, החקלאות והבריאות.
יו"ר כחול לבן השר בני גנץ פירסם הודעה בה בירך על כינון 
להתפתחויות  עדות  עוד  "זוהי  ואמר:  המדינות  בין  היחסים 
החוץ  משרד  שמוביל  ישראל  של  החוץ  יחסי  במערך  החיוביות 

בראשותו של גבי אשכנזי בחודשים האחרונים".
בהמשך פרסם גם ראש הממשלה בנימין נתניהו הודעה: 
"אני מברך על כינון היחסים בין ישראל לבהוטאן שהם פרי 
נוסף של הסכמי השלום. אנו נמצאים במגעים עם מדינות 

נוספות שרוצות להצטרף ולכונן עמנו יחסים".
ועיקר  בבהוטאן מתגוררים פחות מ-800 אלף תושבים, 
החשיבות של ההכרזה היא בפן התיירותי. ממלכת בהוטאן 
ההימלאיה.  הרי  בלב  ממוקמת  והיא  ובסין  בהודו  גובלת 
לבהוטאן יחסים דיפלומטיים מלאים עם 53 מדינות בלבד, 
כאשר רק בחודש האחרון כוננה הממלכה יחסים עם גרמניה 
ובקרוב היא מתעתדת לכונן יחסים דיפלומטיים עם ארה"ב.

המדינות  בין  חשאיים  מגעים  נוהלו  האחרונות  בשנים 
רשמיים.  יחסים  להקים  במטרה  החוץ,  משרד  בהובלת 
התקיימו ביקורים הדדיים של משלחות מישראל בטימפו, 

בירת בהוטאן וכן מבהוטאן בארץ.

 המדינות הבאות

על  שתכריז  הבאה  שהמדינה  מעריכים  בישראל  כך,  בתוך 
נוספות  מדינות  עומאן.  ממלכת  היא  ישראל  עם  נורמליזציה 
שישראל מנהלת איתם מגעים לכינון יחסים וחתימה על הסכמי 
שלום הן: ניז'ר, מאלי, ג'יבוטי, מאוריטניה ואיי קומורו באפריקה 
וכן עם אינדונזיה – המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, פקיסטן, 

ברוניי, בנגלדש, והאיים המלדיביים באסיה.
לסעודיה.  ישראל  בין  הוא  ביותר  המדובר  הצפוי  ההסכם 
כניסתו של הנשיא  לפני  עוד  ייחתם  כזה  היא שהסכם  וההערכה 
ביידן לבית הלבן. ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ 
כבר רמז בסוף השבוע כי הסכם בין ישראל לסעודיה הוא עניין 

של זמן.

אחרי איחוד האמירויות, בחריין וסודן, הגיע תורה של מרוקו להכריז על כינון יחסים דיפלומטיים 
עם ישראל ⋅ נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על כינון היחסים הרשמיים בין ישראל למרוקו 
⋅ מדינות  ישראל  יחסים רשמיים עם  כינון  על  גם ממלכת בהוטן  הודיעה  וכיממה לאחמ"כ 
נוספות שצפויות לחתום על הסכמים עם ישראל: ניז'ר, מאלי, ג'יבוטי, מאוריטניה ואיי קומורו 
בנגלדש,  ברוניי,  פקיסטן,  בעולם,  הגדולה  המוסלמית  המדינה   – אינדונזיה  וכן  באפריקה 
⋅ ההערכה היא שגם סעודיה תחתום על הסכם עם ישראל עוד  והאיים המלדיביים באסיה 

לפני כניסת ביידן לבית הלבן

עוד הסכם שלום בין ישראל למדינה ערבית – והפעם: מרוקו

 מלך מרוקו מוחמד השיש

נתניהו עם נשיא ארה"ב טראמפ וחתנו-יועצו קושנר )צילום: קובי גדעון, לע"מ(



עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

חיסוני השפעת נמצאים בקופות החולים וניתנים ללא מרשם והפניה.

חיסון השפעת בטוח לילדים מעל גיל חצי שנה, ומומלץ לכלל האוכלוסייה.

בחורף הזה, משתדלים לצמצם סיכונים
מתחסנים מפני השפעת.  
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וכחצי  הליכוד  לראשות  שהתמודד  אחרי  שנה 
במעט  המגושם  הניסיון  את  שדחה  לאחר  שנה 
במקרה  שהצליח  )ניסיון  מעלה  כלפי  אותו  לבעוט 
של ארדן(, קרי, מינוי לתפקיד שגריר ישראל באו"ם 
ובוושינגטון - נמאס לגדעון סער לחכות. סער הפנים 
טיעון  עסקת  שום  על  לחתום  מתכוון  לא  שנתניהו 
ולפרוש בשקט לעשות לביתו. הוא הבין שמפלגות 
המרכז-שמאל לא יביאו את הישועה ולא ידיחו את 
רוה"מ, ובעיקר נפל לו האסימון שבינתיים, בשקט 
בשקט, מלבלבים בליכוד שחקנים חדשים שעשויים 
בפריימריז  בסוף,  הרשימה.  לאחורי  אותו  לדחוק 
הפנים מפלגתיים – אם להתבטא בעדינות – לא ניתן 
לאידיאולוגיה  או  לאג'נדה  רב  משקל 
על  מיוחד  דגש  יש  ומנגד,  סדורה, 
או  צעקנית  קדנציה  שרשמו  נציגים 

רוויית מינויים ממשלתיים, ואכמ"ל.
כיהן  שכבר  מי  גבוה.  מכוון  סער 
ניצח  החינוך,  וכשר  הפנים  כשר 
פעמיים את הפריימריז בליכוד וסומן 
המעון  של  העתידי  כיורש  אחת  לא 
כדי  רק  לפוליטיקה  חזר  לא  בבלפור, 
להתיישב באיזה משרד נידח וליהנות 
פחות  על  הממשלתי.  השרד  מרכב 
לא  ברוטציה,  ממשלה  מראשות 

שוברים את הכלים.
יש  הסקרים,  פי  על  לפחות  כרגע, 
רק תסריט ריאלי אחד שיאפשר לצמד 
ביום  נתניהו  את  להדיח  סער-בנט 
ממשלת  הרכבת  דורש  והוא  שאחרי, 
אחדות שתשאיר בחוץ רק את הליכוד, 
כך  לשם  המשותפת.  ואת  מר"ץ  את 
ואת  איווט  את  להושיב  צורך  יהיה 
דרעי כתף אל כתף, לחבר את יש עתיד 
ואת סמוטריץ' לשולחן ממשלה אחד 
ולמצוא איזו נוסחה פתלתלה שתקבע 
יכהן  הביניים  מפלגות  ראשי  מכל  מי 
בתנאי  זה  כל  הממשלה.  בראשות 
הפחות  ולכל  החרדיות,  שהמפלגות 
אחת מהן, תסכמנה למכור את ראשו 
נכסף  לפיתוי  בתמורה  נתניהו  של 

כלשהו.
למציאות,  ומתחברים  מהסקרים  מתנתקים  אם 
הסיכוי  לבסוף,  בחירות  יהיו  שאכן  בהנחה  אפילו 
כמעט.  לאפס  מצטמצם  חלופית  ממשלה  להרכבת 
המנדטים  מספרי  בנתניהו,  יבגדו  לא  החרדים 
לילה ממצביעי כחול  בן  הגיוניים שנשאבו  הבלתי 
שם  על  בעמודה  והתייצבו  לשעבר  והעבודה  לבן 
קיצוץ  לעבור  צפויים  סער  של  החדשה'  'התקווה 
מאסיבי, כפי שצפויים לסבול גם המנדטים של בנט 

ושות'.
פרסום  אחרי  רגע  גבוהה,  בסבירות  לפיכך, 
התוצאות, יחל מרוץ בין שתי מפלגות האלטרנטיבה 

הימנית, בשאלה מי ייכנס ראשון לממשלה ותמורת 
אלו תפקידים. תהיה כמובן משמעות לשאלה האם 
מנדטים  והותר  די  יחזיק  בנט,  או  סער  מהם,  אחד 
כדי לייצר יחד עם הליכוד והחרדים קואליציית 61 
ניסיון  למודי   – השניים  והאם  ברעהו,  צורך  מבלי 
מהתנהלות רוה"מ ומאהבתו אליהם – יסגרו ביניהם 
ולצרף  טריז  לתקוע  מנתניהו  אחים' שתמנע  'ברית 

לממשלתו העתידית רק את האחד.
יחבור  שלא  במפורש  כמעט  הצהיר  סער  נכון, 
לנתניהו, אלא שבניגוד לגנץ יהיו לו נסיבות מקלות. 
קודם כל, אף אחד לא מצפה ממנו להצטרף לגוש 
שיישען על תמיכת הרשימה המשותפת, מבפנים או 
מבחוץ. שנית, אחרי שאפילו גנץ שגרר את ישראל 
פעמיים למערכת בחירות נוספת, התקפל ושבר את 
יידרש  לא  שמלכתחילה   – סער  לשניים,  רשימתו 
אזרחי  בטובת  לנפנף  יוכל   – כך  כל  דרסטי  לצעד 

ישראל ובצורך למנוע סבב בחירות חמישי.
יכול  מה  זמן  סער  את  שהכיר  מי  כל  הכל,  בסך 
אכן  הפרישה  שרגע  גבוהה  בסבירות  להניח  היה 
מנסרת  נותרה  אחת  פתורה  בלתי  שאלה  רק  יגיע, 
בחלל האוויר – שאלת הטיימינג. מדוע פוליטיקאי 
בחירות  מונע  נתניהו  את  ראה  שכבר  משופשף 
מפלגה  והקמת  פרישה  על  מודיע  התשעים,  בדקה 
כשהכנסת עדיין לא סגורה על עצמה? אמנם הסיכוי 
לפשרה מוסכמת בין ראשי הממשלה מצטמק מיום 
במדבר  ממושך  לייבוש  סיכון  קיים  ועדיין,  ליום, 

הפוליטי.
אם לא די בכך, התזמון יצר מצב בו התפטרותו 
של  הגונה  גישה  המבטאת  מהכנסת,  סער  של 
על  בדיוק  נפלה  הליכוד,  לבוחרי  המנדט  החזרת 
יממה קריטית לסיעות החרדיות. יו"ר סיעת יהדות 
חרדי  כלל  מאמץ  ריכז  פינדרוס  יצחק  ח"כ  התורה 
להצבעה  שהועלה  השוויון'  'חוק  להפלת  ממושך 
ביום רביעי. סער, שמחפש לשלוח קריצה לבוחרי 
בין  נקלע  הליברלי-חילוני,  הימין  ולאנשי  המרכז 
הפטיש לסדן. מחד, הסיעות החרדיות דרשו ממנו 
גם  בנו  האחרונים  להצעה,  להתנגד  משמעית  חד 

גדולי ישראל  על הקשר החם של סער בבתי 
בשנים האחרונות וגם על ההתחזקות הדתית 
האישית המשמעותית שעבר. מאידך, הצבעה 
מתחריו  את  משמשת  הייתה  החוק  נגד 
ולפיד,  איווט  על  בדגש  הפוטנציאליים, 

בקמפיין בחירות נגטיבי ויעיל נגדו.
או  ביממה,  הודעתו  את  מקדים  היה  אם 
היה  שבועיים,  בשבוע  אותה  דוחה  לחלופין 
בסיטואציה  בשלום.  מהפלונטר  נחלץ  סער 
הסרוחים  הדגים  את  אכל  גם  הוא  הנוכחית 
התנגדותו  את  החרדיות  לסיעות  והבטיח 
לחוק, גם ספג את המלקות כשנעדר מההצבעה 
הקריטית בניגוד להתחייבות וגם גורש מהעיר 
הנציגים  של  המוצדק  אפם  חרון  את  כשספג 
האלטרנטיבית  הממשלה  חלום  החרדים. 

מעולם לא נראה רחוק יותר.

בדרך כל הארץ
ישראל  האם  השאלות:  לשאלת  כמובן,  מכאן 
צועדת באופן בלתי נמנע למערכת בחירות רביעית 
הכנסת  לפיזור  ליין  הדד  כזכור,  שנתיים?  בתוך 
במקרה של חוסר הסכמה יחול בדיוק בעוד שבוע, 
הם  האם   – החלטה  לקבל  הצדדים  צריכים  אז  עד 
נגזר  שמא  או  בינתיים,  ושורדים  תקציב  מעבירים 
דק  רמז  לקלפי.  דרכו  את  שוב  לעשות  הבוחר  על 
תלוי  הממשלה  שגורל  מהאיש  אפשרית  לתשובה 
בו, שר הביטחון בני גנץ, קיבלנו ביום שני השבוע, 
שר  את  לפטר  ההחלטה  על  הלקונית  בהודעתו 
של  הדחה  בהליכי  ולפתוח  הנדל  יועז  התקשורת 
צבי  ח"כ  וביטחון  חוץ  ועדת  יו"ר  לסיעה,  רעהו 

האוזר.
בהחלטת  אותם  תלה  לפיטורין  הרשמי  הנימוק 
מה  סער.  של  העתידית  למפלגתו  לחבור  הצמד 
מאז  הרי  מיומיים,  יום  מה  התמיהה  את  שמעלה 
נפרדת  סיעה  ארץ'  'דרך  הייתה  הממשלה  הרכבת 
כחלק מגוש כחול לבן בממשלה, יחד עם העבודה, 
לפחות  ישנם  השבוע?  הכלים  לשבירת  גרם  ומה 

ארבעה הסברים, שכל אחד מהם מפולפל מחברו.
פי  על  לפחות   – שסער  בכך  זאת  שנימקו  יש 
לו  הצפויים  מהמנדטים  כשליש  שותה   – הסקרים 
מתוך השאריות של מצביעי 'כחול לבן' ומקרב את 
אפשרית  הורדה  )לפני  החסימה  לאחוז  ושות'  גנץ 
חבירה  לפיכך,  כמובן(.  אייכלר,  חקיקת  בנוסח 
בלב  ישירה  דקירה  מהווה  לסער,  האוזר-הנדל  של 
להבליג  יכול  לא  וגנץ  לבן  כחול  עם  השותפות 

ולעבור עליה בשתיקה.
באמצעות  מחוכם  בתרגיל  כי  גורס  אחר  הסבר 
מינוי  את  עתה  לעת  גנץ  מונע  הנדל,  השר  פיטורי 
לממשלה  יורה  בג"ץ  אם  גם   – המדינה  פרקליט 

חרב גדעון

בסבירות גבוהה, רגע אחרי 
פרסום התוצאות, יחל מרוץ 
בין שתי מפלגות האלטרנטיבה 
הימנית, בשאלה מי ייכנס 
ראשון לממשלה ותמורת 
אלו תפקידים. תהיה כמובן 
משמעות לשאלה האם אחד 
מהם, סער או בנט, יחזיק 
די והותר מנדטים כדי לייצר 
יחד עם הליכוד והחרדים 
קואליציית 61 מבלי צורך ברעהו, 
והאם השניים – למודי ניסיון 
מהתנהלות רוה"מ ומאהבתו 
אליהם – יסגרו ביניהם 'ברית 
אחים' שתמנע מנתניהו 
לתקוע טריז ולצרף לממשלתו 
העתידית רק את האחד

על סדר היום

החלטה צפויה, 
טיימינג בעייתי. 
המועמד 
החדש לראשות 
הממשלה גדעון 
סער | צילום: 
העמוד הרשמי 
של סער

אבי גרינצייג
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להעלות את מינויו לסדר היום – מאחר והוא מותיר 
בחירתו  את  שיטרפדו  הימין  גוש  שרי  בידי  רוב 
לפי  פרקליט  שמינוי  הבנה  מתוך  מנדלבליט,  של 
כל  סופית  יפרק  ומבג"ץ,  מהיועמ"ש  תכתיבים 

שותפות פוטנציאלית עם גוש הימין, גם בעתיד.
מתכנן  בעצם  שגנץ  גורס  יותר  הרציונלי  ההסבר 
יכול  לא  הוא  זו  ובמסגרת  מהעץ,  מפוארת  ירידה 
 – הפורשים  שני  את  מטעמו  בתפקידים  להשאיר 
ממשלת  כישלון  על  במה  כל  מעל  הצהירו  שכבר 
נתניהו.  בהחלפת  מתפשר  הבלתי  והצורך  האחדות 
אמנם  מעוניין  גנץ  כי  טוענת  יותר  מורכבת  טענה 
כפי  הרוטציה  על  לוותר  לא  אך  מהעץ,  לרדת 
ולפיכך  המקורי,  הקואליציוני  בהסכם  שנקבעה 
הוא מצמצם את הרוב האפשרי לשרידי הקואליציה 
האצבעות  משבעים  פחות  שימנה  כך  בכנסת 
הנדרשות לתיקון חקיקת הרוטציה. אם ננקוט לשון 
לבן  בכחול  ההחלטות  קבלת  תהליך  לאור  זהירה, 
ההדחה  שמאחורי  להניח  קשה  האחרונה,  בשנה 

ניצבת אסטרטגיה מחושבת כל כך.
כך או כך, בניגוד לתדמית שהוצמדה לו בתקשורת 
נתניהו משדר בשבוע האחרון לשותפו הפריטטי   -
שמבחינתו קמפיין הבחירות כבר התחיל, באמצעות 
חתימת הסכם לכינון יחסים עם מרוקו ועם ממלכת 
למען  מוזיקאלי  לקליפ  צילומים  ידי  ועל  בהוטן 
קטנוני  בצעד  נוקט  כאמור,  גנץ,  בעוד  הקשישים. 
מקיומן  חששותיו  אילולי  בהיגיון,  להסבירו  שאין 
של בחירות והתחושה שאולי ברגע האחרון תימצא 

הנוסחה הגואלת.
החיסונים  שמבצע  העובדה  את  לזאת  תוסיפו 
הגדול צפוי לצאת לדרך כבר בשבוע הקרוב ותקבלו 
עד  שנותרו  שבחודשים  אופטימי,  ממשלה  ראש 
ניהול  על  הזדמנות  בכל  יצביע  מרץ  אמצע-סוף 
 – תמותה  במינימום  הקורונה  משבר  של  מוצלח 
ובד  לישראל,  זהה  בגודל  מערביות  למדינות  ביחס 
בבד ינסה להעניק דחיפה כלכלית לעסקים ולהוביל 
קמפיין נגד מערכת המשפט. על זה עשוי להתווסף 
הסכם או הליך נורמליזציה עם סעודיה, ואל תתפלאו 
יחליף את  נתניהו  אם בבחירות שיבואו לאחר מכן 
קידומת מספר המנדטים של הליכוד לכיוון ההפוך 

מזה שצופים לו הסקרים.

על חיסון וחסינות
לנתניהו יש כמה וכמה סיבות להסתובב מאושר 

הצמד  על  הניצחון  חגיגת  מלבד  השבוע,  מהרגיל 
התבזו  שם  האשראי,  דירוג  בעניין  כמו  לפיד-גנץ. 
שניהם כשהבטיחו מעל כל במה את הורדת הדירוג 
של ישראל ונכזבו, כך גם בסוגיית החיסונים. לפיד 
גנץ  מאי,  חודש  לפני  יחלו  לא  שהחיסונים  הבטיח 
דיבר על מרץ, נתניהו הבטיח ינואר, בסוף קיים כבר 

בדצמבר 2020.
הממשלה  ראש  של  החיוך  את  שמתח  מה  אבל 
המשפט  בית  החלטת  הייתה  השבוע,  לאוזן  מאוזן 
המחוזי בירושלים בעניינו. על פניו, עסקה ההחלטה 
היה  ולא  מקדמיות  טענות  של  פעוטים  בעניינים 
הרכב  אולם  ציפיות,  עודף  בה  לתלות  מקום 

השופטים הפתיע בגדול.
רה"מ  טענת  את  השופטים  דחו  כצפוי,  תחילה, 
בסוגיית  הפרקליטות  של  תקנית  לא  התנהלות  על 
החסינות. כזכור, ויתר נתניהו בפומבי על חסינותו, 
לאחר שבקשת ביטול החסינות הוגשה ליו"ר הכנסת 
על ידי הפרקליטות. אולם לטענת פרקליטי נתניהו, 
נדרשה גם מסירת כתב האישום ליו"ר ועדת הכנסת, 
תפקיד שלא היה מאויש באותה עת, ומשכך ההליך 
כולל  מתחילה,  לבצעו  ויש  תקין  לא  באופן  נעשה 
באופן  החסינות  על  הוויתור  את  לבטל  האפשרות 
רטרואקטיבי. השופטים האריכו להתדיין בנקודה זו 
ובהערות נוספות על ההליך ודחו אותן אחת לאחת. 

עד כאן, כאמור, ללא כל הפתעה.
המפץ התרחש בעמודים האחרונים של ההחלטה, 
של  המהותית  לטענתו  השופטים  התייחסו  שם 
לכינוי  שזכתה  בסוגייה  האישום  כתב  לגבי  רוה"מ 
'תיק 4000' והנחשבת לחמורה יותר מבין הפרשיות 
השוחד.  סעיף  את  גם  המכילה  מביניהן  וליחידה 
היבטים:  לקה בשלושה  האישום  כתב  נתניהו,  לפי 
תחילה, העדר הפרדה ברורה בינו ובין בני משפחתו. 
שנית, העדר פירוט לגבי פניותיו לנאשמים האחרים 
בין  ערבוב  ולבסוף,  מהם.  שקיבל  ה'מתת'  ולגבי 

עובדות לראיות בכתב האישום.
השופטים, אחרי שהדגישו כי נהוג שלא להתערב 
את  קרעו  נדירים,  במקרים  אלא  אישום  בכתבי 
שיעורי  להכין  אותה  ושלחו  לגזרים  הפרקליטות 
בית ולכתוב מחדש את כתב האישום כולו. "בתיאור 
העובדות באישום הראשון", כתבו, "חסרים לא מעט 
פרטים  הנאשמים.  כוח  באי  ידי  על  כנטען  פרטים, 

אלו מהותיים ורלוונטיים להגנתם של הנאשמים".
הפרדה  לבצע  מהפרקליטות  דרשו  השופטים 
ולתקן  משפחתו  בני  ובין  רוה"מ  בין  מוחלטת 

לפחות תריסר סעיפים שונים בכתב האישום שאינם 
עושים את ההפרדה הנחוצה. בית המשפט גם תקף 
הפרקליטות  של  המרובה  השימוש  את  בחריפות 
במה שנראה יותר כמו נרטיב עלילתי ופחות ככתב 
אישום מדויק, השימוש המרובה בביטויים מכלילים 
דוגמת "פרשות שונות", "עובדים אחרים", "גורמים 
כל  למחוק  מהפרקליטות  ודרש  וכדומה,  שונים" 
מדובר,  ובמה  במי  במפורט  ולציין  שכזה  ביטוי 
במה שמשפיע על רשימה של עשרים סעיפים בכתב 

האישום המקורי.
המשפט  בית  הורה  לסיום, 
מכתב  א'  נספח  של  מחיקתו  על 
לכותרת  שזכה  נספח  האישום, 
הזוג  בני  להיענות  "דוגמאות 
נתניהו  הנאשם  לדרישות  אלוביץ' 
באתר  בפרסומים  להתערבות 
וואלה", וזאת משני טעמים: האחד, 
ל"דוגמאות"  מקום  ואין  מאחר 
זה  שנספח  משום  והשני,  בעלמא, 
ומקומן  לראיות  התייחסות  הכיל 

איננו בכתב האישום.
את  לצנן  כדאי  הכל,  ואחרי 
המשפט  שבית  העובדה  החגיגות. 
למקצה  הפרקליטות  את  שלח 
תיקונים מוקדם עשויה להצביע גם 
על מגמה הפוכה. יתכן שהשופטים 
בסך הכל מעוניינים להצטייר בעיני 
צדק  וכשופטי  כניטרליים  הציבור 
טענותיו  את  ראש  בכובד  ששקלו 
של נתניהו, ואולי גם באמת לוודא 
משפטית  קרקע  על  צועדים  שהם 
ראש  לשלוח  בדרכם  מוצקה 

ממשלה לכלא.
מנגד, משפטנים עמם שוחחתי, 
טוענים כי לו היה בידי הפרקליטות 

שהתבקשה  ובמידה  בהיקף  ומרשיע  מפורט  חומר 
כתב  היה  מלכתחילה  הרי  המשפט,  בית  ידי  על 
האישום מנוסח אחרת. הצורך לייצר נרטיב סיפורי 
תהיה  מעלה  כמקובל,  מוסדרים  אישומים  במקום 
והוא  גסה,  תפירה  תפור  כולו  התיק  כנטען,  שמא 
נפרם לחלוטין על ידי כבודם. איך שלא יהיה, בתוך 
שבועיים ניחשף לתשובה, מאחר ובית המשפט גם 
קצב את זמנה של הפרקליטות לתיקון כתב האישום 

עד סוף השנה האזרחית.
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ואחרי הכל, כדאי לצנן את 
החגיגות. העובדה שבית המשפט 

שלח את הפרקליטות למקצה 
תיקונים מוקדם עשויה להצביע 

גם על מגמה הפוכה. יתכן 
שהשופטים בסך הכל מעוניינים 

להצטייר בעיני הציבור כניטרליים 
וכשופטי צדק ששקלו בכובד 

ראש את טענותיו של נתניהו, 
ואולי גם באמת לוודא שהם 
צועדים על קרקע משפטית 
מוצקה בדרכם לשלוח ראש 

ממשלה לכלא





א' טבת תשפ"א 151516/12/20 בירושלים

גל פניות להצלה בעקבות המשדר 
המיוחד לרגל 70 שנות פעילות יד לאחים

'אשפר' – בכשרות 
המהודרת ביותר בחותמו 

של הכהן הגדול

נרות חנוכה 
מאחורי מסך הברזל

מאת: יוסף טולידנו 

 20 בערוץ  האחרון  רביעי  ביום  ששודר  מיוחד  הצדעה  משדר 
הביא  לאחים,  של יד  ההצלה  לפעילות  שנה   70 לרגל  בטלוויזיה, 

להדים רבים ולגל פניות אדיר למוקד החירום של הארגון.
משדר ההצדעה ששודר מבניני האומה ביום רביעי, כ"ד בכסלו, 
להיערך  תוכנן  בוקר,  לפנות  ל-1:00  בלילה   21:00 השעות  בין 
והתקווה  האור  את  לסמן  כדי  החנוכה,  חג  בערב  תחילה  בכוונה 

שמביא יד לאחים לאותם יהודים אובדים.
במסגרת המשדר נערכו פאנלים רבים עם ראשי הארגון, עם אנשי 
תקשורת שנחשפו לפעילות הברוכה והעניפה, עובדות סוציאליות, 
מרצות  המשפטי,  הצוות  נציג  שחולצו,  משפחות  שאימצו  נשים 
מוכרות, וכן עם אנשי מחלקת הבטחון, ניצולות וילדיהן – שחלקם 

הופיעו בפנים מוסתרות מחשש לחייהם.
בין לבין הופיעו לכל אורך הערב האמנים אהרן רזאל וישי לפידות 
שבחרו בשירים של תקווה, אמונה ובטחון, והעידו כי הדבר מסמל 
בשבילם את פעילות יד לאחים ואת התקווה שהיא מביאה בכנפיה.

רגעי השיא של ערב ההצדעה היו מספר כתבות ששידרו כתבי 
שערכה  דרמטי  חילוץ  לראות  היה  ניתן  המרכזית  בכתבה  הערוץ. 
שהיו  וילדיה  יהודייה  אישה  של  הארגון  של  הביטחון  מחלקת 
אחרת  כתבה  השומרון.  בעומק  עויין  מכפר  מידית,  חיים  בסכנת 

להופיע  שהסכימה  יהודייה  אישה  מיכל,  של  סיפורה  את  סיקרה 
חלקה  מנת  שהיו  והייסורים  הסבל  מנת  על  ולספר  גלויות  בפנים 
תחת בעלה המוסלמי. "ביום שאמרתי לו שאני רוצה להתגרש, הוא 
חתך אותי עם סכין ואיים שיהרוג אותי כי נישואין הם לכל החיים" 

העידה בבכי.
כתבה נוספת שריגשה את הצופים עסקה בסיפורם של החונכים 
והחונכות שעוזרים לילדים שחולצו מהכפרים הערביים לחזור לעם 
ישראל. הכתבה התמקדה בדמותו של יוסי, שחולץ עם אימו מכפר 
ערבי, והצופים יכלו לראות כיצד הוא עושה את צעדיו הראשונים 
בלימוד הקריאה בשפה העברית, תוך מבטא ערבי כבד, וכיצד שנה 

לאחר מכן הוא עולה לתורה ברחבת הכותל המערבי וקורא בתורה 
כבקי ורגיל. הכתבה האחרונה התמקדה במוקד החירום של הארגון 
מנשים  שהתקבלו  להצלה  דחופות  פניות  אמת  בשעת  והציגה 

ששיוועו לעזרה כדי לסיים את מנת הייסורים שהפכו למנת חלקן.
הצופים  אל  פנה  כי המשדר, שחלקו  מעידים  לאחים  יד  במוקד 
וביקש את תמיכתם נוכח הפעילות שהם עדים לה מקרוב, גרר גל 
המשדר  נערך  בהן  הבודדות  "בשעות  לארגון.  תקדים  חסר  פניות 
הוצפנו בלמעלה מ-1,000 טלפונים שהגיעו למוקד. חלק מהפניות 
הגדולה  להיות שותפים במצווה  יקרים שהחליטו  יהודים  היו של 
שביקשו  אנשים  של  היה  אחר  חלק  שבויים,  פדיון  של  והנדירה 
לעודד אותנו ולתמוך בנו, והחלק  החשוב ביותר בעינינו, היה של 
פניות לעזרה, מאנשים שמכירים מקרוב נשים שנמצאות במצוקה 
דומה. לשמחתנו, גל הטלפונים הזה לא פסק לרגע ונמשך כל העת. 
מידי יום אנו מקבלים שטף של קריאות לעזרה מאנשים שנחשפו 

לפעילותנו בעקבות המשדר".
הציבור  המיוחד  ההצדעה  "בערב  אומרים  לאחים  יד  בהנהלת 
נחשף לראשונה אי-פעם בצורה כה גלויה לפעילות הארגון שנעשית 
על  שוקדים  כבר  אנו  אלו  בשעות  העין.  מן  רחוק  הדברים  מטבע 
תפילה  ואנו  המשדר  בעקבות  לפתחנו  שהגיעו  החדשים  התיקים 
ותקווה כי נביא גם לאותם נשים וילדים את הנס ואת אור החנוכה 

הפרטי שלהם".

מאת: אלי כהן

מן  והמהדרין  התורה  בני  ציבור 
ובפרט  בכשרות,  המקפידים  המהדרין, 
בכשרות הבשר, יודעים כבר שנים רבות, 
ראש  מרן  הגדול  הכהן  של  חותמו  כי 
הישיבה חכם שלום כהן שליט"א מתנוסס 
בגאון רק על מוצרי חברת הבשר 'אשפר' 
ציון,  נווה  בד"ץ  השגחת  תחת  העומדת 
בנשיאותו של מרן הגר"ש כהן שליט"א, 
ורק  אך  אוכל  "אני  קודשו:  בפה  שהעיד 

מהשחיטה הזו של אשפר". 
למעשה,  נוסדה  'אשפר'  הבשר  חברת 
לבני  לספק   – הזו  המטרה  למען  רק 
מזני  ומשובח,  איכותי  בשר  התורה, 
הידורי  כל  עם  ביותר,  הטובים  הבקר 
ויחד  קפדניים,  ובסטנדרטים  הכשרות 
כאשר  נפש.  לכל  שווה  במחיר  זאת  עם 
קושי  היה  שנה,  כ-30  לפני  ימים  באותם 
בשר  וסדירה,  זמינה  בצורה  להשיג  גדול 
משחיטה מהודרת לכל השיטות והדעות, 
פורת  ישיבת  ראשי  ורבנן  מרנן  בהוראת 
יוסף, מרן הגאון חכם יהודה צדקה זצ"ל 
שאול   אבא  ציון  בן  חכם  הגאון  ומרן 
עובדיה  יצחק  הרב  עצמו  על  נטל  זצ"ל, 

את משימת הקודש ומאז ועד היום, ניצבת 
חברת 'אשפר' בחזית עולם הכשרות. 

בחברת 'אשפר', לא מדובר ב"התאמות" 
לדרישות  והמפעלים  המטבחים  בתי  של 
מלכתחילה.  נעשה  הכל  כאן  הכשרות, 
הראשונים,  מהשלבים  מהבסיס,  כבר 
נווה  בד"ץ  רבני  ישיר  באופן  מעורבים 
ציון, שבנשיאות מרן ראש הישיבה חכם 
הגאונים  הרבנים  עם  ביחד  כהן,  שלום 

הרב שלמה והרב מסעוד בן שמעון.
כהן,  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 

מהנעשה  ופרט  פרט  בכל  ובקי  מעורה 
תחת  'אשפר',  של  ובשחיטות  במפעלים 
שואל  כשהוא  ציון,  נווה  בד"ץ  השגחת 
וחוקר על כל התהליך מבדיקת הסכינים, 
וההכשרה  ההמלחה  הטריפויות,  בדיקות 
ועד לשלב האריזה, ובודק ומברר על כל 

שלב ושלב, 
ונאמניו  חתניו  שני  באמצעות  וזאת 
יצחק  רבי  והרה"ג  חיון  יוסף  רבי  הרה"ג 
על  ורציף  ישיר  באופן  המפקחים  זיאת, 

הנעשה בשחיטות בארץ ובעולם. 
כאמור, ב'אשפר' מאמינים בלכתחילה, 
ב'ליין'  בכלל  שמתחילים  לפני  ולכן 
הרב  המקום  אל  מגיעים  חדש,  שחיטה 
עומק  סיור  מבצעים  חיון,  והרב  זיאת 
בכל שטח בית המטבחים, בפס השחיטה 
שהם  לאחר  ורק  לאריזה.  ועד  וההכשרה 
בסטנדרטים  עומד  המקום  כי  מוודאים 
בד"ץ  שהציב  והקפדניים  המחמירים 
נווה ציון, וכי ניתן לבצע במקום שחיטה 
ברמת הכשרות הגבוהה ביותר ובהשגחה 
והעבודה  ניתן האישור   – ומלאה  צמודה 

יוצאת לפועל.
הכהן  של  בחותמו  זך  זית  שמן  אכן, 
רק  ויש  ביותר  מיוחד  דבר  הוא  הגדול, 

אחד. 

מאת: אלי כהן

כמעט מאה שנה לאחר שפורסם, ארכיון הג'וינט חושף מכתב מדהים, 
בימים  המועצות,  ברית  יהדות  הדממה  יהדות  של  סיפורה  את  שמספר 
היהודים.  על  דתי  האנטי  החינוך  וכפיית  הברזל  מסך  הגפת  שלאחר 

מברית  שנשלח  במכתב 
 1928 בשנת  המועצות 
ליוסף רוזן שהיה אחראי 
מטעם ארגון הג'וינט על 
רוסיה,  ליהודי  הסיוע 
מפגש  על  הכותב  מספר 
מרתק שהיה לו עם מורה 
שהצליח להמשיך וללמד 
חג  על  תלמידיו  את 
ספר  בית  בתוך  החנוכה, 

קומוניסטי.
מתאר,  המכתב  כותב 

כניסתו  עם  אדוק.  קומוניסט  יהודי  ידי  על  שנוהל  ספר  לבית  שהגיע 
לכיתה הבחין שהמורה הוא יהודי שהכיר בעל לב חם ליהדות. האורח 
והמנהל שהו בכיתה זמן קצר, שבמהלכה המורה הסביר לתלמידים למה 
אין צורך כביכול לחגוג את חג החנוכה. לאחר מספר דקות, המנהל יצא 
מהכיתה ופנה לעיסוקיו. המורה ניצל את היעדרותו של המנהל, סגר את 
הדלת והחל להסביר לתלמידים היהודים, את חשיבותו של חג החנוכה 
ואת ניצחון המכבים שניצחו את רוחה של יוון. כותב המכתב מציין, כי 
האירוע התרחש שנתיים לפני כתיבתו, ובעת כתיבת המכתב כבר לא ניתן 

ללמד בכלל ילדים על חג החנוכה, בשל המעקב של הרשויות.
מציין  המכתב,  את  שחשף  הג'וינט,  ארכיון  אחראי  קראוסהר  אורי 
כי יוסף רוזן נציג הג'וינט, היה בקשר הדוק עם הרבי הריי"צ מלובביץ 
זצ"ל, שהעניק לו לאות הוקרה סידור של חב"ד ואף ספד לו באופן נדיר 

לאחר פטירתו.
"יש  ישראל:  בג'וינט  חרדים  תכניות  אחראי  טרכטינגוט  יצחק  הרב 
בארכיון של הג'וינט מכתבים רבים של גדולי ישראל מאותה התקופה, 
שמבקשים לתמוך בכל דרך ביהדות רוסיה, מול השלטון הקומוניסטי, 
תחום  ממשיך  היום,  גם  כאז  התורה.  את  להשכיח  דרך  בכל  שחיפש 
לבני  וסיוע  ישראל  גדולי  של  דבריהם  לאור  בהליכה  בג'וינט  חרדים 

התורה בכל אתר ואתר".

חברת הבשר 'אשפר' שמה לה למטרה לדאוג לבשר משובח ואיכותי בשחיטה המהודרת 
ובכשרות קפדנית, בהשגחת בד"ץ נווה ציון בנשיאות מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, 

שהעיד: "אני אוכל רק משחיטה זו"

נחשף מסמך מדהים: כך לימדו בסתר המורים בברית 
המועצות על חג החנוכה

 הבימה בערב ההצדעה | צילום: יד לאחים

 הדלקת נרות חנוכה בברית המועצות 
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המפכ"ל הבא: 
ניצב קובי שבתאי

מאת: חיים רייך
 

כמפכ"ל  תפקידו  את  אלשיך  רוני  עזב  מאז 
ע"י  אויישה  לא  המשרה  ב-2018,  המשטרה 
ניצב  כיהן  הזו  התקופה  ובכל  קבוע  מועמד 
דודי כהן כמ"מ המפכ"ל. בשל שלוש מערכות 
כהן  ניצב  של  הזמני  מינויו  ב-2019  הבחירות 
של  הקמתה  עם  זמני.  באופן  ושוב  שוב  הורך 
הממשלה הנוכחית סוכם על כי בתוך 100 ימים 
תוקם ועדה למינויים בכירים שתורכב מהליכוד 
מוסכם  באופן  ייבחרו  והמועמדים  לבן  וכחול 

ע"י שני הצדדים.
מפכ"ל  ומינוי  הוקמה  לא  שהוועדה  אלא 
קבוע כמו גם תפקידים בכירים נוספים בשירות 

הציבורי התעכב. 
המשפטי  היועץ  שלח  שעבר  בשבוע 
לממשלה, אביחי מנדלבליט, אל השר לביטחון 
הדין  לפסק  בנוגע  מכתב  אוחנה,  אמיר  פנים 
ישראל  למשטרת  מפכ"ל  מינוי  בעניין  בבג"ץ 
והבהיר לו כי עליו להציג את מועמדו לתפקיד 

המפכ"ל עד לתום החודש הנוכחי.
"בהתאם להוראות פסק הדין", כתב היועמ"ש, 
הצפוי  המועד  את  בהקדם  להודיעני  "אבקשך 
הוועדה  בפני  ידיך  על  מועמד  של  להבאתו 
בכירים  לתפקידים  מינויים  לעניין  המייעצת 

בראשות כב' השופט )בדימוס( גולדברג".
העדכון  "לאור  במכתבו:  ציין  מנדלבליט 
התגובה  במסגרת  הובא  ואשר  ידיך  על  שנמסר 
כל  עם  פגישות  קיימת  לפיו  לעתירה,  שהוגשה 
הניצבים במשטרת ישראל ועם חלק מהניצבים 
מפכ"ל,  מינוי  הליך  לתחילת  כהכנה  בדימוס 
כאמור  מועמד  להבאת  לפעול  נדרש  כי  דומה 
ולכל  ביותר,  קצר  זמן  בתוך  הוועדה  בפני 
החודש  סוף  עד  כן  לעשות  מקום  יש  המאוחר 

הנוכחי".
בסיום מכתבו מדגיש מנדלבליט: "זאת כמובן 
גם בשים לב לעובדה שחלפו כבר שנתיים מאז 
הסתיימה כהונתו של המפכ"ל הקודם, כפי שגם 

צוין בפסק דינו של בית המשפט העליון".
וכבר  החודש  לסוף  המתין  לא  אוחנה  השר 
של  מועמדותו  על  הכריז  שלישי,  יום  אתמול, 
מפכ"ל  לתפקיד  כמועמדו  שבתאי  קובי  ניצב 

המשטרה.
ושמו  מג"ב  מפקד  הוא  שבתאי  קובי  ניצב 
שבתאי  ניצב  גולדברג.  ועדת  לבחינת  יועבר 
הניצב  דרגת  ואת  שרון  מרחב  כמפקד  שימש 
הוא  שבתאי  מג"ב.  למפקד  מינויו  עם  קיבל 

כמפקדי  כיהנו  שלא  המועמדים  מבין  היחיד 
מחוז במשטרה.

שבתאי  ניתב  של  מועמדותו  על  הדיווח  את 
לראשונה  פירסמנו  אוחנה,  השר  של  כמועמד 

ב"קו עיתונות" כבר בי' חשוון 26.10.
בדיווח שפורסם בטורו של אבי גרינצייג לפני 
השם  את  לפניכם  "תרשמו  נכתב:  כחודשיים 
על  כיום  שמפקד  החרוץ  הניצב  שבתאי,  קובי 
משמר הגבול ושמו לא הוכתם בשלל הפרשיות 
כעת  החקירות.  אגף  לאחרונה מחדרי  שנחשפו 
ניתן לפרסם לראשונה כי שבתאי הוא המועמד 
המוביל מבחינתו של השר לביטחון פנים, אמיר 
אוחנה, לכהן כמפכ"ל הבא של משטרת ישראל.

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

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

השר  הודיע  שלישי  ביום  השבוע  כאמור, 
אוחנה על ניצב קובי שבתאי כמועמדו לתפקיד 
אישור  את  לעבור  שיצטרך  מינוי  המפכ"ל, 

הממשלה.

ניצב קובי שבתאי | צילום: דוברות מג''ב

הפרסום ב'קו עיתונות' ב-26.10

מטגנת קציצות, צ׳יפס וירקות?

בארוןשחוסך מקום הגליל הכפול 

מגבות הפלא 
בגליל כפול
עבות, חזקות 

וסופגות
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"הלב של ירושלים זה 
הלב של ארה"ב"

מאת: יחיאל חן

הדלקת  טקס  התקיים  השבוע  ראשון  ביום 
המערבי  הכותל  במנהרות  ומיוחד  חגיגי  נרות 
ממשלת  של  לאומי  לביטחון  המשלחת  עם 
ארה"ב בנוכחות רבה של מגדל העמק הרה"ג 
יצחק דוד גרוסמן שליט"א, רב הכותל המערבי 
והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ, 
מרדכי  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן  מנכ"ל 
מר  בישראל  ארה"ב  שגריר  אליאב,  )סולי( 
דיויד פרידמן עם היועצים לביטחון לאומי של 
של  לאומי  לביטחון  המועצה  מנהל  ארה"ב- 
לנשיא  עוזר  אובריין,  רוברט  השגריר  ארה"ב 
ארה"ב מר רוברט גרינווי, עוזר לנשיא ארה"ב 
האלוף גנרל מיגואל קוריאה, ראש המל"ל מר 
בחפירות  לסיור  התקבלו  אשר  שבת  בן  מאיר 
החדשות במנהרות הכותל המערבי בהן נחשפו 
העמוק  ולקשר  ירושלים  של  המפואר  לעברה 

של העם היהודי אל בירתו.
הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל  רב 
של  בואם  את  קידם  רבינוביץ  שמואל  הרה"ג 
וצוות  ארה"ב  של  לאומי  לביטחון  היועץ 
אדוני  המשלחת,  "חברי  ואמר:  הממשלה, 
השגריר, אני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת 
דונאלד  מר  ארה"ב  ולנשיא  לכם  להודות  כדי 
ישראל,  עם  כל  בשם  מייצגים  שאתם  טראמפ 
על האור הגדול שהבאתם לארץ הזאת ולעולם 
צדק  של  או  האחרונות.  השנים  בארבע  כולו 
בכוחו  שמאמינה  פשוטה,  אמת  ושל  היסטורי 
של הטוב ובחובה שמוטלת על כל אחד ואחת 
מאיתנו לעשות הכל על מנת שהטוב יגבר על 
על  מספרים  החושך.  את  ינצח  והאור  הרע, 

הנשיא לינקולן שאמר: 'הדאגה שלי איננה האם 
נמצא  אני  האם  אלא  שלי,  בצד  נמצא  הקב"ה 
בצד שלו.' יהי רצון שנמשיך לעמוד לצידו של 
הקב"ה ולהיות שליחים נאמנים להפצת האור 

והטוב בארץ ישראל ובעולם כולו".
ארה"ב  של  לאומי  לביטחון  המועצה  מנהל 
מהמעמד  התרגש  אובריין,  רוברט  השגריר 
בתפקידיי  פעמים  מספר  פה  "הייתי  וציין: 
מרגישים  לפה  שבאים  פעם  בכל  אך  השונים, 
אווירה מיוחדת מאוד. עבור משפחתנו ירושלים 
הא מקום משמעותי, ולהיות פה בחנוכה ובזמן 
שיש פה שלום עם מרוקו, בחריין והאמירויות, 
מי היה מאמין שזה יקרה בימינו. ברכה שלוחה 
פנס  הנשיא  וסגן  ומשפחתו  טראמפ  מהנשיא 
ומשפחתו לידידינו פה בישראל. בשנה הבאה, 
"לשנה  ונגיד  בפסח  הסדר  ליל  את  כשנחגוג 
ועל  ירושלים  על  נחשוב  בירושלים"  הבאה 
הכותל  במנהרות  הזאת  המיוחדת  הנקודה 

המערבי".
פרידמן,  דיויד  מר  בישראל  ארה"ב  שגריר 
בירך ואמר: "זו לא הפעם הראשונה שאני פה 
לא  לעולם  לפה  ההגעה  אך  השנייה,  לא  וגם 
סגן  ארה"ב,  נשיא   - פה  היו  כולם  מתיישנת. 
אוהבים  אנחנו  שלנו.  מהקבינט  חצי  הנשיא, 
תמיד,  זאת  אומרים  לא  אם  וגם  ירושלים,  את 
רואים זאת במעשינו. זו לא רק ההכרה והעברת 
השגרירות, ברגע שיש לאחד מאיתנו זמן פנוי, 
אנחנו מגיעים לירושלים. אתם תראו עליה של 
ירושלים  עוד ועוד אנשים שמגיעים. הלב של 
זה הלב של ארה"ב, אנחנו יחד בזה. אלו אותם 
לפה  לבוא  ונמשיך  ואחיות  אחים  אנו  ערכים. 

כל עוד תמשיכו לארח אותנו בשמחה".

בטקס הדלקת נרות חגיגי ומיוחד במנהרות הכותל המערבי השתתפו חברי 
המשלחת לביטחון לאומי של ממשלת ארה"ב - שגריר ארה"ב בישראל מר 

דיויד פרידמן עם היועצים לביטחון לאומי של ארה"ב - מנהל המועצה לביטחון 
לאומי של ארה"ב השגריר רוברט אובריין, עוזר לנשיא ארה"ב מר רוברט גרינווי, 

עוזר לנשיא ארה"ב האלוף גנרל מיגואל קוריאה

בטקס הדלקת הנרות במנהרות הכותל )צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי(

אפיה עושה לך שמח?

 נייר אפיה
טבעי

 עשוי מחומרים
מן הצומח

 אריזה עם
 פס סגירה
לשימוש נח
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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

מידת הביטחון 
וחובת ההשתדלות

ּוַפְרעֹה  ָיִמים  ָנַתִים  שְׁ ץ  ִמקֵּ ַוְיִהי 
חֵֹלם )מא, א(

יוסף היה מופלג בבטחונו בה'
שפרעה  ביאר,  הקדוש  החיים"  ה"אור 
את  בתמידות  ימים  שנתיים  חולם  היה 
ולסוף  שוכחו,  שהיה  אלא  הזה,  החלום 
שנתיים ימים חלם שוב את החלום, וזכרו.
במשך  חלומו  את  פרעה  שכח  מדוע 

שנתיים? 
)שם  המשקים  לשר  יוסף  ואמר  מאחר 
ְוִהְזַּכְרַּתִני".  ְזַכְרַּתִני...  ִאם  "ִּכי  יד(:  מ, 
יוסף הצדיק היה בעל מדרגה גבוהה מאד 
בבטחון בה', ובבקשתו זו משר המשקים 
על  הביטחון,  במדת  פגם  של  שמץ  היה 
פי מדרגתו. על כן נגזר עליו לשבת בבית 
אותן  כנגד  ימים,  שנתיים  עוד  האסורים 

שתי מילים.
בפסוק בתהלים )נ, ג( נאמר: "ּוְסִביָביו 
ִנְׂשֲעָרה ְמאֹד", ודרשו על כך חז"ל )יבמות 
עם  מדקדק  שהקב"ה  מלמד  ע"ב(:  קכא 

חסידיו כחוט השערה.
יוסף הצדיק, בדרגתו הגבוהה, לא היה 
אדם,  אף  של  וטובתו  עזרתו  לבקש  צריך 

אלא לשים מבטחו אך ורק בה'.
שר  את  פרעה  שהחזיר  יום  באותו 
מבית  לצאת  צריך  יוסף  היה  המשקים, 
המשקים  שר  נכנס  כך  ולשם  האסורים, 
ויוסף  חלום  שיחלום  כדי  הסוהר,  לבית 
המשקים  שר  בצאת  ומיד  אותו,  יפתור 
יוסף  ויצא  פרעה,  בפני  יוסף  את  יזכיר 

לחופשי.
דרשו  ג(  פט,  רבה  )בראשית  במדרש 
ה'  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  "'ַאְׁשֵרי  רבותינו: 
ִמְבַטחוֹ' )תהלים מ, ה( - זה יוסף. 'ולא פנה 
אל רהבים' - על ידי שאמר לשר המשקים 

זכרתני והזכרתני, נתוסף לו שתי שנים". 
יוסף הצדיק היה מופלג בביטחונו בה'. 
האסורים,  בבית  ישב  שנים  עשר  במשך 
עצמו  על  קיבל  אך  מלב,  ונשכח  בודד 
בעולם,  אדם  משום  עזרה  לבקש  שלא 
שהרי הכל מאת הבורא יתברך, "ִּבְלִּתי ַלה' 
ְלַבּדוֹ". רק הבורא יכול לסייע לו ולהצילו.
היה לבקש  יכול  רוצה,  יוסף  היה  אילו 
בעיני  חן  מצא  שהרי  מאנשים,  טובה 
ְּבֵעיֵני  ִחּנוֹ  "ַוִּיֵּתן  כולם ואהבוהו, שנאמר: 
יוסף  היה  יכול  כא(.  )לא,  ַהּסַֹהר  ֵּבית  ַׂשר 
ֻּגַּנְבִּתי  "ֻגּנֹב  לו:  אירע  אשר  את  לספר 
על  להמליץ  היה  יכול  ָהִעְבִרים".  ֵמֶאֶרץ 
שהיו  אבותיו,  ומי  הוא  מי  ולספר  עצמו, 

מפורסמים בכל העולם. 
מי לא שמע על אב-סבו, אברהם אבינו, 
שזעזע את כל העולם. כל העולם כולו היה 
אחד,  מעבר  אבינו  ואברהם  אחד  מעבר 
ובראותם  "העברי".  אברהם  נקרא  לכן 
את אמונתו הגדולה ביקשו אומות העולם 
יז(:  יד,  )שם  ככתוב  עליהם,  להמליכו 
"אל עמק שווה הוא עמק המלך", מלמד 
שכל המלכים הושוו ביניהם, להמליך את 
אברהם אבינו על כל העולם, ואפילו אלוה 
מוכנות  היו  מלכים  בנות  לעשותו.  רצו 
לעזוב את בית המלכות, ולהיות משרתות 

בבית אברהם אבינו.
אף  הצדיק  יוסף  כך  על  אמר  לא  מדוע 

מילה? 
שהקב"ה  מה  אמר:  הצדיק  יוסף  כי 
גוזר אני מקבל באהבה. אם הקב"ה רוצה 

שאשאר פה כל החיים, אשאר. אם הקב"ה 
"טובות"  בלי  גם  אצא  אזי  שאצא,  רוצה 

של שום אדם.

התפלל שיישכח מלבו

של  הגבוהה  דרגתו  היתה  וכזו  ומאחר 
יוסף במשך עשר שנים, מה אירע פתאום? 
מדוע ביקש משר המשקים, לאחר פתרון 
חלומו, שיזכירנו לפני פרעה, ולא זו בלבד 
"זכרתני   - הבקשה  על  פעמיים  חזר  אלא 

והזכרתני"?
החלומות  פתרון  שלאחר  לתרץ,  ניתן 
הקב"ה  שכנראה  הצדיק,  יוסף  חשב 
רוצה שיאמר משהו על מצבו, וזו הסיבה 
זכרתני...  אם  "כי  המשקים  לשר  שאמר 

והזכרתני".
)מ,  המשקים  שר  על  אומר  הפסוק 
יוסף  את  המשקים  שר  זכר  "ולא  כג(: 

וישכחהו". 
מאחר ש"לא זכר", ודאי ששכח. אם כן, 

מדוע הוסיפה התורה תיבת "וישכחהו"?
על פי הפשטות נראה, כי שר המשקים 
היה כפוי טובה ולא טרח לזכור את בקשת 
יוסף. אולם ישנו פירוש נוסף, נפלא ומתוק 
נאמר  מי  על  אתם  יודעים  והוא:  מדבש, 

"וישכחהו"? על יוסף הצדיק!
'ריבונו  וזעק:  בבור  ישב  הצדיק  יוסף 
בכך  טעיתי  לפניך  חטאתי  עולם,  של 
שביקשתי ממנו 'כי אם זכרתני והזכרתני', 
אותי  מחה  אנא,  ממך:  מבקש  אני  ולכן 
שאינני  כיון  המשקים,  שר  של  מזיכרונו 
רק  אלא  הישועה,  לי  תבוא  שממנו  רוצה 

מידך הרחבה!' 
)בראשית  במדרש  אומרים  חז"ל  ואכן 
כל  זכר שר המשקים,  "ולא  ז(:  פח,  רבה 
היום היה מתנה תנאים ומלאך בא והופכן, 
אמר  ומתירן,  בא  ומלאך  קשרים  וקושר 
לו הקדוש ברוך הוא 'את שוכחו ואני לא 

אשכחהו'". 
כל  עשה  המשקים  שר  פלאות!  פלא 
מיני פעולות על מנת לחרוט בזיכרונו את 
'כשאלך  לעצמו:  כתב  הוא  יוסף.  בקשת 
יוסף  את  לי  יזכיר  הדבר  פלוני,  למקום 
הסוהר!'  בבית  לי  שפתר  הפתרון  ואת 
אך לפתע השתנו תוכניותיו והוא לא הלך 
מלכתחילה.  ללכת  התכוון  אליו  למקום 
שאדם  כפי  במעילו,  קשרים  קושר  היה 
לו  יזכיר  שהקשר  כדי  לתזכורת,  עושה 
אך  פרעה,  לפני  יוסף  להעלות את בקשת 
המלאך היה בא ומתיר את הקשרים, כדי 

להשכיח ממנו את יוסף. 
למה? כי יוסף הצדיק יורה בו, כביכול, 
חיצי שכחה. שכח אותי! אל תזכיר אותי! 
יוסף  את  המשקים  שר  זכר  "ולא  כן,  על 
"השכיחו"  הצדיק  יוסף   - וישכחהו" 

בתפילותיו. 
לגמרי  שנמחק  עד  עברו,  שנתיים 
הרושם של שמץ הירידה ממאת האחוזים 
של ביטחון מושלם בה', ואז הגיעה שעתו 
של יוסף להשתחרר מבית האסורים, ויצא 
לחופשי ונעשה המושל בכל ארץ מצרים. 

  )ראה אריכות גדולה והמשך למאמר זה 
בתוספת משלים וסיפורים, במשכני אחריך 
בראשית חלק ב'(. 



הרה"ג שמואל רבינוביץ                    
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ראיית העתיד
כ"ב  למשך  מאביו  נותק  הצדיק  יוסף 
הנמוך  במקום  כורחו  בעל  ושהה  שנים, 
מצרים,  ארץ  טומאת  של  בעולם  והשפל 
ומתוכם י"ב שנים בבית האסורים. פתאום ברגע אחד 
בנס פלאי הוא יצא מבית האסורים אל בית המלוכה, 
טומאת  בתוככי  יהודית  משפחה  להקים  שזכה  עד 

מצרים ולהעמיד שני שבטים: מנשה ואפרים.
וכך נאמר: "ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי 
נשני אלוקים את כל עמלי ואת... בית אבי, ואת השני 
קרא אפרים כי הפרני אלוקים בארץ עניי" )בראשית 
על  רגשותיו  להביע  רוצה  הצדיק  יוסף  נא(.  מ"א, 
המצב בו הוא נמצא ולהודות לה', וזאת באמצעות 
"כי  בשמו:  קרא  לאפרים  לבניו.  השמות  קריאת 
מנשה  השם  בקריאת  עניי".  בארץ  אלוקים  הפרני 
ביאר יוסף: "כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל 

בית אבי". יש להבין את פשר המושג "נשני"?
וכן  השכיחני.  –מלשון  נשני  מבאר,  התרגום 
הצדיק  יוסף  כלומר  ועוד.  והרד"ק  הספורנו  פירשו 
מודה להקב"ה על שמחתו בכך שנשכחו ממנו:  כל 
לשכוח  סייעו  שהקב"ה  היינו  אבי.  בית  וכל  עמלי 

צרותיו.
ניחא,  מהמפרשים:  ורבים  הק'  האלשיך  שואל 
זה שיוסף מודה על שכחת העבר במובן של הצער 
הרדיפה  תחושת  את  לשכוח  רוצה  הוא  והתלאות, 
יכלו  ולא  שנאוהו  שאחיו  בכך  אביו  בבית  שחש 
שעזרה  השכחה  על  לה'  הודה  ובזה  שלום.  דברו 
ההודיה  אך  ורגועים.  חדשים  חיים  כעת  לחיות  לו 
על כך ששכח את כל בית אביו, אינה מובנת כלל! 
הלא בבית אביו היה יושב בצילו דמהימנותא, שהיה 
מלמדו את כל התורה שלמד בבית מדרשו של שם 
חופפת  הייתה  והשכינה  במדרש(,  )כמבואר  ועבר 
עליהם. על הקשר המופלא הזה נאמר: "כי ישראל 
אהב את יוסף מכל בניו ועשה לו כתונת פסים" )שם 
לז,ג(, הייתכן שהוא מודה להשי"ת ששכח ומנציח 

על כך את שם בנו "מנשה"?
שנתגלה  שלאחר  לימדונו  חז"ל  הרי  ועוד,  זאת 
יוסף,  יוסף לאחיו שלח להזכיר לאביו סימן שהוא 
באומרו שכשפירש ממנו היו עוסקים בהלכות עגלה 
ערופה, וזה שנאמר )שם מה,כז(: "וירא את העגלות 
אשר שלח יוסף". למדנו שלא שכח יוסף את תורת 
אביו. וא"כ מתעצמת השאלה מהו "נשני את כל בית 
בית  את  ששכח  יוסף  שמח  אם  ועוד,  זאת  אבי"? 
שכחה,  מלשון  מנשה  לבנו  קורא  הוא  מדוע  אביו, 
ואדרבה  קריאת השם,  סותר את  רצונו לשכוח  הרי 

הוא מזכיר לו את מה שרוצה לשכוח?
בשמותיהם של הנערים: "מנשה" ו"אפרים" נעוץ 
ניגוד שבתוכו הכניס יוסף את סודו לשמירת אורח 

החיים הייחודי והצלחתו.
שזיכה  על  לקב"ה  יוסף  מודה  "מנשה"  בשם 
אותו הקב"ה לשכוח את כל עמלו ואת בית אביו! 
יוסף מודה על שהשכיח הקב"ה ממנו את התלאות 
והצרות שעבר בדרך למצרים ובתוכה. לעומת זאת 
"הפרני  בהווה:  המצב  את  מסמל  "אפרים"  השם 
במצרים,  אני  כעת  כאומר,  עניי".  בארץ  אלוקים 
לי  נתן  הקב"ה  אך  האידיאלי,  המקום  לא  אמנם 
אפשרות לצמוח ולגדול. להסתכל על העתיד ולהבין 

שטמון בו אור גדול רק שצריך לחפש אותו.
בשם  קנדי  יהודי  אלי  פנה  ימים  כשנתיים  לפני   
מר ג'רי גריפשטיין, ששימש כסנטור בקנדה במשך 
עשרים וחמש שנים, והזמין אותי לחגוג עמו את יום 
הולדתו ה – 80 בטורונטו. איחלתי לו אריכות ימים 
באפשרותי  אין  כי  הנכבד  לאדון  והסברתי  ושנים, 
"לפחות  בי:  הפציר  הלה  אך  זו.  לחגיגה  להגיע 
קריירה  כעת  מתחיל  שאני  כך  לרגל  אותי  תברך 
ובעשייתו  שנותיו  במרום  לזלזל  מבלי  חדשה". 
הברוכה, תהיתי ביני לבין עצמי הכיצד בגיל שיבה 
זה הוא פנה ל'הסבה מקצועית'? הוא כמובן חש את 
אותו  הקורות  מסכת  את  בפניי  שטח  ואז  תהיותי, 

בעשורים האחרונים.
זכיתי  בה  הולדת  יום  שמדי  רבות,  שנים  "כבר 
בחיי,  חדש  עשור  ולהתחיל  קידומת'  'להחליף 

ודיכאון,  נכאים  תחושת  זה  דרך  לציון  התלוותה 
שחלף,  העשור  את  ניצלתי  כיצד  מהרהר  כשאני 
ומחשבותי נודדות הלאה, מה יהיה בעשור הקרוב, 
וכיצד הימים והשנים שחולפות מבגרים אותי, ואיני 

עושה מספיק בכדי לנצלם" - גילה את לבו לפני.
עשור  כשכל  תיאוריו,  פי  על  השנים,  חלפו  כך 
חדש בחייו מלווה בתקופת דכאון קשה. זאת עד ל- 
לחייו,  יובל  חוגג  קודם לשיחתנו, כשהוא  35 שנה 
אז נכנס מר גריפשטיין למשבר גדול, שטמון באותה 
תחושה של חוסר מיצוי והספקים שליוו אותו קודם 

לכן.
הצלחתי  ולא  מאד  קשה  אז  היה  הנפשי  מצבי 
מאנשי  עזרה  שקיבלתי  לאחר  גם  מכך,  להתאושש 
הרבי  עם  להיפגש  אשתי  לי  הציעה  ואז  מקצוע. 
מליובאוויטש ולקבל את עצתו לריפוי כאבי סיפר, 
הרבי  כי  נעניתי  עמו,  להפגש  בבקשה  "משפניתי 
לא נפגש באופן יחידני עם אנשים, והדרך היחידה 
המסורתית  הדולרים  חלוקת  במסגרת  היא  לפוגשו 
טעם  שאין  חשתי  ראשון.  בימי  ידו  על  שנערכת 
אשתי  אך  כך,  כל  ציבורי  באורח  דרכו'  'לעבור 
ראשון,  ביום  הדולרים  לחלוקת  להגיע  בי  הפצירה 

לקבל לפחות ברכת הצלחה בדרכי".
כך.  לעשות  נעניתי  רבים  שכנועים  "לאחר 
ותור  גברים  של  ארוך  תור  ראיתי  לשם  כשבאתי 
ארוך של נשים, אך אותי קיבלו בסבר פנים והביאו 
אותי מיד אל הרבי והרבי אכן העניק לי דולר כשהוא 
מברך אותי בברכה והצלחה. לאחר מכן, במפתיע, 
העניק לי הרבי דולר נוסף. כששאלתיו מדוע קיבלתי 
שניים – לא זכיתי למענה על כך, חרף זאת, שאלני 

הרבי: מה כואב לך? 
חשתי בושה לדבר עם הרבי בפורום המוני שכזה, 
ושוב  שלישי,  דולר  לי  והעניק  הוסיף  הרבי  אך 
את  כלפי  החווה  ואז  שלישי?  דולר  למה  שאלתי 
לנו. ושוב שאל:  אוזניו, כאומר: איש אינו מקשיב 

'מה מפריע לך?'. 
ועל  המתקדם  גילי  על  בקצרה  לו  כשסיפרתי 
תחושת חוסר המיצוי שלי מדי עשור. פנה אלי הרבי 
ושאלני: 'מי  היה המנהיג הכי גדול בעם ישראל?' 
היה  כמה  'בן  רבינו'.  משה  ענה:'  והרבי  שתקתי, 
לי  השיב  והוא  ידעתי!  לא  בהנהגתו'?  רבינו  משה 
את מה שכתוב בתורה: 'שמונים  שנה'. 'כיצד יתכן 
שביכולתו של קשיש בן שמונים להנהיג עם מסובך 
ומורכב כל כך כמו עם ישראל'? תהה הרבי והשיב 
לא  לעולם  רבינו  שמשה  אלא  זה  'אין  לעומתי: 
הסתכל אחורה - על מה שכבר עשה, אלא הסתכל 

קדימה, על מה שעוד צריך ויש לעשות'. 
'מי שמסתכל על מה שצריך לעשות, הוא צעיר! 
מי שמסתכל על מה שעשה תמיד הוא יהיה מבוגר' 

קבע הרבי ושוב איחל לי ברכה והצלחה".
הרבי  של  הדרך  ברכת  את  קיבלתי   80 "בגיל 
לעתיד,  קדימה  להסתכל  זי"ע  מליובאוויטש 
אמר  רבינו"  משה  כמו  חדשה,  קריירה  ולהתחיל 
על  לי  וסיפר  גילו,  ממרום  גריפשטיין  הסנטור  לי 
לאור  להוציא  לעתיד,  הלכת  מרחיקות  תכניותיו 

עולם עיתונים בשפה הסינית והיפנית".
היהודי הקנדי החשוב הזה קיבל משמעות חדשה 
אותנו  שלימדה  מהתורה  השראה  ושאב  לחייו, 
להסתכל  ליכולת  נזקפת  המנהיגות  הצלחת  כי 
את  שמביאה  זו  היא  העתידית  הראייה  קדימה. 
ההצלחה בכנפיה, ולא הגיל, העבר העשיר או הסדר 
והראייה קדימה היא  היא  הכרונולוגי, אלא החזון 
מזכירה  כך  משום  מנהיג.  של  גדולתו  על  המעידה 
התורה את גילו של משה רבינו כשהתמנה לתפקיד 

ללמדנו את הדרך אשר נלך בה.
יוסף הצדיק ללמדנו בקריאת שמו של  זה ביקש 
הצרות  לנוכח  לתפקד  כוח  בי  נטע  מה  "מנשה". 
עליו,  הסתכלתי  לא  העבר,  את  עזבתי  והייסורים? 
אלא רק הבטתי על העתיד, ומי שמסתכל על העתיד 
ייסורים קשים ל"ע, וגם נשאר צעיר  הוא שורד גם 

לימים.





4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

א’ בטבת -ג’ בטבת תשפ”א
16/12-18/12/2020  

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס + 2 

כניסות )לא גג( בבניין ק"א 
סלון ומטבח ופ"א )50 מ"ר( 

ומעליה ק"ב 4 ח.שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,625,000 
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

 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(_____________________________________________

+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(_____________________________________________

 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

 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

בית שמש

 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(_____________________________________________

אלעד

 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 חדרים

 ביהודית 11 פינת 
שמחוני, 4 חד', חזית, 87 

מ"ר בנוי, היתרים לעוד 
40 מ"ר, ניתנת לחלוקה, 

3 כ"א, ק"א, 9 דיירים, 
מושקעת, 2,250,000 

_____________________________________________)48-04/21ל(ש"ח 050-2722415

 באדמור מגור, 180 
מ"ר במפלס אחד, קומה 

א', חזית + אופציה 
להרחבה, 3,900,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בלעדי! בסמטת אז"ר, 
קומת קרקע, 74 מ"ר, 5 

חדרים, מחולקת ל- 3.5 ו- 1.5 
חדרים, משופצת ושמורה, 

אריאל אמינוף רימקס פלטינום 
051-2137575)50-52(_____________________________________________

 וילקומירר סעדיה 
הגאון, 150 מ"ר, קומת 

קרקע, 4 כ"א, לא 
משופצת, 2,650,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 בק. הרצוג בטאבו 
משותף, גג בטון 95 מ"ר עם 
היתרים לבניה מיידית, א. ל- 

_____________________________________________)50-1/21ש(30 מ"ר נוספים 053-4105795

 במנחם, 4 חד', 90 מ"ר, 
חזית, משופצת ומושקעת 

ברמה גבוהה, יח' הורים, 
שרותי אורחים, חניה משותפת 

_____________________________________________)50-01/21ל(052-5000685

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 
ברמה גבוהה + אופציה, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742

03-5797756)49-49(_____________________________________________

 בעליון חסידי! 6 
חדרים יפהפייה + 

מרפסת סוכה ענקית 
ומקורה, משופצת, 
מעוצבת, ממוזגת 

ומסורגת קומפלט!!! 
053-2795031)51-52(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה 
דירות 4 ח', 2,190,000, 5 
ח', 2,600,000, פנטהאוז, 
4,250,000 ***בגמר בניה 

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

B.D.A 51-51(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בס"ד, עומדים לפני 
מכירת דירה? ותוהים איך 
מתחילים מי ילווה אותנו! 

לפגישה ראשונית ללא 
כל התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)51-51(_____________________________________________

 בפרדו, ק"א, כ- 
160 מ"ר, מחולקת 

ל- 3, אופציה גדולה, 
2,790,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

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

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בקובלסקי, 160 מ"ר, 
בלעדי, מחולקת ל- 3 

דירות במפלס אחד, 4 
חד' גדולה עם יחידת 

הורים + 2 יחידות של 2 
חד', מושכרות + אופציה 

נוספת, הכל מפואר, 
2,320,000 גמיש! אפיקי 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן בועז 050-4156080

 באביעד, מחולקת, 
דירה בקומת קרקע + 
חצר, מחולקת לדירה 

גדולה, 5 חד', 100 מ"ר + 
יחידה עם כניסה נפרדת 

בחצר, 2 חד' שמושכרת, 
מיידי, רק ב- 1,900,000 

גמיש בלעדי אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)51-51(בועז 050-4156080

 בנורוק 90 מ"ר, 
מחולקת ל- 2 דירות, 

ק"ב, חזית, בכל דירה 2 
חד' של 45 מ', מושכרות, 

מיידי! בלעדי! אפיקי 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן בועז 050-4156080

 טאבו משותף לאנ"ש, 
במכבים, דירת 3 חד', 65 
מ"ר, ק"ד + סוכה, חזית, 

רק 1,100,000, וק"ג 4 
חד', 80 מ"ר, כולל סוכה, 

ב- 1,200,000, מיידי, 
שיפוץ חדש מהניילון, 

מפואר, חובה, הון עצמי 
מינימלי של 500,000 

ש"ח בלעדי! אפיקי נדל"ן 
_____________________________________________)51-51(בועז 050-4156080

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב מול החלוצים, 

קומה ראשונה, מחולקת 
ל- 2 דירות, משופצות, 

מרוהטות, הכנסה 
מעולה, במחיר מעולה, 

1,380,000, מיידי בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)51-51(_____________________________________________

בני ברק

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

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

054-3191310)51-51(_____________________________________________

 הנרקיס, 4 חדרים, בנוי 75 
מ"ר, אזור מתחרד, 890,000 

ש"ח רויאל נכסים
054-3191310)51-51(_____________________________________________

 הנרקיס, 4 חדרים, אזור 
מתחרד, בנוי 78 מ"ר, קומת 
קרקע, 990,000 ש"ח רויאל 

_____________________________________________)51-51(נכסים 054-3191310

 שדרות הדקל, 3.5 חדרים, 
בנוי 96 מ"ר, קומה 6, מעלית, 
אזור מתחרד, 1,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)51-51(רויאל נכסים 054-3191310

 בלעדי 40 מטר, בברוט, 
קומה ג' + אופצייה בצד + גג 
בטון, בניין אברכים, 1,200,000 

מפתחות במשרד תיווך 
_____________________________________________)51-51(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי באברבנאל 
)קרוב לפרימשלאן(, 

פנטהאוס גדול, מפואר 
ומושקע, 6 חדרים, קומה 

ג' + מעלית, 150 מ"ר 
בנוי + 70 מ"ר מרפסות 

+ גג צמוד 60 מ"ר + 
חניה ומחסן, מיידי, 

2,900,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)51-51(_____________________________________________

 לרציניים!!! א.דנגור 
דירת גן, כ- 50 מ"ר, 
משופצת + מעטפת 

45, 1,320,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)51-51(_____________________________________________

 המציאה!! א.השניים 
דירת גן, 2, כ- 50 מ"ר, 3 
כ"א + חצר 120 מ"ר + 
מעטפת 40, 1,290,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)51-51(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! בבנין 
הכי מבוקש! 4 חד' + 3 
חד', בשני מפלסים + גג 

+ מחסנים, חניות, לבעלי 
יכולת "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)51-51(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לבלז, 40 מ"ר, קומה 

ב', עם אפשרות לבניה 
כל הגג, זקוקה לשיפוץ, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

מעלית, בקומה ד', 5 
חדרים, ומעליה סלון ענק 

+ חדר + גג גדול, הכל 
מפואר וברמה גבוהה, 
חניה צמודה + נוף + 

אוויר, 4,050,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23
054-6506501
03-5797756)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות במכבים 
דופלקס מפואר, 160 מטר 

עם יחידת דיור, קומה 2, 
2,200,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)51-51(_____________________________________________

 במכבים דופלקס 150 
מטר, מחולק ל- 4 חד' ו- 3 

חד', אפשרות לטאבו משותף, 
2,300,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך 
דופלקס 120 מ"ר, ק"ג, 

מסודרת, 2,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)51-51(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בחזון איש גבול 
ר"ג דופלקס 200 מ"ר, 6.5 

חד', הקומה למעלה מושכרת, 
ק"ד + מעלית + חניה כפולה 

בטאבו, משופצת, חדשה, 
חזית, 3,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה דופלקס 
190 מ"ר, ק"ג, 5 חד' + 

יחידת דיור מושכרת + מ. 
שמש, משופצת, מושקעת, 
2,500,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 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 51-51(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 דירות 5,6 חדרים חדשות 
מקבלן, מתוכננות היטב, 

מפרט עשיר טכני, בר"ג גבול 
ב"ב )שיכון ו'( "לכוביצקי 

_____________________________________________)51-51(נכסים" 054-2670872

 בגינות דוד 5 חד', חזית 
+ מרפסת גדולה, כניסה 
מיידית "לכוביצקי נכסים" 

054-2670872)51-51(_____________________________________________

 ברח' ירושלים 5 חד', 
יפה, ק"ו, נוף מדהים, מרפסת 

שמש, כניסה מיידית "לכוביצקי 
_____________________________________________)51-51(נכסים" 054-2670872

 בהאי גאון! ק"ק, 
מחולקת לשתי דירות, 
שלוש ושתיים, כניסות 

נפרדות! בלעדי ל"אביחי 
_____________________________________________)51-51(מתווכים" 03-5701010

 חדשה בשוק! מציאה, 
באמרי חיים! 5 חד', ק"ב, 

מעלית, חזית, 3 כ"א, 
סוכה וחניה, 112 מ"ר, 
בלעדית!!! 2,270,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)51-51(_____________________________________________

 בגינת דוד 5 חד', כ- 
150 מ"ר, מהממת!!! 

ק"ב, חניה, מחסן, 
2,770,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! במוהליבר 6 
חד', 140 מ"ר, מחולקת ל- 3 
חד' + 2 יחידות, ק"א, חזית, 

2,350,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בלעדי בשכונת אור 
החיים בפרדו, 5 חדרים, 

כ- 130 מ"ר, שמורה, ק"ג 
+ מעלית, חזית לשדרה, 
מיידי, 2,450,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)51-51(והשקעות 054-4290600

 בקרית הרצוג 5 חד', 
משופצת ברמה גבוהה, 

מרווחת מאוד, 2 שירותים 
+ מרפסת שמש גדולה 

שמשמשת גם לסוכה + 
מחסן פרטי 10 מ' מתחת 
לבניין + אופציות נוספות, 
מחיר גמיש, מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)51-51(_____________________________________________

 מציאה!! 4 חדרים, 
ברחוב יגאל, ק"ג )לא 
אחרונה(, עם מעלית, 
חזית, 3 כ"א, שמורה, 

1,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בנויפלד 4 חד', קומה 3, 
90 מטר, 1,540,000 גמיש 

_____________________________________________)51-51("פנחס נכסים" 055-6789653

 לא מוצא דירה ב- 1.2, 
נסדר לך מימון ל- 1.4, 

_____________________________________________)51-51(משכנתא 24 זמינים 8724*

 4 חד', בויזניץ, ק"ב, חזית, 
סוכה גדולה, בנין שמור, 8 

_____________________________________________)51-02/21ל(דיירים 03-5222225 "אחוזה"

 ברמב"ם דירת 4 חד', 
ק"א, מחיר מציאה! "לכוביצקי 

_____________________________________________)51-51(נכסים" 054-2670872

 בבלעדיות בגינות דוד, 
דירת 4 חד' + יח"ד, לכניסה 

מיידית "לכוביצקי נכסים" 
054-2670872)51-51(_____________________________________________

 הזדמנות בלעדית!! 
ביהודה הלוי, 4.5 חד', 

130 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
סוכה + היתר בניה בגג 

)רעפים(, 2,299,000 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)51-51(_____________________________________________

 במימון 4 חד', 90 מ"ר, 
קומה ב', שמורה + אופציה 

ליחידה, 36 מ"ר בחצר, 
בבלעדיות "תיווך נדל"ן שרה" 

052-7670757)51-51(_____________________________________________

 בר"ע, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

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

1,690,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"א, א.גדולה, 

1,720,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

 במכבים 4 חד', כ- 110 
מ"ר, ק"ב, משופצת 

חלקית, 1,790,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, רק 
1,600,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 א.אבוחצירא כ- 4 חד', 
ק"א, כ- 62 מ"ר, א.בצד 

30 מ"ר, משופצת, 
1,310,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)51-51(לדיור" 052-5222690

 בלעדי! במנחם 4 חד', 
94 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה 

גדולה, משופצת ברמה גבוהה 
+ חניה + אופ' לקנות מחסן, 

2,050,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! באזור מוהליבר 
בבניין חדיש 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"א, + מעלית + חניה + 

אופציה להרחבה, מושקעת א. 
_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

 ברחוב הרב קוק 
השקט, 4 חדרים, קומה 
1, כ- 100 מ"ר, מעלית 
וחניה, אופציה לסוכה, 

2,100,000
050-6452128)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות בהחלוצים 
3.5 חד' גדולה במיוחד, כ- 

100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א + 2 
מרפסות, חניה בטאבו, פינוי 

_____________________________________________)51-51(גמיש תיווך 050-4122744

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 

של 3 חדרים, בקומה א', 
אפשרות לקניה משותפת 

)2 משפחות(, בטאבו 
משותף, 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)51-51(_____________________________________________

 לא מוצא דירה ב- 1.2, 
נסדר לך מימון ל- 1.4, 

_____________________________________________)51-51(משכנתא 24 זמינים 8724*

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)51-51(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! מגורים 
+ תשואה! 3 חד', ק"ב 
+ הרחבה של 60 מ"ר, 
כדאי לראות! "אביחי - 
_____________________________________________)51-51(מתווכים" 03-5701010

 לפני כל עסקת מכירה 
או השכרה קבל יעוץ 

מקצועי, אישי, נאמן! 
"אביחי - מתווכים"

_____________________________________________)51-51(03-5701010 זה בלעדי!

 לחטוף באהרונסון!! 
3 חד', ק"ב, 3 כ"א, 78 
מ"ר + היתר בניה בגג 

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

052-7684074)51-51(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', ק"ג 
+ הרחבה על הגג + התרי 
בניה, 1,580,000 ש"ח נאור 

_____________________________________________)51-51(נכסים 054-4566453

 ברח' דניאל 3 חד', ק"ב + 
מעטפת + שלד מוכן לבניה, 
1,600,000 ש"ח נאור נכסים 

054-4566453)51-51(_____________________________________________

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

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ב, מסודרת 

ויפה, 1,390,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', דירה נכה, 
ק"ק, בפ"כ במתחרדים + 70 
מטר חצר בטאבו + מעלית, 
1,600,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 באבן גבירול 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ק, 

אופציה מיידית, המטבח 
והאמבטיה משופצים, כן 

אתם רואים טוב, מחיר 
מדהים, טאבו רגיל, רק 

ב- 1,300,000 מיידי! 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)51-51(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 3 
חד' + מרפסות גדולות, 100 
מ"ר, ק"א, חזית + סוכה + 
אופציה, 2,100,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בטאבו משותף 
באזור העיריה, 3 חד', 75 

מ"ר, ק"ג, 1,100,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)51-51(פנחסי 03-5799308

 בבני אברהם המבוקש, 
ק"א, 3 חד', חזית, כ- 70 מ"ר, 

1,470,000 טל'-
_____________________________________________)51-2ש(054-8998288

 בלעדי בהחלוצים 
)קרוב לאברבנאל(, 3 

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

ב', 1,460,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)51-51(והשקעות 054-4290600

 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)51-51(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בקובלסקי, 
קומה א', חזית + מעלית, 
מסודרת תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)51-51(_____________________________________________

 שיכון ה' 3.5 חד', 
כ- 78 מ"ר, ממ"ד, סוכה, 
ק"ד, מעלית, 1,690,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)51-51(_____________________________________________

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

ל- 67 ברעפים + בצד 8 
מ"ר, 1,345,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)51-51(_____________________________________________



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

א’ בטבת -ג’ בטבת תשפ”א   16/12-18/12/2020

 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

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 
 מציאה! 4 חד', ק"א, 

מוארת ומאווררת, ענקית 
+ מרפסת, נוף מדהים 

_____________________________________________)35-46ל(054-4479600

דופלקסים

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

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, 4,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

השקעות

עסקים+5 חדריםירושלים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק 

 בחברון/הרב קוק, 
3.5 חד' משופצים, ק"א, 
ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 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(_____________________________________________

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(, 4,500 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

3-3.5 חדרים
 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, 

מעלית, לאחר שיפוץ, 2 
מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 

_____________________________________________)50-02/21ש(מיידי 054-7871947

+5 חדרים

פתח תקווה

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

2,250,000 גמיש!!!
050-4811222

_____________________________________________)50-50(050-6610501 סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)50-50(ש' בלבד!! 050-4811122

 במרכז העיר, דירה 
מצויינת להשקעה/שותפים, 

ק"ד, מעלית, ענקית, 100 
מ"ר, 1,530,000 ש"ח
_____________________________________________)50-50(050-6610501 סתיו

 בהרצל היוקרתי 
בהזדמנות, בניין חדש, 4 חד', 

מיזוג מרכזי, מ"ש, ממ"ד, 
חניה, מיידית, 1,800,000 ש"ח 

050-4811122)50-50(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)51-52ל(בתשלום 052-7643693

 5 חד' ענקית, משופצת 
כחדשה, ממוזגת + נוף פתוח 

+ סוכה גדולה, ק"ג, בלי 
053-3370813)48-51(_____________________________________________

 2.5 חדרים, יחידה 
מושלמת, רק 2,500 ש"ח. 
בישעיהו, ק"ג, נוף פתוח, 

ריהוט מלא, כ- 35 מ"ר, מיידי 
_____________________________________________)48-51(052-7612989 )שווה לראות(

 2 חד', בהרב קוק, ק"א, 
משופצת, ממוזגת, מרוהטת 

חלקית, 2,600 ש"ח, מיידי 
_____________________________________________)48-51ל(054-6804376

 בהרב שר 7, חדר וחצי, 
מרוהט, ממוזג, ומאובזר, 

ב- 1,600 ש"ח, כניסה מיידית 
_____________________________________________)48-51ש(050-9734807

 בשיכון ה' חדשה, לזו"צ, 
מושקעת ומרוהטת, מזגנים, 

אמבטיה, מרפסת שירות 
050-4190161)51-02/21(_____________________________________________

 דירות להשקעה בצפון 
- יוקנעם ועפולה, החל מ- 

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

נדל”ן 
מסחרי

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

חנויות
 חנות להשכרה בב"ב, 
במרכז ר' עקיבא, 34 מ"ר, 

חזית 03-5704618
_____________________________________________)47-01ל(03-6180978

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

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

_____________________________________________)47-01ל(052-2518617

משרדים

מחסנים

 בעוזיאל, 3 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

עורפית, קומה ג' עם 
מעלית + אופציה, 

1,590,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 בטבריה/חרלפ, 3 
חד' גדולים, 70 מ"ר, 

מסודרת, ק"א, עורפית, 
1,470,000 ש"ח גמיש 

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

 בביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

גדולים, משופץ חלקי, 
קומה 1.5, 3 כ"א, 

1,450,000 גמיש. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

פנטהאוזים ודירות גן

 ברבי עקיבא 11, 4 חד', 
ממוזגת ומשופצת, 4,800 

ש"ח, מיידי, לל"ת
_____________________________________________)49-52ל(050-4128833

 רחוב נידוני בגדד קריית 
הרצוג, 4 חדרים, קומה 3, 

מעלית, מזגנים, 4,500 ש"ח 
052-7610171)49-52(_____________________________________________

 בגיבורי ישראל, 3 חדרים, 
קומה 5 + מעלית + סוכה 

+ מוצרי חשמל, 3,290 ש"ח 
כולל מים גז ארנונה וועד בית, 

_____________________________________________)49-52(מיידי 058-4552550

 בבלעדיות באזור ישעיהו, 
3, יפה, ק"א + מעלית + 

מ.סוכה + מ.שמש + ר.חלקי 
052-7171579)49-52(_____________________________________________

 2 חד', באזור העירייה, 
ק-2.5, חזית + סוכה 

ומרפסת, מרוהטת, לממושכת 
_____________________________________________)49-52ל(050-4161068

 בקריית הרצוג, 2.5 
חד', כ- 55 מ"ר, משופצת, 
ממוזגת, אמבטיה חדשה, 

קומה 2/3, מרפסת, מקומות 
אחסון, 2,900 ש"ח, מיידי

_____________________________________________)49-51ל(052-6364661

 בקרית הרצוג, 2 
חד', מרוהטת, ממוזגת, 

מקסימה + נוף, לזוג, 
_____________________________________________)49-52ל(מיידית 052-7658517

 בגני גד יחידת דיור 2 חד', 
מרוהטת, 2,350 ש"ח כולל 
הכל חוץ מתשלום חשמל 

055-6749839)49-52(_____________________________________________

 רחוב בית יוסף שיכון ה', 
2 חדרים חדשה, כ- 30 מ"ר, 
חדשה, ריהוט מלא, ממוזגת, 

_____________________________________________)49-52(2,350 ש"ח 052-7610171

 יח"ד, 2.5 חד', 40 מ"ר, 
במרכז, חדשה, מפוארת, מיידי 

050-4112300)49-52(_____________________________________________

 אנו מחפשים לקנות דירה 
)כ- 80 מ'( באזור שיכון ג' 

בבנין חדש במחיר סביר לל"ת 
_____________________________________________)49-50ח(טל': 050-4158211

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

חלקי(, 45 ש"ח למטר 
)לא לחנויות( בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 מציאה! מגני גד, 3 חד', 
ק"א, חזית + אופ' לחדר 

וסוכה, 1,600,000 ש"ח
_____________________________________________)48-51ל(050-4182501

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

למשכנתא, 1,030,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 ברשבם בדמי מפתח 
3 חדרים, 85 מ"ר, קומה 
ב', חזית + אופציה של 

30 מטר, 1,300,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

_____________________________________________)48-48(מאירוביץ 054-6506501

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
משופצים מהיסוד, ללא 

אפשרות למשכנתא, 
1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 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(_____________________________________________

חריש
 לרצינים, חדשה, 

בקריה החרדית, 4 חד', 
102 מ"ר + אופ' 70 מ"ר 
גג, ממוזגת, 1,160,000 

_____________________________________________)50-01/21ל(ש"ח 050-2722415

טבריה
 במתחרד, שיכון ג', בית 

פרטי, 45 מ"ר, חצרות 85 
מ"ר, אפשרות לבניה 90 מ"ר, 
_____________________________________________)50-1/21ש(610,000 ש"ח 053-2799133

נתיבות
 דו משפחתי, 172/380, 
7 חד', 2 סלונים, 2 מרפסות, 
פרטיות של וילה, 1,400,000 

ש"ח גמיש, הכי נדל"ן שיש 
_____________________________________________)50-01/21ל(050-3412666

פנטהאוזים ודירות גן

 בעוזיאל, דירה גדולה, 
שני חדרי שינה + מטבח 

ואמבטיה גדולים, ממוזגת 
052-2455201)50-01/21(_____________________________________________

 בק. הרצוג, 3 חד', 
ק"ב, עורפית, שקטה, 

משופצת, חניה, 3,400 
ש"ח, מיידי

_____________________________________________)50-1/21ש(050-9090200

 3 חד', משופצת, חזית, 
ק"ב, חניה ומעלית, ממוזגת, 

דוד"ש, 4,200 ש"ח, לל"ת 
_____________________________________________)50-01/21ל(052-8748875

 3 חד', בסעדיה גאון, 
מרווחת מאוד, מרפסות 

ענקיות, משופצת, מטבח 
חדש, ממוזגת, 4,600 ש"ח, 

_____________________________________________)50-51ל(מיידי 052-5500617

 בקרית הרצוג, 
באברבנאל, 3 חד', כ- 60 מ"ר, 

משופצת, 3,000 ש"ח, מיידי 
_____________________________________________)50-51ל(052-7112573 053-2242437

 בזכרון מאיר, 2 חד', 
מפוארת ביותר, ק"ד + 

מעלית, מטבח ענק, כחדשה, 
מיידי + אפש' לסוכה

_____________________________________________)50-01/21ל(052-7613554

 ברח' בילו, 2.5 חד', ק"ב 
)סורגים(, נקיה, מוארת, 3 

מרפסות, 3,300 ש"ח גמיש, 
_____________________________________________)50-1/20ש(מיידי 054-6906435

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

סורגים, לממושכת
03-5700880 050-4101553)50-01/21(_____________________________________________

 מציאה! בגיבורי ישראל, 
משופצת, מרוהטת, ממוזגת, 
מטבח, כניסה פרטית, ליחיד 

_____________________________________________)50-01/21ל(050-6521476

 להשכרה מבנה לכל 
מטרה, 3,000 מ"ר 

)אשפרי חלקי(, מרכז בני 
_____________________________________________)50-1/21ש(ברק 055-2729514

 באולמי היכלי מלכות 
בבני ברק, התפנה תאריך 

כ"א שבט, כולל הגינה 
_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

אולמות

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

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

רק 1,200,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)51-51(_____________________________________________

 א.חברון 3 חד', ק"א, 
כ- 72 מ"ר, משופצת, 

א.להרחבה, 1,390,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)51-51(_____________________________________________

 ברחוב בן זכאי קרוב 
לבלז, 40 מ"ר, קומה 

ב', עם אפשרות לבניה 
על הגג, זקוקה לשיפוץ, 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! מציאת 
השבוע!!! באבן גבירול, ק"ק, 

2 חד', אופציה כ- 100 מ"ר 
כולל עמודים ותקרת בטון, 

הקודם זוכה!!! תיווך
058-7663012)51-51(_____________________________________________

 א.העירייה 2.5 חד', 
ק"ג, כ- 67 מ"ר, היתרים 

11 מ"ר, א.להרחבה 
בג.רעפים, 1,399,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)51-51(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)51-51(נדל"ן בועז 050-4156080

2-2.5 חדרים
 דירת השבוע: קרוב 

לקרליץ' בבנין מחודש, דירת 
2 חד', משופצת קומפלט, רק 
_____________________________________________)51-51(385,000 ש"ח 052-7166160

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

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,800,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)51-51(הכוכבים: 02-5713375

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

)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)51-51(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )2 חד' 
+ 2 חד'( + חצר 16 מ"ר, 

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

_____________________________________________)51-51(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 

_____________________________________________)51-51(הכוכבים: 02-5713375

 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 

_____________________________________________)51-51(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 
_____________________________________________)51-51(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 4 חד', תשתית, הרחבה ל- 
30 מ"ר, בלוק, בנין חרדי, פינוי 

בינוי חתום, 810,000 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ל(גמיש 052-2034888

 חיים כהן/שבדיה, 4 + 5 
חדרים בבנין ת.מ.א + מרפסת 

_____________________________________________)51-51(סוכה 050-3528252

 בחפץ חיים/ביאליק, דירה 
3 חדרים מרווחת + יחידה 

נפרדת על הגג )כניסה נפרדת 
לגג( + חנייה, 1,950,000 ש"ח 

050-3528252)51-51(_____________________________________________

 במרכז!!! 5 חד' 
להשקעה/מגורים, פינוי שנה, 

115 מ"ר, מעלית, כ"א
_____________________________________________)51-02/21ל(052-2786557

 דירת שלושה חדרים, 
ההסתדרות 2, קומה חמישית, 

מעלית, חנייה, תיווך: חניתה 
ילין 054-4723518

054-4723517)51-51(_____________________________________________

 להשכרה בגינות דוד, 
פנטהאוז, לכניסה מיידית 

"לכוביצקי נכסים"
054-2670872)51-51(_____________________________________________

 בלעדי באהרון דב, 
דירת גג, 120 מ"ר, 5 
חדרים + גג גדול 40 

מ"ר, פתוח, ק"ג, חזית 
+ חניה, מיידית, 6,600 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)51-51(והשקעות 03-6199323

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

מפוארת, מרפסת שמש, 
סוכה, 2 מחסנים וחניה, 

7,300 ש"ח מ.כהן-נכסים 
052-7684074)51-51(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 4 חדרים, 
112 מ"ר, מרוהטת, יח' הורים, 

5,300 ש"ח מיידי
050-9879141)51-02/21(_____________________________________________

 4.5 חד' + מרפסת סוכה 
ענקית, קומה ד', בגינות דוד, 
בבלעדיות "תיווך נדל"ן שרה 

052-7670757)51-51(_____________________________________________

 באזור טבריה/הרב קוק, 4 
חד', ק"ב, מעלית, חניה, 120 
מ"ר, 4,400 ש"ח נאור נכסים 

054-4566453)51-51(_____________________________________________

 באוסישקין 3 חד', 
ק"א, 65 מ"ר, בנין 

חדש, 3,500 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)51-51(הקריה 050-3000121

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

2 כיורים, דירה גדולה 
מאוד ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 3,800 ש"ח 

בלבד בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן בועז 050-4156080

 במנחם בגין 3 חד', 
משופצת, גדולה ומרווחת 

מאוד, 80 מ"ר, ק"ב, 
במחיר מעולה, רק 3,500 

ש"ח, מיידי + מפתחות 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)51-51(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי מול 
השומר 3 חד' גדולה 

מאוד, ק"ג, מיידי, במחיר 
3,500 ש"ח + מפתחות, 

מיידי, בלעדי! אפיקי 
_____________________________________________)51-51(נדל"ן בועז 050-4156080

 יח"ד, ברוזובסקי, 2 
חד', מאובזרת קומפלט, 
חדישה ויפה, ק"ק, רק 
2,500 ש"ח חמד נדל"ן

050-6452128)51-51(_____________________________________________

 בהרצוג, כ- 33 מ"ר, 2 חד' 
+ מטבח + מרפסת מקורה 
כ- 30 מ"ר, ק"א, ללא ריהוט, 

_____________________________________________)51-51(2,550 ש"ח 052-7690415

 2 חד' לזוג, 40 מ"ר, 
ממוזגים + ריהוט מלא, 

_____________________________________________)51-02/21ל(בצירלזון 3א' 054-2208800

 2 חד', מושקעת, 
בפרל 28, בנין חדש 

מהנילונים, קומה ה', 40 
מ"ר, ריהוט מלא, מיידי, 

לל"ת, 3,000 ש"ח
054-8449114)51-51(_____________________________________________

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

+ מרפסת, 60 מ"ר 
*באוסשקין! 107 מ"ר, 

ק"א! מפתחות ב"אביחי 
_____________________________________________)51-51(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי ביהושוע קרוב 
לטרפון, 70 מ"ר, 2.5 

חדרים, קומה א', חזית, 
מסודרת, 3,500 ש"ח, 

מיידי, גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)51-51(_____________________________________________

 דירת חדר, משופצת, 
מרוהטת קומפלט, ברח' 

_____________________________________________)51-02/21ל(עזרא/כהנמן 054-6926160

 בגינות דוד יח"ד מושקעת 
ויפה, 40 מ"ר, לכניסה מיידית 

"לכוביצקי נכסים"
054-2670872)51-51(_____________________________________________

 מחפשים לקנות דירה 
כ- 60 מ"ר במערב ב"ב במחיר 

_____________________________________________)51-52ח(סביר לל"ת 050-6616906

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)51-51(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-51(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)51-51(תיווך דורון 054-4980159

 בלעדי באזור ויזניץ, חנות 
למכירה, 40 מ"ר, חזית, 

1,400,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 למכירה חנות בר' עקיבא 
אזור השומר, 24 מ"ר, חזית, 
1,550,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)51-51(_____________________________________________

 באזור זכרון מאיר 
למכירה מרתף + חלונות, 
120 מ"ר, מושכר לחנות, 

1,300,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)51-51(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה, 
להשכרה חנות במרכז 

רבי עקיבא, חזית, קרוב 
לרחוב רש"י, 24 מ"ר, 
כניסה מיידית, 7,200 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)51-51(והשקעות 054-4290600

 מחסן 21 מטר, קומת 
כניסה, רק 1,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)51-51(דורון 054-4980159

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)51-51(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 110 מ"ר, מוכן 
לקליניקה, במרכז העיר תיווך 

_____________________________________________)51-51(דורון 054-4980159

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

מחיר מעולה תיווך דורון
054-4980159)51-51(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
רק 2,000 ש"ח תיווך דורון 

054-4980159)51-51(_____________________________________________

בני ברק

אור הגנוז
 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, 

_____________________________________________)47-48/21ש(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(_____________________________________________

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-15/21ש(052-6990764

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

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

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)45-4/21ש(058-5994740

בר יוחאי

 מבצע חורף חם! מתחם 
נופש מרווח + חדר אוכל 

+ גקוזי', נוף מרהיב, קרוב 
לרשב"י 050-9070487

_____________________________________________)50-9/21ש(050-3070487

 במלצר 21, דירת חדר, 
ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 

וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)50-17/21ל(052-7613554

גורן
 מתחם 2 צימרים, 
מאובזרים, נקיים, מגוון 

פינוקים, נוף מהמם + חצר 
_____________________________________________)50-5/ש(אטקרציות 050-3332884

 דרושה דירה להשכרה 
לל"ת 4.5-6 חדרים לממושך 

_____________________________________________)48-49ח()בני ברק( 052-7691997
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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 ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. 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

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 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

 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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)50-47/21ש(053-3184783 058-3284786

 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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

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

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)50-10/21ש(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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)51-50/21ל(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

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

 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

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

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

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

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

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

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

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

 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

 בגאולה, דירת אירח יוקרתית 
+ גינה * במקור ברוך 4 חד' 

_____________________________________________)48-21/21ש(מפוארת !! + חצר 053-3131809

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וג'קוזי 

ספא, גינה, מטופחת, מתחם 
פוגולה ומתקני גן, ק.צביקים - 

_____________________________________________)48-21/21ש(054-9917000

 צימר זוגי מאובזר, ממוזג 
ונקי, נוף וחדר, רבע ש' 

_____________________________________________)48-7/21ש(מהעתיקה 052-3455254

 נמצא אלבום מדבקות 
בגינת שכון ה' המאבד יכול 

למסור סימנים בטל':
_____________________________________________)48-49ח(03-6775477

 נמצאו 2 שכפציים אחד 
בבלוי והשני בירושלים/רמב"ם 

_____________________________________________)48-49ל(03-5784641

 נמצאו משקפיים ברח' 
_____________________________________________)48-49ל(בירנבויים 03-5784641

 דרוש פקס לייזר במצב 
_____________________________________________)48-49ח(מצוין 050-4116799

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול 

_____________________________________________)48-49ח(053-3155532

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)48-49ח(ב"ב 054-8412976

 מעוניין לקנות כנפיים של 
האופניים הישנות מידה 26 

_____________________________________________)48-49ח(משומשות 058-3287846

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/21ש(050-6241690

 נמצאה שקית עם שמלות 
ברחוב השומר טל':

_____________________________________________)49-50ח(053-3189519

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)49-50ח(054-8466226

 נמצא תליון זהב במוצ"ש 
פרשת תולדות ברחוב רבי 

_____________________________________________)49-50ח(עקיבא טרפון 058-3218839

 נמצא רשיון נהיגה בשם 
כלאף באזור אושר עד בני ברק 

_____________________________________________)49-50ח(054-8490548

 מעוניין לקנות ציוד 
משומש לייצור תפילין

_____________________________________________)49-50ח(052-7624394

 דרוש כסא מנהלים איכותי 
_____________________________________________)49-50ח(וכסא למזכירה 050-5343924

 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

שלומי
 יחידת נופש חדשה, 
מתאים לזוג + 4, דירה 

גדולה, נוף מהמם פסטורלי, 
אטרקציות, 5 דק' מהים

_____________________________________________)50-5/ש(052-4595914

אירועים
 באולמי היכלי מלכות 

בבני ברק, התפנה תאריך 
כ"א שבט, כולל הגינה 

_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

שונות
 "נעייס תורני" במערכת 

"קול הלשון" במספר:
072-2741011 שיעורים קצרים 

וקלים בסוגיות שונות בש"ס 
ושו"ע מאת הגאון רבי יעקב 

עדס שליט"א מחבר ספרי 
_____________________________________________)50-01/21("דברי יעקב" 

 נמצאה שקית עם שמלות 
ברחוב השומר טל':

_____________________________________________)49-50ח(053-3189519

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)49-50ח(054-8466226

 מעוניינת לקנות שעון 
_____________________________________________)50-51ח(MK צבע כסף 054-8552388

 דרושים מכונת כביסה 
ומייבש כביסה עבור בחור 

ישיבה הלומד בבית וגן
_____________________________________________)50-51ח(050-4144052

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)50-51ח()בפתח תקוה( 052-2786557

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

_____________________________________________)50-51ח(500 ש' 052-8833975

 למכירה מכונת כביסה 
מצב מצויין 180 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטהאוז ענק 

חדיש ומפואר, 6 חדרים, 
מרוהטת ומאובזרת 

קומפלט עם נוף לכנרת, 
1,500 ש"ח ללילה

050-4442212)51-51(_____________________________________________

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

ונקי + חדר ג'קוזי, גינה 
_____________________________________________)51-23/21ל(ופרגולה 051-5777000

 אבדה טבעת זהב + 
אבנים בירושלים בתוך שקית 

_____________________________________________)51-52ח(נייר לבנה 052-7645238

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)51-52ח(054-8466226

 נמצא צמיד ברחוב הרצוג 
ב"ב בחמישי ליל י"ח בכסלו 

_____________________________________________)51-52ח(050-6616906

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)51-52ח(בני ברק 054-3605129

 נמצא עגיל מכסף בכהנמן 
_____________________________________________)51-52ל(לפני כחודש 052-7195006

 נמצא תליון זהב במוצ"ש 
פרשת תולדות ברחוב רבי 

_____________________________________________)49-50ח(עקיבא טרפון 058-3218839

 נמצא רשיון נהיגה בשם 
כלאף באזור אושר עד בני ברק 

_____________________________________________)49-50ח(054-8490548

 נמצאה פאה בשקית ברח' 
סוקולוב ב"ב במוצ"ש האחרון 

_____________________________________________)49-50ל(050-4166628

 נמצא נגן ברח' רבי עקיבא 
פינת רש"י ב"ב בערב ר"ח 

_____________________________________________)49-50ל(כסלו 053-4173684

 דרוש כסא מנהלים איכותי 
_____________________________________________)51-52ח(וכסא למזכירה 050-5343924

 דרושה לקניה עגלת יויו 
)אפילו שבורה חוץ מהחלק 

_____________________________________________)51-52ח(התחתון( 03-6198608

 דרוש אקווריום למכירה 
_____________________________________________)51-52ח(ב"ב 054-8412976

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)51-52ח(למסירה 054-8529353

 סוללה חזקה ואיכותית 
לנוקיה C2 ולנוקיה 208 רק 

_____________________________________________)51-52ח(60 ש"ח 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג 
אורגינל רק 199 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)51-52ח(רק 140 ש"ח 058-3216830

 רדיו דיסק לרכב מבית 
סוני רק 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח 052-3463482

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 )חדש באריזה( 180 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-3463482

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-2897977

 זוג רמקולים למחשב עם 
מאגר מתחברים לחשמל צליל 

טוב 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 מיחם נירוסטה חדש 
באריזה 44 כוסות 10 ליטר 

_____________________________________________)51-52ח(130 ש"ח 052-2786557

 מסך דק מצוין רק 150 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד מצוין מתאים 
לאברכים לכתיבה וצפייה 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב מהיר + מסך + 
חלונות 10 אופיס ומשחקים 

_____________________________________________)51-52ח(בב"ב 400 ש"ח 054-5321885

 מחשב שולחני ליבה 
 windows 7 כפולה מצוין

כולל מסך 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(053-3346080

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

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7154435

 גימבוי D5 ננטנדו לייט 
מצב חדש + משחק ב- 300 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7154435

 DELL מחשב נייד 
15 אינץ + DVD בשימוש 

כ- 6 שנים ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-7154435

 גימבוי gamer-max מצב 
חדש 200 משחקים ב- 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7154435

 גימבוי INOVA כ- 450 
משחקים בלי בטריה ב- 100 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב 
טוב תקינה 400 ש"ח טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-3146727

 מסך דק 23 אינץ 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד ווינדוס 10 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-3558949

 מחשב נייח פנטיום דואל 
3GB במציאה 200 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-6927766 דוד

 מקרר שארף 495 ליטר + 
התקן שבת כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בבני ברק 052-7641400

 מערכת חדשה עם 
רמקולים של חברת סמביקס 

250 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 רדיו דיסק USB דיגיטל 
מצויין 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 רדיאטור זק"ש 12 צלעות 
מצויין 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 מזגן נייד פמילי 3.5 כוח 
500 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 תנור בארון בלרס 50/60 
ES 2000W ב- 250 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 כיריים לשיש 4 להבות 
מצויין 50/60 100 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-7641400

 מכשיר סודה חדש ב- 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 054-3605344

 מגהץ קיטור מצב מצוין 
ב- 50 ש"ח טל':

_____________________________________________)51-52ח(054-3605344

 למכירה מקרר, מכונת 
כביסה, ותנור משולב, חדשים, 
_____________________________________________)51-52ש(במחיר מציאה 052-7166070

 מכשיר צג שיחה מזוהה 
עם 120 זכרונות לקו טלפון 
בבית עם ספק לחשמל 30 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצויין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח טל': 050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)50-51ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2,000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)50-51ח(050-2897977

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר + DVD זכרון 76 גיגה 
מצוין ללא מסך 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)50-51ח(050-2897977

 למכירה רדיאטור 9 צלעות 
חדש בקרטון 270 ש"ח טל': 

_____________________________________________)50-51ח(052-7602848

 גמבויי נינטנדו לייט מצב 
חדש + 100 משחקים 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 03-6168594

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)50-51ח(שקל 050-4128920

 גז 5 להבות 250 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 למכירה תמי 4 + מסננים 
צבע אפור מצב חדש 450 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח גמיש 054-7921893

 רדיאטור מצב חדש עם 
מתקן ליצירת אדים חמים 

במחיר מעולה רק 100 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(054-8447306

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

לוגיטק 250 ש"ח נייד
_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 למכירה תנור של סמאג 
איטלקי במצב חדש מחיר 500 

_____________________________________________)50-51ח(שקל טל': 050-8447574

 למכירה מכונת כביסה 
במצב מצויין פתח עליון 6 ק"ג 
קונסוטוריטה 400 שקל טל': 

_____________________________________________)50-51ח(050-8447574

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

_____________________________________________)50-51ח(תקווה יובל 052-8401909

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מקרר שארף 495 ליטר 
התקן שבת כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בבני ברק 052-7641400

 מאוורר עם רגל אלקטרו 
חנן מצויין כחדש 60 ש"ח בבני 

_____________________________________________)50-51ח(ברק 052-7641400

 רדיאטור זק"ש 12 צלעות 
מחמם מאוד 100 ש"ח בבני 

_____________________________________________)50-51ח(ברק 052-7641400

 מזגן נייד פמילי 3.5 כוח 
חזק 500 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

 תנור בארון בלרס 50/60 
ES 2000W ב- 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

 גז 4 להבות לשיש 50/60 
100 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)50-51ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(350 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671
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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

 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

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(_____________________________________________

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

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

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 סמסונג חדש כשר דגם 
B110 תומך 2 סימים רק 150 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 058-3216830

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

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

ריהוט

תינוקות
 מיטת תינוק של 

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

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

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 מייבש שיער )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 מצלמת קנון מעולה 
130 ש"ח זום לא נפתח ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(053-3121020

 מצלמת סמסונג 150 
ש"ח כחדשה דרוש תיקון ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(053-3121020

 מכונת כביסה 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 למכירה לול חדש צבע 
לבן גדול + מזרון חדש ב- 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 054-3605344

 עגלת תאומים בייבי גוגר' 
)סיטי מיני( כחדשה רק 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7166164

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)50-51ח(499 ש"ח 03-9092321

 סלקל לתינוק צבע כחול 
כחדש של חברת אנגלזינה 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש' 052-8833975

 כסא לאוטו לתנוק במצב 
טוב צבע סגול 150 ש' )גמיש( 

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 נדנדה לתנוק חשמלי 
במצב טוב )על בטריות( 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש' 052-8833975

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח 050-4135002

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)50-51ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 למכירה מיטת מעבר, 
מעוצבת, צבע שמנת, כולל 

מחסום בטיחות משני צדדים, 
_____________________________________________)50-51(ב- 150 ש"ח 052-7773526

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)50-51ח(ס"מ 50 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 250 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

 שולחן כתיבה )כחדש( 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 050-6245339

 למכירה עמודון ספרים 
עץ מלא + 2 מגירות גדולות 
+ ארונית מטבח עם דלתות 

ומגירה 180 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדש 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 כורסא לסלון מעור צבע 
_____________________________________________)50-51ח(קרם 400 ש"ח 053-3155415

 שולחן נמוך לילדים כתר 
_____________________________________________)50-51ח(40 ש"ח 052-7126106

 שולחן סלוני מעץ מלא 
+ 2 מגירות + 4 גלגלים, 

בהזדמנות, 250 ש"ח
_____________________________________________)50-51ל(055-2824484

 ספה נפתחת + מיטה + 
ארגז 80/200 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)50-51ח(ברק 052-7641400

 שידה גובה 1 מ"ר אורך 
160 עומק 40 ס"מ פורמיקה 

חום 300 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

 2 מיטות שינה 90/1.90 
+ מזרונים אורטופדיה 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 4 כסאות סלון עור בז' עץ 
מלא חזקות 100 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)50-51ח(בבני ברק 052-7641400

 מזנון זכוכית עץ מלא 
1.60/1.20 עומק 50 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בבני ברק 052-7641400

 ספריה + 4 מגירות חלקו 
פתוח 1.20/1.70 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בבני ברק 052-7641400

 ספה נפתחת + מיטה + 
ארגז 80/200 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)50-51ח(ברק 052-7641400

 שידה גובה 1 מ"ר אורך 
160 עומק 40 ס"מ פורמיקה 

חום 300 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

 2 מיטות שינה 90/1.90 
+ מזרונים אורטופדיה 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 מיטת ברזל מתקפלת 
+ מזרן 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

 ארון 6 דלתות + מגירות 
2.40/2.40 עומק 60 לבן 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 שידת ח.שינה 1.10 גובה 
80 עומק 50 + מראה 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 4 כיסאות 100 ש"ח 
כ"א וכסא משרדי 110 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7122838

 שולחן ו- 4 כסאות לבן 
נפתח ל- 2.4 בב"ב 40 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8463368

 שידה לח.שינה 2 מגירות 
צבע ונגה בב"ב 60 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-8463368

 מזרון כחול 50 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)50-51ח(054-8463368

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
שחור תקין ונוח 170 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-5737813

 מזנון יוקרתי חום לספרים 
ואחסון 240*240 עץ מלא 400 

_____________________________________________)50-51ח(03-5343924

 למכירה מיטת תנוק 
+ מזרון 280 ש"ח + מזרון 

אורטופדי 90 ש"ח + סלקל 80 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שידת החתלה עץ 
מלא 4 מגירות + עגלת תנוק 

190 ש"ח כל דבר
_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 עגלה abc disign במצב 
מצוין שחור לבן אמבטיה + 

טיולון יפה חזקה ושמורה 250 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7679355 ב"ב

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 למכירה טרמפיסט לעגלה 
צבע שחור מצב חדש 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח טל': 054-9721893

 לול לתינוק מפלסטיק 
במצב מצוין + גלגלים ללא 

_____________________________________________)50-51ח(מזרון 100 ש"ח 052-6921856

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 אורגן דגם 40FE של 
yamaha ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

 למכירה מדפסת 90 ש"ח 
בלבד + מזוודה 80 ש"ח מצב 
מצויין + מסך מחשב 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-5737813

 כסאות מפלסטיק לילדים 
בצבעים שונים כחדשות 30 ש' 

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 מכנסי בנים בצבעים 
שונים מידה 18 במצב מצוין 

_____________________________________________)50-51ח(40 ש' 052-8833975

 חליפות לבנים 3 חלקים 
בצבעים שונים כחדשות 80 

_____________________________________________)50-51ח(שקלים 052-8833975

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 200 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 תוכון מאולף שלא נושך 
ומתאים לילדים 130 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(050-4157763

 נעלי ספורט לנערות 
ניובלנס מידה 36-37 30 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בני ברק 050-4191418

 תיק קיטבק 50 ש"ח בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק 050-4191418

 ילקוט קלגב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייק'-אפ רבלין מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת 

_____________________________________________)50-51ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
1 ב- 7, 4 ב- 25, 8 ב- 40 

_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 3 אוגרים ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

 שולחן סלוני 90/2.10 
נפתח לעוד 80 עץ מלא 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 4 כסאות סלון עור בז' עץ 
מלא חזקות 100 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)50-51ח(בבני ברק 052-7641400

 מזנון זכוכית עץ מלא 
1.60/1.20 עומק 50 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 למכירה כינור, חצי חדש, 
באריזה, מיתרים גרמני, כנף 

שיער טבעי, ב- 500 ש"ח 
052-7773526)50-51(_____________________________________________

 למכירה שטיח שאגי, 
במצב מצויין, צבע שמנת, 160 

ס"מ על 240 ס"מ, ב- 300 
_____________________________________________)50-51(ש"ח 052-7773526

 למכירה אופנים 90 ש"ח 
בלבד מצב מצויין

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 פיטום הקטורת הקלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

כתב נאה במיוחד 450 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 גוון 
אפור כהה חדשה 150 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8430025

 ברז לאמבטיה יצא מהקיר 
חם קר מדגל מצב מעולה 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-8430025
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 בי קיור לייזר, בשימוש 
מועט מאוד, 1,000 ש"ח. 

050-4180440)51-52(_____________________________________________

 אופניים חשמליים חזקים 
במיוחד, מעט מאוד בשימוש, 

_____________________________________________)51-52(3,500 ש"ח. 050-4180440

מנקים הכל
ב-

10-50&
 הקודם זוכה!!!
ירושלים 52 ב"ב
10:00-20:00 רצוף

שלישי אחה"צ סגור | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

"אצל בתיה"

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 מייבש שיער )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 מצלמת קנון מעולה 
130 ש"ח זום לא נפתח ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(053-3121020

 מצלמת סמסונג 150 
ש"ח כחדשה דרוש תיקון ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(053-3121020

 מכונת כביסה 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)51-52ח(ס"מ 40 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-6245339

 שולחן כתיבה )כחדש( 
_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח 050-6245339

 ארון אמבטיה מעץ 
80/60/12 מראה על כל 
_____________________________________________)51-52ח(הדלת 250 054-8433730

 למכירה ארון "כתר" מצב 
מצויין + שידת מגירות חזקה 
_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח פריט 052-5737813

 שולחן סלוני 0.90/2.10 
נפתח לעוד 0.80 עץ מלא 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 4 כסאות סלון עור בז' עץ 
מלא חזקות 100 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)51-52ח(בבני ברק 052-7641400

 מזנון זכוכית עץ מלא 
1.60/1.20 עומק 0.50 450 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספריה + 4 מגירות 
1.20/1.70 עומק 0.50 200 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספה + ארגז נפתחת לעוד 
מיטה 80/200 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-7641400

 שידה גובה 1 מ"ר אורך 
160 עומק 40 פורמייקה 300 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 2 מיטות חדר שינה 
0.90/1.90 500 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-7641400

 מזרן אורטופדי מלא מצויין 
0.90/1.90 בבני ברק 500 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7641400

 מיטת ברזל מתקפלת 
+ מזרן 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-7641400

 ארון 6 דלתות 2.40 עומק 
0.50 גובה 2.20 לבן 300 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בבני ברק 052-7641400

 שידת ח.שינה + מראה 
1.10 גובה 0.80 עומק 50 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 3 מזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים + משאבה רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
חדשים, צבע ונגה, אפשרות 

_____________________________________________)51-02/21ל(בנפרד 052-4227714 

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 4 מגירות לאחסנה של 
כתר )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 שולחן 1.80*80 במצב 
מעולה 200 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7122838

 ספריה + 4 מגירות חלקו 
פתוח 1.20/1.70 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה מיטת תנוק + 
מזרון אורטופדי 280 ש"ח 

בלבד + טיולון + סלקל + 
כסא רכב 80 ש"ח כל דבר בני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-5737813

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)51-52ח(499 ש"ח 03-9092321

 עגלת אינפנטי טיולון + 
אמבטיה מצויינת ג'ינס כחול 

_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח 054-8452614

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 80 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-7863538

 לול עץ + מזרן חדש בניילון 
_____________________________________________)51-52ח(150 ש"ח 052-7655652/3

 טיולון איכותי חזק צבע 
_____________________________________________)51-52ח(שחור 199 ש"ח 050-6907470

 תיק עגלה בצבע ורוד כהה 
_____________________________________________)51-52ח(איכותי 40 ש"ח 050-6907470

 טיולון במצב תקין 100 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-3463482

 לול עץ צבע לבן חדש גדול 
ב- 250 ש"ח טל':

_____________________________________________)51-52ח(054-3605344

 למכירה לול גדול צבע 
לבן חדש ב- 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-3605344

 לול תינוקות חדש ב- 350 
ש"ח צבע לבן טל':

_____________________________________________)51-52ח(052-5173714

 לול ילדים מצב חדש 
צבע לבן ב- 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)51-52ח(054-3605344

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 אמבטיה לתנוק )צבע 
לבן( במצב מצוין כולל המעמד 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש' 052-8833975

 סוס נדנדה צבע תכלת 
במצב מצוין 100 ש'

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 מגן מיטה מפלסטיק צבע 
לבן 100 ש' כחדש

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 עגלת פג ואנגלזינה במצב 
טוב 500 ש' גמיש פתח תקוה 

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7863538

 עגלת אמבטיה + טיולון 
במצב חדש מאד 500 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון 052-7142252

 מכשיר צג שיחה מזוהה 
עם 120 זכרונות לקו טלפון 
בבית עם ספק לחשמל 30 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח טל': 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)51-52ח(050-2897977

 LTE נסטיק דור 4 דגם 
כחדש 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-8439777

 סמסונג חדש כשר דגם 
B110 תומך 2 סימים רק 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 058-3216830

 BM10 פלאפון מיני דגם 
כשר תומך 2 סימים רק 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 058-3216830

 נסטיק דור 4 חדש + סים 
הוט מובייל 5 ג'יגה נטפרי ב- 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח 052-7154435

 למכירה עמודון ספרים עץ 
מלא + 2 מגירות 290 ש"ח 
בלבד + מגירות "כתר" 70 

ש"ח + מסך מחשב 90 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
LG ב- 190 ש"ח + כסא 

משרדי עם גלגלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה אופנים 150 
ש"ח מצב מצוין בני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(052-5737813

 מכשיר שמיעה + סוללות 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח 050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(050-6245339

 ערכת טיפול פנים רק 
_____________________________________________)51-52ח(199 ש"ח 058-3216830

 בלאקברי דגם 9700 רק 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח 058-3216830

 קסדת שטח של אראי 
מידה M + משקף רק 400 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם 
קליפספורט 4 גיגה רק 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 058-3216830

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-3463482

 אורגנית למתחילים 
כחדשה + שנאי ורמקול 250 

ש"ח נקנתה ב- 350 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7148005

 שולחן גיהוץ כתר חדש 
באריזה 190 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-7148004

 מראה 1.2/40 כחדשה 
מסגרת צבע עץ טבעי 50 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7148004

 צמיגים וג'אנט קדמי בלבד 
26 ו- 20 )ראלי( 25 ש"ח ליח' 

_____________________________________________)51-52ח(050-4168143

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)51-52ח(טל': 052-2897977

 למכירה שמלות ערב 
מיוחדות ומקוריות ב- 400 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3116013

 ילדותינו ג', ו' 30 ש"ח 
כ"א קורות הדורות 30 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-8529353

 אופני ראלי פעלולים 
בצבע כחול 300 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-2819921

 למכירה פוך טבעי נוצות 
אווז חדש 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-3466398

 נעלי עבודה לגבר גבוהות 
ואיכותיות מידה 41-42 חדשות 

_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח 052-3466398

 שעון יד לאישה של 
סברובסקי בקופסא כחדש 

_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח 052-3466398

 מגפונים לנערה מסוג 
ג'מס מידה 37 חדשות 

בקופסא 90 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-3466398

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתחלפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 2 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 270 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 מעיל ארוך לנשים מידה 
40-42 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-5385013

 מקל קפיץ קפוץ בגובה 
110 ס"מ מתאים לנוער 

ולמבוגר 100 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-5385013

 מגפי שחיטה במצב מצוין 
_____________________________________________)51-52ח(50 ש"ח טל': 054-5925787

 VD2 אופני כושר ביתיים 
במצב מצויין 400 ש"ח בבני 

_____________________________________________)51-52ח(ברק 052-7641400

 שמיכת פוך נועם אורם 
150/200 חדש אנטי אלרגי 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח טל': 052-2727474

 פנס לד מתחבר לסוללה 
חשמלית או לסוללות 25 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(050-5343924

 תיק מיוחד לאופניים 
חשמליות 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-5343924

 אופנים חדשות איכותיות 
ומקצועיות 26 מאובזרות 
הילוכים שומנו 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בפתח תקוה 052-2786557

 נעלי טימברלנד לגבר 
כחול נגד מים )41.5( מהממות 

כחדשות 350 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(055-6777566

 סיר גדול נירוסטה 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(053-3155415

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

_____________________________________________)51-52ח(054-8529353

 יונות ב- 25 ש"ח לאחת 
_____________________________________________)51-52ח(052-7175927

 תרנגול לבן ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7175927

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 90 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(ב"ב 052-7600336

 למכירה 2 שעוני יוקרה 
"ספקטרום" ו"פולו" חדשים 

באריזה רק 120 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-4514210

 גגון אלגנטי ויפה אוניברסלי 
לרכב כחדש 250 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-4514210

 כלוב לאוגרים כולל כל 
האביזרים 50 ש"ח באלעד 

_____________________________________________)51-52ח(054-6800702

 תבניות תנור במחיר סמלי 
20 ש"ח לתבנית

_____________________________________________)51-52ח(054-6777669 מרדכי

 תמונות גובלן ממוסגרות 
בגדלים שונים 50 ש"ח עד 150 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(למדף בב"ב 052-7600336

 מצלמת סאויקס 
באחריות כחדשה 400 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-7679123 ב"ב

 מכשיר סודה סטרים 
מעוצם מיכל גז קטן 60

_____________________________________________)51-52ח(052-7679123 ב"ב

 כיור צבע פרגמון 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(ב"ב 052-7679123

 סולם עץ 5 שלבים 150 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח ב"ב 052-7679123

 למכירה אופני הרים 
לילדים של חב' פגו' 400 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-2819921

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(053-3155415

 כורסא יחיד מעור צבע 
_____________________________________________)51-52ח(קרם 300 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים לספות 70 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3155415

 זקט' לגבר מידה 52 צבע 
_____________________________________________)51-52ח(שחור 60 ש"ח 053-3155415

 כסא בטיחותי לאמבטיה 
לתינוק 25 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(053-3155415

 כסא לרכב, במצב מצויין, 
_____________________________________________)51-52ל(בב"ב, 60 ש"ח 050-4158480

 לאספנים מכונת כתיבה 
מכנית מקשים בתוך מזוודה 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח 03-6199806 בערב

 ספסל זוגי לקלנועית 
500 ש"ח משענות לראש 

ולידיים 300 ש"ח במצב טוב 
_____________________________________________)50-51ח(053-4190416

 מערכת תופים במצב טוב 
_____________________________________________)50-51ח(ב- 300 ש"ח 050-4194573

 מעיל ארוך לנשים אורך 94 
ס"מ מידה 40-42 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-5385013
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■ 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

 ■

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 מתן סיעוד בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים 

מטפלים/ות
לקשישים/ות, תנאים 

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

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

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

 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(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)48-51ל(_____________________________________________

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)48-51(_____________________________________________

 לת"ת ספרדי דרוש מחנך 
לכתה ו', שעות "רשת", בעלי 

נסיון ותעודה בלבד טל' -
03-6337591 מייל: 

d6337591@gmail.com)48-49(_____________________________________________

 בחולון, למשרה מלאה, 
בעל נסיון בעבודות גבס 

ותקרות, רקע טכני חובה 
_____________________________________________)48-49ל(03-6508134

 ליוסי מעליות דרוש 
עובד, רקע מכני / 

חשמלי, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)48-51ש(רשיון נהיגה 03-6160186

 לרשת גנים בפתח 
תקווה גיל 3-4 דרושה 
סייעת קבועה, חרוצה 
ומסורה, לבוקר 7-13 

עם אפשרות יום שלם 
בהמשך, נא לשלוח 

פרטים לווצא"פ
050-7877853)49-52(_____________________________________________

 למעון בק. הרצוג 
דרושה סייעת חמה 

ומסורה למשרה מלאה, 
תנאים טובים למתאימה 

_____________________________________________)49-52ש(050-4146721

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה מזכירה למשרד 
בז'בוטינסקי בר"ג, משרה 

חלקית, 2-3 פעמים בשבוע 
_____________________________________________)49-52ל(054-3132330

 לחסד ואמונה בירושלים-
תעסוקה שיקומית, דרוש/ה 

עובד סוציאלי / מרפאה 
בעיסוק, לעבודה מיידית, 

עדיפות לנסיון בבריאות הנפש, 
c5373716@gmail.com :50-51(קו"ח(_____________________________________________

 למכולת בב"ב דרוש 
קופאי לשעות הבוקר 

_____________________________________________)50-1/21ש(כולל שישי 050-2044066

 דרוש עוזר מחסנאי 
עם אופניים חשמליות 
+ שליחות, באזור ב"ב 

והסביבה, בשעות הבוקר 
המוקדמות

_____________________________________________)50-51ש(052-6364614

 דרושה מטפלת מנוסה 
עם המלצות, לתינוקת וילדים, 
_____________________________________________)50-51ל(בגבעת שמואל 052-4520048

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-50ש(053-3127511

 מורה פרטי לקידום 
תלמידים או סטודנטים 
בחשבון ומתמטיקה או 

במקצועות הקודש לפרטים 
_____________________________________________)49-50ח(058-3201953

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

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

_____________________________________________)43-06/21ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 למכירה תיק קשיח קייס 
לגיטרה קלאסית מרופד 

מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 שעון MK צבע זהב חדש 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 055-6709055

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו/
אפור/חרדל 70 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

/S חלוק קטיפה מידה 
ליקרה מידה 38 שחור 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(כ"א 053-3155415

 מנורת לילה עומד 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 כספת עם מפתח 400 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח 052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 למעונות בצפון 
ת"א, דרושות מטפלות 

איכותיות, משרות 
מגוונות.

_____________________________________________)51-02/21ש(054-7708715 חגית

ִדרושים
אם�בית�מרכזית

מֹלאה משרה
ִדרישות�המשרה:

עו"ס�ֹלחצי�משרה
ֹלבעֹלי-נסיון העִדפה

טֹל. 052-7650580
ֱקו"ח�ֹלפֱקס: 077-318-3196
mbait2020@gmail.com

רֱקע�בחינוך�מיוחִד

ניהוֹל�צוות�מטפֹלים�ומטפֹלות יכוֹלת

יכוֹלת�בניהוֹל�משֱק�בית�שֹל�פנימיה

אווירת�בית�ִדתי/חרִדי יצירת

ֹלאנשים ֹלמעון�חרִדי
עם�מוגבֹלות�שכֹלית�ואוטיזם

"עזרה�ֹלמרפא" (הרב�פירר)שֹל

 קפיץ קפוץ פוגו סטייק 
בגובה 110 ס"מ מתאים 

לנערים ולמבוגרים 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-5385013

 שק נסורת לאוגרים 45 
ש"ח )בשווי 200 ש"ח(

_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 דפדפת ענקית לתלמידים 
ולמבוגרים משהו מיוחד 40 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7602512

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתלחפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 2 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 270 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 12 צלחות גדולות 12 
צלחות קטנות 12 ספלים 12 
תחתיות לספלים 12 קערות 

למרק מחיר 400 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-9430739

 למכירה אופני שטח/הרים 
26 במצב מצויין 260 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(050-5343924

 2 חצאיות גינס' שחורות 
חדשות ABSOLU פריז 38 

200 ש"ח במקום 350
_____________________________________________)50-51ח(054-4906526

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)50-51ח(050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)50-51ח(050-2897977

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 050-2897977

 נעלי עקב חדשות מוכסף 
מידה 38 אלגנטי ונוח 190 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-4906526 ב"ב

 אופני ילדים 2 זוגות אחד 
משומש ב- 70 ואחד חדש ב- 

_____________________________________________)50-51ח(170 054-2298486

 למכירה מיני סטפר + 
ידיות אמון 120 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-5339488

 אורגנית למתחילים 
כחדשה + שנאי ורמקול 250 

ש"ח נקנתה ב- 350 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7148005

 שולחן גיהוץ כתר חדש 
באריזה 190 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7148004

 מראה 1.2/40 כחדשה 
מסגרת צבע עץ טבעי 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7148004

 מעיל מגן איכותי לאופנוע/
קטנוע חד"ש L ב- 300 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בפתח תקוה 052-2786557

 VD2 אופני כושר ביתי 
במצב מצויין בבני ברק 500 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7641400

 שמיכת פוך נועם אוכס 
150/200 אנטי אלרגי 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה גמבוי כשר 
222 משחקים מקורי שמות 

משחקים בעברית ב- 130 
_____________________________________________)50-51ח(055-6701237

 נעלי טימברלנד לגבר 
כחול נגד מים )41.5( מהממות 

כחדשות 350 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(055-6777566

 בב"ב, דרוש מלגזן 
ומחסנאי, חרוץ ונמרץ, למחסן 
קירות לבניה קלה, ימים א'-ה' 

_____________________________________________)50-02/21ל(8:30-17:00 03-5709972

 נהג, רשיון עד 12 טון, 
לחברת שליחויות, באיזור 

מודיעין 074-7030025
_____________________________________________)51-02/21ל(052-5376015

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה עו"סית, 50% משרה, 

חלק משעות אחה"צ 
misrotkh@gmail.com)51-52(_____________________________________________

 לפנימייה חרדית בב"ב 
דרושה פסיכולוגית, 50% 

משרה, חלק משעות אחה"צ 
misrotkh@gmail.com)51-52(_____________________________________________

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)51-02/21(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית, משרה מלאה, 
להתקשר 10:00-15:00 טל': 

03-6714809)51-52(_____________________________________________

 דרושה מתאמת 
פגישות לאזור המרכז, 
יכולת ביטוי, גיל +30, 

תנאים סוציאלים מעולים 
_____________________________________________)51-2/21ש(054-4771509

 דרוש עובד חרוץ, 
להתקנות מיזוג אויר, באיזור 
המרכז, עדיפות לבעל נסיון 

_____________________________________________)51-02/21ל(058-7348517

 קופאים/ות, מלקטים/
יות, ועובדים/ות כלליים, לא 

נדרש ניסיון ווטסאפ/נייד: 
050-8557084)51-02/21(_____________________________________________

 למותג איפור מוביל 
דרושה סוכנת מכירות + נסיון, 

שוק בסיס ובונוסים קו"ח:
hagit.office88@gmail.com)51-2/21ש(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)51-02/21ש(054-8450745

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

עם נסיון, בכיתת 
התינוקות 050-7250631 

_____________________________________________)51-02/21ל(ניקול

 לפנימיית קרית צאנז 
לבנות בנתניה דרושות: 

*מדריכות + לינה, עם רקע 
חינוכי *רכזת חברתי *רכזת 

ספורט, לעבודה מיידית, 
לפרטים: 052-7657672 קו"ח 
tirzay@maon-hoh.org.il :51-52(למייל(_____________________________________________

 התפנה טבח עם ניסיון 
רב, יר"ש לפרטים

_____________________________________________)49-50ח(050-4165749

 מעוניין ללמוד כיצד לתקן 
פלאפונים תמורת שעות 

עבודה בתחום לאחר הלימוד 
_____________________________________________)49-50ח(058-3201953

 BMX למכירה אופני 
מידה 18 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב 053-3121020

 קורקינט גלגלי אוויר + 
מעצורים כחדש 250 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(053-3121020

 למכירה כרטיס קול 
m-audio fast track שמור 
_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 150 ש"ח נייד 
_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 נעל ספורט חדשה של 
פומה לנוער מידה 40 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעל אלגנט לנוער מידה 
42 חדשה שעתיים בשימוש 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק 30 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 20 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4195888

 מגפונים חדשים לילדה 
בורדו מידה 33 20 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעלי סניקרס לילדה 
חדשות צבע ברונזה מידה 33 

_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח 050-4195888

 נעלי שבת לילדה אפורות 
זמש' מידה 34 20 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעלי שבת לילד חדשות 
בז' לק מידה 34 20 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעלי שבת לילד חדשות 
אפור לק מידה 35 20 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 למכירה תוכון מאולף 
לילדים עם כלוב 180 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(073-7320308

 אופני הילוכים פרפר 
מידה 22 במצב מצוין 240 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7148004

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ז'קט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 20 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)50-51ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 054-7216671

 נגן סמארטבאס חדש 
באריזה במחיר מציאה! 230 

_____________________________________________)50-51ל(ש"ח בלבד 055-6780481

 נרגילה ברזילאית מדהימה 
ואיכותית + תיק במחיר 

מציאה! 150 ש"ח
_____________________________________________)50-51ל(055-6780481



שוברים
את השוק

ניתן להשיג את 
כל סוגי המטריות

גברים, נשים וילדים

בני ברק: שלמה המלך 6 | מתתיהו  10 | מאיר הכהן 2 | אבוחצירא 20 | לנדרס 1 | כהנמן 56 | סוקולוב 6 | חת"ם סופר 19 | אלעד: שמעון הצדיק 7 | שמעון הצדיק 41 
| אבטליון 23 | בן יאיר 35 | ברכפלד:  יהודה הנשיא 23 | יהודה הנשיא 34  | חשמונאים: הרמ"א 17 | מושב אור הגנוז  | צפת: צה"ל 13 | מרדכי חדד 1 | קרית ספר: 
מסילת יוסף 21| מסילת יוסף 34 | חפץ חיים 10| אבני נזר 18 |  נתיבות המשפט 5 | נתיבות המשפט 64 | ירושלים: שאולי הכהן 10| מנחם משיב 1| בן אליעזר 47 | 

פנים מאירות 10 )נתיב החסד לשעבר( | רחובות: פרץ 8 )סופר חסד לשעבר( | מדר 27 | בית  שאן: הנגב 2 | רכסים: רימונים 1 | 
נחלת יעקב 10 | אשדוד: ינאי 7 | אופקים: הרצל 42 | גבעת זאב: קרית יערים 32 | נתיבות: זבוטינסקי 10 | רפיח ים 15 | שדרות ירושלים 170 | חדש! הרב מזוז 1

 אין כפל מבצעים | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה התמונות להמחשה בלבד |  המכירה מוגבלת ל-2 מימושים/ 6 יח'/ ק"ג ללקוח | 
חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק |  עד גמר המלאי | ט.ל.ח.

מבצעי הירקות בימים: שלישי-רביעי ז'-ח' בטבת )22-23.12.20(

רביעיית שוםאבטיח

ט'-י' בטבת )24-25.12.20(חמישי-שישי 

כָּל טוּב
ַבָּת לְּשׁ

ז'-ח' בטבת )22-23.12.20(שלישי-רביעי 

ּמִבְצָעִים 
לְיוֹם יוֹם

₪ לק״ג90  5 ₪ לק״ג90  4 90₪  ₪9 לק״ג90  ₪7 לק״ג90  3

פפסי/סבן אפ/
מרינדה

לא כולל מקס 
1.5 ליטר

גוון
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43
36

84
ד:

קו

ב-

ב-

15
11
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15
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וד

ק

ב-

91
30

5/
43

5/
50

ד:3
קו

1

 7
10

93
/3

67
52

ד:
קו

ב-

עצמות בקר/
צוואר

בלדי

עוף שלם
איכות למהדרין

67
01

30
ד:

קו

ב- ב-

שלישיית קרם 
ידיים ולוטה

23 90

ב-

ב-
לק"ג

43
57

04
ד:

קו

דג סלמון מעושן
100 גר'
פל דגים

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

הוואי

ב-

וון
מג

 5
10

31
7:

וד
ק

סימילאק
900 גר'

ב-

80
9:

גם
ד

נקניקיות 1.2 ק"ג/
שניצל תירס 

1.3 ק"ג
טבעול

ב-

נייר חתוך
סיון

ב-

חמישיית טישו
פיור

ב-

ב-

קמח לבן
1 ק"ג

מעולה

71
13

01
ד:

קו

10 ב-
48

17
19

ד:
קו

ב-

קורנפלקס
1 ק"ג

מעולה
51

21
96

ד:
קו

אפונה/אפונה וגזר/
חומוס/שעועית 

ברוטב/תירס 
ללא לייט

פרי מבורך

ב-

גוון
 מ

11
14

74
ד:

קו

סטייק טונה/ 
פילה נסיכת 

הנילוס 
בלדי

ויטמינצ'יק
1 ליטר

ב-

ב-

לחם כנעני
750 גר'

ברמן

8 90

26
61

17
7:

וד
ק

7 9010

12 90

19 90

חיתולי 
בייביסיטר

8 90

30
55

53
ד:1

קו

11 90

8 4 310 80 25

35

4

10020

4

5

3

220

ב- 5

במבה/במילוי/
ביסלי/אפרופו/

דובונים
45-80 גר'

אסם

מכונית רובוט
מדליק אורות הולך ומנגן

מיקרופון+רמקול
USB משנה קולות+חיבור

מפזר חום
עומד

משחק הרכבה
קוביות ענק | 86 חלקים

המבצעים בסניפים: 
*שלמה המלך 6 בני ברק 

*מאיר הכהן 2 בני ברק  *עמידר
*שמעון הצדיק 7 אלעד *גבעת זאב
*ינאי 7 אשדוד  *הרצל 42 אופקים 

*יהודה הנשיא 34  *אבני נזר 18
*מסילת יוסף 34 מודיעין עלית

*נחלת יעקב 10 רכסים 
*מרדכי חדד 1 צפת *אור הגנוז 

*מנחם משיב 1 ירושלים
*בן אליעזר 47 גילה ירושלים 
*שדרות ירושלים 170 נתיבות 

*הרב מזוז 1 נתיבות
המבצעים בתוקף עד: 25.12.20

ערכת חרוזים
להכנת תכשיטים

ווקי טוקי

פלפל אדום תפו"ע חרמוןתפוז/קלמנטינה/בננה רביעיית שוםגזר ארוז/סלק/חציל

ָטִרי 
וּק ֵמַהּשׁ

הסניפים:
שלמה המלך 6,רמת אהרון ב"ב,שמעון הצדיק 7 אלעד,

מסילת יוסף 34 מודיעין עילית,
מדר רחובות,עמידר,ז'בוטינסקי נתיבות

פתוחים  במוצ"ש משעה אחרי צאת השבת עד 23:00

ב-

מאגדת יופלה
ביו/טבעי

8*150 גר'
תנובה

וון
מג

 5
39

98
ד:

קו

29 90 14 90
ב-

לק"ג לק"ג

נוזל כלים 1.5 ליטר/
מרכך כביסה

1 ליטר
מעולה

ב-

ב-2

מארזי באגסי
20*20 גר'

חטיפי העמק

וון
מג

 7
11

57
8:

וד
ק

ב- 3
שעועית צהובה/
ירוקה חתוכה/שלימה 

800 גר'
בלדי

15

ב-20

אשפתון שטוח
25 יח'
מעולה

11
22

ד:6
קו

10 ב-

צלחות איכותיות
זהב/כסף/קרם/לבן

100 יח'
Happy

13 90 8 90
ב-

12 90

שימורי מלפפון
גודל: 7-9
בני דרום

55
00

5/
25

82
ד:2

קו

13
59

9/
60

5:
וד

ק

8 90

69 90

11 90

וון
מג

 8
81

05
ד:

קו

92
25

69
ד:

קו

 5
54

18
/2

89
41

ד:
קו

כרעיים קפוא
איכות למהדרין | קוד:670154

₪
מוגבל ל-6 ק"ג

 ללקוח

כל השבוע

29 90
1 ק"ג ב-

גדולותקטנות

איטריות סבתא 
400 גר' שיבולים/

פתיתים 500 גר'/
קוסקוס 350 גר'

ללא חיטה מלאה
מעולה 

אורז יסמין
1 ק"ג
השף

10 9022320

גוון
 מ

65
71

ד:7
קו

 2
74

81
5/

23
5:

וד
ק

96
87

08
/2

ד:2
קו

וון
מג

 6
64

31
ד:

קו

24 90 17 90 14 90 39 90

תמרים מג'הול
1 ק"ג | קוד:253685

₪
מוגבל ל-6 יח'

 ללקוח

כל השבוע

14 90
ב-

ירכיים קפוא
גלאט עוף | קוד:51846

1

29 90 49 90

2 יח' ב-

המבצעים 
בשבוע 

הבא

חציל במיונז/פיקנטי/
קלוי/מטבוחה/טחינה/

כרוב אדום/קולסלאו
400 גר'

אחלה

90 16ב-

וון
מג

 6
76

79
ד:

קו

2
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