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צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

דרמה במערכת הפוליטית: כחול לבן מתכוונת לתמוך בחוק לפיזור הכנסת שיעלה היום

יו"ר כחול לבן הודיע כי מפלגתו תתמוך בהצעת החוק 
לפיזור הכנסת. גם האוזר והנדל מ'דרך ארץ' והשרים עמיר 
פרץ ואיציק שמולי ממפלגת 'העבודה' יצביעו בעד פיזור 

הכנסת ⋅ באופן מפתיע סיעת רע"מ בראשות מנסור עבאס 
שוקלת להתנגד לחוק בניגוד לעמדת שאר חברי הרשימה 
המשותפת ⋅ נתניהו: "ביום רביעי האופוזיציה תנסה לגרור 
את מדינת ישראל לבחירות מיותרות" ⋅ כחול לבן: "הציבור 
סיים לקנות את השקרים של נתניהו. אם לא היה משפט 

היה תקציב" | עמ' 12

אבי גרינצייג

חידת גנץ
טובי המוחות בישראל שוברים את הראש כבר קרוב 
האיש  גנץ.  בני  חידת  את  לפצח  בניסיון  לשנתיים 
למשרת  נשלח  שכבר  אחרי  רמטכ"ל  לסגן  שהפך 
רמטכ"ל  הפך  ואז  בוושינגטון,  צבאי  כנספח  פרישה 
שהוזעק  האיש  אחר...  רמטכ"ל  מונה  שכבר  אחרי 
להנהיג מפלגת-על עבור מחנה המרכז-שמאל - אחרי 
שכבר שקע לעומק באזרחות אנונימית. האיש שנכשל 
לראש  הפך  זאת  ולמרות  בבחירות  פעמים  שלוש 
ממשלה חלופי. ובעיקר, האיש שעם רסיסי המפלגה 
לשרוד  מצליח  עדיין  ומפולגים,  מפוצלים  המקורית, 
על  הסתמכות  גנץ,  של  שבמקרה  נראה  הגלגל.  על 

המזל הפכה לשיטת עבודה רשמית.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

ינון פלח

תנועת המושבים
המימון  יחידות  הרצפה  על  מונחות  הימין,  בגוש 
של האוזר והנדל מסיעת 'דרך ארץ', רפי פרץ מ'הבית 
של  האופציות  מ'גשר'.  אבקסיס  לוי  ואורלי  היהודי' 
עצמאית  כסיעה  להישאר  מצומצמות:  והנדל  האוזר 
לא  עצמאית  ריצה  'לימינה'.  לחבור  או  לבן  בכחול 
מלהיבה  לא  הראשונה  האופציה  היום.  סדר  על 
אחרי  לבן.  בכחול  הריאליים  המקומות  מיעוט  נוכח 
שוועידת העבודה הסמיכה את עמיר פרץ לנהל מו"מ 
על מיזוג בין העבודה וכחול לבן, ותחת ההנחה שעמיר 
ידרוש מגנץ שני מקומות בעשירייה הראשונה,  פרץ 
להאוזר והנדל אין מה לחפש בכחול לבן. פרץ לפחות 

מביא מנגנון מפלגתי וכושר ארגון.

)הטור המלא בעמ' 12(

התמונה תחזור על עצמה בעוד כמה חודשים? נתניהו וגנץ אצל הנשיא | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

החוק לפיזור הכנסת צפוי 
לעבור בקריאה טרומית

 052-6535535

ייעוץ משכנתאות

כבד לך ההחזר החודשי?
 צריך הלוואה לשיפוץ או לחתן 

את הילדים?
 מבצע לתושבי בני ברק! 

ייעוץ ראשוני חינם
שלומי

ופיננסים

גירסת נתניהו
פרקליטיו של ראש 

הממשלה עורכי הדין 
בועז בן צור ועמית 
חדד הגישו השבוע 

לבית המשפט כ-200 
עמודים שמוכיחים, 

לטענתם, כי ראש 
הממשלה בנימין נתניהו סומן מראש, וכי בתיקים נגדו נעשה 

שימוש באמצעים פסולים ופליליים, זיהום חקירות ואכיפה 
בררנית • המסמך כולל עשרות דוגמאות לפעולות חקירה 

פסולות, איום על עדים, השתקת עדים, אכיפה בררנית, 
התעלמות מראיות מזכות, ופעולות חריגות" | עמ' 10

הישג: החשוד בגניבת 
האופניים יישאר במעצר 

עד תום ההליכים
מעקב 

'קול העיר'

רה"מ נתניהו בפתיחת משפטו



הנני להודיע לציבור היקר כי בס"ד הוקמה בכנסת ישראל "השדולה למען שמירת השבת" 
בראשותי, בה חברים עשרות ח"כים ובתמיכת שרים רבים מכלל המפלגות בכנסת, כאשר 

המטרות המרכזיות הינם:
חיזוק שמירת השבת במרחב הציבורי בארץ ישראל

 הסברת נועם השבת לציבור הרחב וחיזוק שמירת השבת בבתי ישראל

מקומיות,  רשויות  בפרט  הציבורי  במרחב  השבת  בחומות  פרצה  כל  על  עדכון 
משרדי ממשלה, תחבורה ציבורית, וכד' בכדי שנוכל לפעול, לטפל ולמנוע.

לעדכן על ארגונים מקומיים וארציים העוסקים בנושא השבת, - ברצוננו להנפיק 
חוברת מידע ולכלול בה מפעילות ארגונים אלו.

לשלוח מאמרים, סיפורים ויצירות בתחום השבת / סיפורים על חשיבות השבת / 
ניסים שקרו לשומרי שבת / מאמרים על חשיבות השבת ובפרט במרחב הציבורי 

/ ציור המבטא את נושא השבת וכד'. ובעז"ה יפורסמו בהמשך מטעם השדולה.
בין כל השולחים עד לר״ח אדר תשפ״א  יוגרלו 50 ספרים על שבת המלכה

במסגרת הפעילות להאדרת כבוד השבת, הננו לבקש מהציבור לסייע בידנו בנושאים:

בס“ד

יהי רצון שזכות שבת המלכה תעמוד לכולנו,
 ובפרט בתקופה זו שכולנו חייבים ומצפים לברכה ורפואה שלימה אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך,

ח"כ משה אבוטבול
יו"ר השדולה

 lobbyofshabbat@gmail.com :נא לשלוח לדוא"ל

1
2
3

 לכו ונלכה 
לקראת 

כי היא מקור הברכה

שבת "
"

 לכו ונלכה 
לקראת 

כי היא מקור הברכה

שבת "
"

גולן שליט
050-7701562

שמואל יוסף לסרי
058-4001144

יגאל יצחק לוי
054-6633100

לשכת הח״כ לשירותכם תמיד:
02-6408130     02-6408129 
mabutbul@knesset.gov.il



עד 90
לגביעקלוריות

 תפרגנו לעצמכם
משהו טוב

יופלה.

חדש!
יוגורט BIO תות ושיבולת שועל | שזיף מיובש

בתוספת סיבים תזונתיים
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

רובין, אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

מאת: מנדי קליין

אלו.  בימים  גם  נמשך  הצהרונים  על  המאבק 
לפניות  בוועדה  לדיון  הגיע  שהנושא  לאחר  גם 
הציבור ולאחמ"כ לשני דיונים בוועדת הכספים, 
קקון,  מיכאל  הרב  פתרונו.  על  בא  טרם  הנושא 
ישעיהו  תורת  ת"ת  ומנהל  העיר  מועצת  חבר 
המאבק  בחזית  נמצא  הבעלויות,  באיגוד  וחבר 
ובראיון ל"קול העיר" הוא מבהיר כי אם בשבוע 
לבית  עתירה  תוגש  הפתרון,  יימצא  לא  הקרוב 

המשפט.
הורים:  לאלפי  שמפריעה  מהשאלה  נתחיל 
והגנים  הת"תים  בכל  צהרונים  אין  למה 

בבעלויות הפרטיים?
הלימודים  שנת  פתיחת  לאחר  ימים  "מספר 
הצהרונים  מפעילי  לכל  החינוך  משרד  הודיע 
לפטר את כל סייעות הצהרונים במיידית. כמובן 
ללא  צהרונים  לפתוח  ניתן  לא  כזה  שבמצב 

סייעות ולכן עד היום לא נפתחו הצהרונים".
אחרי  רק  שהגיעה  כזו  להוראה  הסיבה  מה 

פתיחת שנת הלימודים?
לקצץ  צריך  ממשלתי  משרד  וכל  "היות 
ישבו בחשבות של משרד  זו,  בתקופה  בתקציב 
לפני  עוד  שנכתב  ישן  סעיף  ומצאו  החינוך 
שתוקצבו הצהרונים ובו נכתב כי על כל סייעת 
אנחנו  וממילא  בגן   15:30 השעה  עד  להישאר 

הסייעות  את  לפטר  יש  ולכן  כפול  מתקצבים 
במיידי".

לכאורה הם צודקים...
"ממש לא ואני אפרט. תקציב סייעות הבוקר 
ושעות עבודתם קיים עוד לפני שמדינת ישראל 
תפקידי  וממילא  הצהרונים  את  לממן  חשבה 
הסייעות בוקר מופיע בהסכם של משרד החינוך 
בצורה מפורטת, כי על הסייעת בשעות הנוספות 
לדאוג לניקיון הגן וקניות ועוד דברים הקשורים 
שכר  כידוע  בנוסף,  בוקר.  כסייעת  לעבודתה 
לא מקבלים  והסייעות במוסדות הפטור  הגננות 
לפי השכר המגיע להם, אז לפני שבאים בבקשות 
כמו  להם  שמגיע  השכר  את  שישלמו  חדשות 

בציבור הכללי". 
את  שנה  בתחילת  פתחתם  למה  אז  כך,  אם 

הצהרונים?
משרד  של  שערורייתית  החלטה  עוד  "זו 
סייעות  והאוצר, לאחר שהתקבלו אלפי  החינוך 
הצהרונים,  את  התחילו  ילדים  אלפי  ועשרות 
פתאום כמה ימים אחרי פתיחת שנה, נזכרו שיש 
בעיה שלדעתנו היא לא בעיה. אבל גם לשיטתם 
השנה.  לסוף  להמתין  א"א  למה  מבין  לא  אני 
אותן  ומשארים  סייעות  אלפי  פיטרו  אחד  ביום 
שעשרות  מחליטים  אחד  ביום  משכורת.  ללא 
אלפי ילדים יישארו בבית. זו שערורייה שצועקת 

לשמים".
מה אתם מתכוונים לעשות?

"אני וחברי לאיגוד הבעלויות ביחד עם איגוד 
התקופה  כל  במהלך  ברק,  בני  של  הת"תים 
של  הכנסת  חברי  כל  עם  נפגשים  האחרונה 
צעקת  את  לצעוק  מנת  על  החרדיות  המפלגות 
בוועדה  דיון  התקיים  כבר  והתלמידים.  ההורים 
לפניות הציבור של הכנסת ולאחר מכן התקיימו 
כשבישיבה  הכספים  בוועדת  דיונים  שני 
ח"כ  הוועדה  יו"ר  ידי  על  התבקשו  האחרונה 
מעבר  שנת  של  לפשרה  להגיע  גפני  משה  הרב 
ולקראת  שהיה  כמו  השנה  את  להמשיך  ובעצם 
ייפתחו  תנאים  ובאיזה  איך  ידונו  הבאה  שנה 

הצהרונים".
למה ברשויות המקומיות כמו ירושלים ובני 

ברק יש צהרונים?
ימים  כמה  תוך  כי  בטוחות  היו  "העיריות 
יתוקן הדבר ולכן העדיפו לפתוח ולממן מעצמם 
חלשות  ערים  על  נפלה  הזאת  שהגזרה  ובעיקר 
הערים  כדוגמת  מלא  הצהרונים  מימון  שבהן 
הנ"ל ולכן גזבר עיריית ירושלים הודיע בוועדת 
את  להמשיך  להבנות  יגיעו  לא  אם  כי  הכספים 
הצהרונים.  את  ישביתו  הם  הסייעות  עבודת 
ברק,  בני  מעיריית  גם  שמעתי  דומים  דברים 
אבל אנחנו הת"תים שבקושי מצליחים להחזיק 
לא  שאנחנו  ובפרט  והגנים  התורה  תלמודי  את 
מקבלים שכר מלא, לא יוכלנו להרשות לעצמנו 
ולו לרגע לפתוח את הצהרונים כי בסופו של דבר 

התשלום הזה ייפול על ההורים".

והאוצר  החינוך  ומשרדי  במידה  תעשו  מה 
יתעקשו לא לשלם את שכר הסייעות?

את  שכרנו  הפוליטית,  לפעילות  "במקביל 
חוות  שכתב  שופט,  אליעזר  עו"ד  של  שירותיו 
שבהסכמי  הטוענת  ומפורטת  מנומקת  דעת 
מופיע  לא  הבוקר  סייעות  עם  החינוך  משרד 
סעיף של עבודה בשעות הצהרים עם ילדים אלא 
משפטית  שמבחינה  כך  הגן,  והכנת  ניקיון  רק 
ולכן  בצהרונים,  לעבוד  אותן  לחייב  אפשר  אי 
איגוד הבעלויות ממתין השבוע להחלטת משרדי 
התקדמות,  תהיה  ולא  ובמידה  והאוצר  החינוך 

נגיש עתירה דחופה לבית המשפט".

מאת: מנדי קליין

מאשר  נזק  למנוע  יותר  שקל  לכולנו  ברור 
לתקן אותו. הבעיה היא שלא תמיד אנו מצליחים 
לזהות מבעוד מועד את הקשיים ואת ההשלכות 
שלהם על העתיד. אחד התחומים שבהם אתגר 
להפרעת  קשור  ביותר,  משמעותי  הוא  זה 
השלג  שכדור  לפני  מוקדם,  זיהוי  וריכוז.  קשב 
לימודיים  פערים  יצברו  הילדה  או  והילד  יתפח 
לצד  ביותר.  נחוץ  הוא  משמעותיים,  ורגשיים 
ילדים  יש  לזיהוי,  והקלים  המובהקים  המקרים 
רבים שהקשיים שלהם "שקופים", קל להחמיץ 
שמשהו  מרגישים  ההורים  רבות  פעמים  אותם. 
לא בסדר, אבל לא תמיד מבינים את ההשלכות 

מספיק  לא  מענה  במתן  הצורך  ארוך.  לטווח 
מושך את תשומת הלב, והוא נבלע ברעש החיים, 

ובעומס השגרה.
עוד  בולטת  אך  בנים,  אצל  מצויה  זו  בעיה 
ילדות רבות  ילדות עם הפרעת קשב.  יותר אצל 
לנסות  חוות,  שהן  הקשיים  את  להפנים  נוטות 
ורגשי  אישי  במחיר  אם  גם   - בדרישות  לעמוד 
לפעמים  מטעה  בנות  של  קשב  הפרעת  כבד. 
את העין, כך למשל קל לחשוב שמדובר בילדה 
עצלנית,  מעט  לה",  כשמתחשק  רק  ש"עושה 
ורגשנית יתר על המידה. רבים חושבים שהפרעת 
או  ללמידה  בעיקר  שקשורה  בעיה  היא  קשב 
להיבטים  מודעים  ואינם  להיפראקטיביות, 
שנובעים  והתנהגותיים  רגשיים   – נוספים 
רבים  במקרים  מטופלת.  שאינה  קשב  מהפרעת 

הקשיים  בין  מחברים  לא  חינוך  ואנשי  הורים 
השונים של הילדים, לבין הפרעת קשב.

קשב  בהפרעת  לטיפול  מעניינת.  תופעה  הנה 
)יחס  בנות  ומעט  ילדים-בנים,  בעיקר  מופנים 
1/3 בערך( ככל שעולה הגיל, אחוז הנשים  של 
מדוע  וגדל.  הולך  לטיפול  שפונות  הבוגרות 
האם  בבגרות?  ומצטמצם  בילדות  קיים  הפער 
של  קשיים  "לפספס"  שקל  מכך  נובע  הדבר 

ילדות עם הפרעת קשב?
שההפרעה  וילדים  ילדות  שדווקא  יתכן  האם 
שלהם אינה קיצונית במיוחד, אינם זוכים לקבל 
מבעוד מועד את העזרה והסיוע להם הם זקוקים?
לפגוע  עלולה  מטופלת  שאינה  קשב  הפרעת 
בתחומי חיים רבים ומגוונים, כמו שמירת מצוות, 
במסגרות  השתלבות  ונפשית,  פיזית  בריאות 

חיים  איכות  תעסוקתיות,  במסגרות  או  החינוך 
התארגנות,  כמו  היומיום  בחיי  יעיל  ותפקוד 
כדי  ועוד.  חברתי  תפקוד  עקביות,  משמעת, 
להתמודד עם הקשיים, הילדים וההורים זקוקים 
כיצד  הכוונה  ההפרעה,  עם  מעמיקה  להיכרות 

להתמודד איתה ולעיתים גם סיוע רגשי.
לסייע  עשוי  קשב  בהפרעת  מקדים  טיפול 
שלו,  הקשיים  עם  יותר  טוב  להתמודד  לאדם 
ולמנוע מצב של התפתחות קשיים נוספים סביב 
ההפרעה, את אלו בהחלט ניתן והכרחי לעשות. 
ככל שהמענה ניתן בשלבים מוקדמים יותר, כך 

סיכויי ההצלחה גדלים יותר.
למרבה הצער, יש מחסור בטיפול מוקדם מסוג 
זה. מחסור בהיצע, אך גם בביקוש. לוואקום הזה 
בדיוק נכנסה עיריית בני ברק בשיתוף עם התכנית 

המאבק לפתיחת הצהרונים

טיפול מוקדם לילדים עם הפרעות קשב

הרב מיכאל קקון, חבר מועצת העיר, מנהל ת"ת תורת ישעיהו וחבר באיגוד הבעלויות עומד בחזית המאבק של הצהרונים שבהוראת משרד החינוך נאלצו לפטר את כל סייעות 
הצהרונים: "ביום אחד פיטרו אלפי סייעות ומשארים אותן ללא משכורת. ביום אחד מחליטים שעשרות אלפי ילדים יישארו בבית. זו שערורייה שצועקת לשמים" • "יש לנו חוות דעת 

משפטית הטוענת שבהסכמי משרד החינוך עם סייעות הבוקר לא מופיע סעיף של עבודה בשעות הצהרים עם ילדים אלא רק ניקיון והכנת הגן, כך שמבחינה משפטית אי אפשר לחייב 
אותן לעבוד בצהרונים"

איך לתפוס מבעוד מועד "בעיות קטנות" בתפקוד של הילדים, לפני שהן הופכות ל"בעיות גדולות"? עיריית בני ברק בשיתוף עם התכנית הלאומית 360 בראשות 
הרב שימי קשש ו"מכון הקשב" מפעילה בשנים האחרונות את תכניות "מצליחים" ו"מצליחות" למתן טיפול מוקדם עבור ילדים וילדות עם הפרעת קשב והוריהם

"נמתין השבוע להחלטת משרדי החינוך והאוצר. אם לא תהיה התקדמות, נגיש עתירה דחופה לביהמ"ש"

הלאומית 360 בראשות הרב שימי קשש ו"מכון 
תכניות  את  האחרונות  בשנים  שמפעיל  הקשב" 
מוקדם  טיפול  למתן  ו"מצליחות"  "מצליחים" 

עבור ילדים וילדות עם הפרעת קשב והוריהם.
מתקשים  הילדה  או  שהילד  רואים  אתם  אם 
 - שגרתיות  במשימות  עקביים  ולהיות  להתרכז 
כאלה שקשורות ללמידה או לתפקודי יום-יום; 
אם הם מצליחים להתמודד עם המוטל עליהם, 
אך נראה שההצלחה גובה מהם מחיר יקר; אם 
בהתאם  שקטים  להיות  להתאפק,  מתקשים  הם 
להתארגן  לפעולה,  עצמם  את  להניע  לגילם, 
אבחון  לעבור  לכם  המליצו  אם  או  ביעילות, 
כדאי  בטוחים,  הייתם  לא  ועדיין  קשב  הפרעת 

שתפנו להתייעצות.

יזמנו דיונים בוועדות הכנסת בנושא הצהרונים. 
הרב מיכאל קקון
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ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי( ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות. 1 מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים בטופס 
המבצע.  2 הייעוץ הכלכלי יינתן ע"י גורם חיצוני ואין הבנק אחראי לתוכנו ו/או לפעילות המבוצעת במסגרתו, לרבות נטילת אשראי ו/או ביצוע השקעות. 3 אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף 
לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות לתכנית/למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק. ההטבות כפופות לתנאים המפורטים במסמכי 
הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק. ההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד, ובמהלך 10 שנים ממועד ההצטרפות לתוכנית פאגי קצבי. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת. 4מיועד 
ללקוחות המנויים לשירות פאגי און ליין בעלי הרשאה מתאימה, השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר pagi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק. 5השירות ניתן במכשירים תומכים בלבד ובכפוף לתנאי הבנק 

ואישורו. ככלל השירות מיועד ללקוחות פרטיים )לא עסקיים(, בגירים, שהינם תושבי ישראל בלבד. השירות ניתן לתושבי ישראל שאינם מנהלים חשבון בבנק הבינלאומי.

פאגי מזמין אתכם
להתאזן מחדש

הלוואה עד 30,000 ₪ 
ללא ריבית  3

הלוואה עד 100,000 ₪ 
בריבית אטרקטיבית   3

פטור מעמלות 
ל-10 שנים 1

ייעוץ פיננסי חינם 
ע״י יועץ כלכלי מומחה 2

מעמלת ערוץ ישיר ועמלת מינימום

בחשבון משותף בו מופקדות שתי משכורות
בחשבון בו מופקדות שתי משכורות
 בסכום כולל של 10,000 ₪ ומעלה

פותחים חשבון בפאגי ונהנים מחבילת הטבות 
ייחודית שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי

קביעת פגישה בסניפים
4
דרך האתר או 3360* 

חדש! פתיחת חשבון 
ביישומון פאגי 5



ט"ז כסליו תשפ"א 662/12/20 בני ברק

החשוד בגניבת האופניים 
יישאר במעצר עד תום ההליכים

"חזינו בעיננו את העשייה 
הנפלאה והברוכה"

מאת: מנדי קליין

את  לבלום  כדי  העיר"  "קול  שניהל  המאבק 
תופעת גניבת האופניים החשמליים ברחבי העיר 
מיממה  פחות  שנתפס  אחרי  בהצלחה.  הוכתר 
במשטרה  הבטיחו  נגדו,  התחקיר  פרסום  מאז 
אחרי  ימוצה  עימו  שהדין  מקווים  הם  שהפעם 

שנעצר מספר פעמים בעבר ושוחרר. 
 30.11 עד  תחילה  הוארך  מעצרו  ואכן 
והשבוע בדיון נוסף שהתקיים החליט ביהמ"ש 
כי החשוד סרגיי ברסקי יישאר במעצר עד תום 
בהצלחה  מדובר  נגדו.  המשפטיים  ההליכים 
העיר"  "קול  דפי  מעל  שהתנהל  למאבק  גדולה 

בשבועות האחרונים.
האופניים  גנבי  כנגד  תלונות  של  גל  כזכור, 
"קול  למערכת  הגיעו  העיר  ברחבי  החשמליים 
על  בדגש  העיר,  שכונות  בכל  כמעט  העיר". 
של  גל  אירעו  והסביבה,  ג'  שיכון  העיר,  מערב 
שהיו  כאלו  גם  חשמליים,  אופניים  גניבות 
נעולות עם שרשרת ומנעול בתוך חצרות הבתים. 
לעתים היה נעצר החשוד בגניבה, נכבל ומובא 

בפני שופט להארכת מעצר – ומשוחרר לביתו.
מתנדבי  גם  התושבים,  בקרב  פשה  התסכול 
מקרי  אל  יום  אחר  יום  שהוזעקו  'השומרים' 
פעם  אחר  פעם  הגנב  את  תפסו  ואף  גניבות 
וקראו  מתוסכלים  חשו   – למשטרה  והסגירוהו 
ולהגיש  המשטרה  לתחנת  להגיע  לציבור 
בשורת  שטיפלו  המשטרה  קציני  'תלונות'. 
בכל  בתסכול  חשים  הם  גם  כי  סיפרו  המקרים 

אין  לגנב  לחופשי.  משוחרר  כשהעצור  פעם 
את  בית,  לחסר  נחשב  והוא  קבועה  כתובת 
האופניים שגנב מכר בתמורה לחומרים אסורים.

תושבים  של  שורה  נפגעו  מחדש  יום  בכל 
שאיבדו ברגע אחד אופניים יקרי ערך שעלותם 
את  לכבול  הועיל  לא  באלפי שקלים.  מסתכמת 
אל  להכניסם  אפילו  או  בשלשלאות  האופניים 
תוך השטח הפרטי – הגנב לא נרתע מאף אמצעי 

הגנה.
הכפפה  את  העיר'  ב'קול  הרמנו  חודש  לפני 
העוסקים  כל  את  שכלל  מקיף  תחקיר  ופרסמנו 
בתחום כולל קציני משטרה, מתנדבי השומרים 
פורסמה  בו  יום  באותו  עוד  העירייה.  ובכירי 
מאותה  במעצר  שנמצא  החשוד  נתפס  הכתבה 
בעניינו.  שיתנהל  למשפט  וממתין  שעה 
כאמור, השבוע הכריע בית המשפט כי החשוד 
ההליכים  תום  עד  במעצר  יישאר  ברסקי  סרגיי 

המשפטיים נגדו.

מאת: מנדי קליין

ונשמח  מכם,  ללמוד  מה  הרבה  מה  לנו  "יש 
העיר  נציגי  סיכמו  אלו  במילים  זאת".  לעשות 
העירוני  הלמידה  במרכז  ביקורם  את  אשקלון 

'שירת יוסף'. 
בכירים  בעיר  ביקרו  האחרון  בשבוע 
ממחלקות חינוך ורווחה בעיר אשקלון. הנציגים 
אשר רוצים לתת מענה לציבור שומרי המצוות 
מקרוב  ללמוד  מנת  על  ברק  לבני  באו  בעירם 
בעיר, במסגרת  חינוכיות הפועלות  תוכניות  על 

התוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער.  
הנפלאה  העשייה  את  בעיננו  "חזינו 
והברוכה המתקיימת בשירת יוסף, והיינו עדים 
למקצועיות הרבה כפי שבאה לידי ביטוי בירידה 
ומול  ביותר מול התלמיד  ולו הקטנים  לפרטים 
מחלקת  מנהל  אמסלם,  משה  מר  אמר  הת"ת", 

החינוך החרדי בעיר אשקלון.
העירוני  הלמידה  במרכז  ביקורם  לדבריהם, 
'שירת יוסף', היה משמעותי ביותר עבורם. הם 
קיבלו סקירה רחבה על הפעילות במקום. החל 
לתלמידים  וחשבון  בקריאה  פרטנית  מהוראה 
רחבה  טיפולית  מעטפת  הכוללת  הת"תים, 
שפותחו  ייחודיות  תוכניות  דרך  ותומכת, 
במרכז לצורך הכנת התלמידים ללימודי הגמרא 
והשתלבותם בכיתה, ותוכניות להעצמה רגשית 
לתוכניות  עד   .360 במסגרת  כוחות'  'רואים 
לתלמודי  עירוני  מענה  הנותנות  היקף,  רחבות 
מרכז  עם  הדוק  בקשר  הנמצאים  בעיר  התורה 
מבדקים  כמו  יוסף'  'שירת  העירוני  הלמידה 

כיתתיים, תוכנית 'מה קורא החודש' ועוד.

במרכז  שנצבר  הרב  הניסיון  לאור  בהמשך, 
לאורך שנות פעילותו, קבלו המבקרים רעיונות 
וכלים ארגוניים שיקלו עליהם בפתיחת תוכניות 

חדשות בעירם.
מנהל התוכנית הלאומית באשקלון מר אהרון 
ומר משה  מאנע  יוסי  מר  מנהל השפ"ח  ששון, 
מנהל  סגן  קשש,  שמעון  לרב  הודו  אמסלם 
ברק  בבני   360 התוכנית  ומנהל  החינוך  אגף 
המסור  המרכז  לצוות  וכן  והילווי  הדאגה  על 
אברהם  הרב  העיר  ראש  את  לשבח  ובקשו 
מדיניותו  פי  על  פועל  שהמרכז  רובינשטיין 
להשקעה מקסימלית בתחום החינוך בכלל ומתן 
מענים לילדי הת"תים בפרט וכן את מנהל אגף 
החינוך הרב יהונתן ספרא שהמרכז פועל כחלק 
בבקשה  ביקורם  את  וחתמו  האגף  מפעולות 
לקבל המשך ליווי של צוות 'שירת יוסף' שיעניק 
שאין  חז"ל  לימדונו  מקצועית.   הכוונה  להם 
חכם כבעל ניסיון, אנו רוצים להיתרם על ידכם 
במידת האפשר, על מנת למקסם את התוצאות 

מתוכניות שאנו עתידים להקים". 

בשבוע האחרון ביקרו בבני ברק בכירים ממחלקות חינוך ורווחה של העיר אשקלון כדי 
ללמוד מקרוב על תוכניות חינוכיות הפועלות בעיר, במסגרת התוכנית הלאומית 360 

לילדים ונוער, על מנת להתאימם לציבור החרדי בעירם

 בביקור בכירים מעיריית אשקלון ב'שירת יוסף' 

מעקב 
'קול העיר'

 הכתבה שפורסמה והביאה לתפיסת החשוד

זכויות מיוחדות לאוכלוסיות מיוחדות

לקוחות יקרים, חשוב שתדעו:
אם אתם נמנים עם אוכלוסיות מיוחדות

ומוכרים על ידי רשויות הרווחה, ייתכן ואתם זכאים 
לתעריפים מוזלים בחשבון החשמל.

www.iec.co.il :מידע נוסף למיצוי זכויות באתר חברת החשמל
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 "מדינות באירופה ספגו 
מחירים קשים מאיתנו"

צרפת: השלטונות אישרו לפתוח 
את בתי הכנסת בשבת

מאת: חיים רייך

את  פתח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
למצב  בהתייחסות  השבועית  הממשלה  ישיבת 

התחלואה של מגיפה הקורונה.
צריך  הקורונה,  מצב  "בנושא  אמר:  נתניהו 
קשה  מאוד  במגיפה  נאבקים  שאנחנו  להבין 
אדם,  בני  כ-2,800  עכשיו  עד  מאיתנו  שגבתה 
ואנחנו  ומלואו,  עולם  הוא  מהם  אחד  שכל 
דואבים על כל אחד ואחת מהם. אנחנו יודעים 
את סבל המשפחות. אנחנו חייבים לעשות הכל 
להביא  שיכול  המצב,  של  החרפה  למנוע  כדי 
יותר  אפילו  בהרבה,  קשים  למחוזות  אותנו 

קשים ממה שספגנו עד עכשיו".
ראש הממשלה הוסיף: "אני מבקש לתת לכם 
נתונים של חמש מדינות באירופה בגודל שלנו, 
מדינות מן המתקדמות בעולם, והן ספגו מחירים 
בלגיה  יותר קשים מאיתנו.  עוד  קשים בהרבה, 
 – שוויץ   ,7,300 עם  צ'כיה  מתים,   16,000 עם 
4,500, הולנד – 9,200, שבדיה – 6,000. אנחנו 
חייבים לעשות הכל כדי שלא נוסיף מחיר טרגי 

זה למחיר שכבר שילמנו במגיפה.
התחלואה  שמצב  לכם  להגיד  חייב  "אני 
מדינות   –  OECD-ה למדינות  יחסית  שלנו, 
את  ומשווים  אליהם  משתווים  תמיד  שאנחנו 
"יש  נתניהו.  קבע  טוב",  הוא   – אליהם  עצמנו 
לנו 9,500 חולים פעילים, זה הרבה פחות לנפש 
כמעט מכל המדינות הללו, אבל אנחנו חייבים 
שאנחנו  ביושר  לכם  אומר  אני  זה.  את  לשמר 
מיד,  נפעל  לא  אם  זה  על  נשמור  שלא  בסכנה 
כי בימים האחרונים אנחנו רואים עלייה ברורה 

בתחלואה".
הזמן  כל  "אנחנו  הדגיש:  הממשלה  ראש 
בוחנים את הנתונים ואת ההקלות שביצענו. אם 
יהיה צורך, נעצור את המשך ההקלות ואף נהדק 
מהאזרחים  מבקש  אני  נתנו.  שכבר  אלה  את 
להמשיך לשמור על הכללים ולהישמע להוראות 

משרד הבריאות".
במתווה  השבוע  נדון  "אנחנו  עדכן:  נתניהו 
במרכז  הייתי  שעבר  בשבוע  החיסונים.  חלוקת 
אנחנו  טבע.  חברת  של  המרשים  הלוגיסטי 
מיליוני  הללו,  החיסונים  את  לקלוט  ערוכים 
אותם.  לחלק  וגם  אותם  להקפיא  חיסונים, 
להביא  עדיין,  והיא  הייתה,  שלי  המדיניות 
מקורות  שיותר  מכמה  חיסונים  שיותר  כמה 
לכמה שיותר אזרחים וכמה שיותר מהר. אנחנו 
עצמה,  את  מוכיחה  הזאת  שהמדיניות  רואים 
על רקע דיווחים שונים על טיב תהליך בדיקות 
ובכן,  החברות.  באחת  לפחות  החיסונים, 
חיסונים  שיותר  כמה  להביא  היא  המדיניות 
במאמץ  נמשיך  אנחנו  מקורות.  שיותר  מכמה 

הזה יחד עם שר הבריאות ומשרדו".

מאת: מנדי קליין

ליהודי  שבת  בערב  הגיעה  טובה  בשורה 
צרפת, כאשר הממשלה אישרה שעל אף הסגר 
לצאת  יוכלו  היהודים  במדינה,  עדיין  הקיים 
שנקבעו  ההגבלות  תחת  הכנסת  לבית  מהבית 
חיים  הרב  צרפת  של  רבה  עם  פעולה  בשיתוף 
רבני  ועידת  של  ראשון  נשיא  סגן  קורסיה, 

אירופה ונשיא הקונסיסטואר יואל מרגי.
בשבוע  הודיע  מקרון,  עמנואל  צרפת  נשיא 
האחרון כי ישנה ירידה בתחלואה בצרפת וכעת 
מהסגר  היציאה  אסטרטגיית  את  מגבשים  הם 

שתערך בשלושה שלבים עד ל-15 בדצמבר.
עוזרו המיוחד של הרב הראשי לצרפת, הרב 
כי  אמר  הצרפתית  הז'נדרמריה  רב  לוין,  משה 
ביום  לפתוח  צרפת,  שלטונות  של  "'המחווה' 
הרצון  רקע  על  באה  הכנסת,  בתי  את  השבת 
לקראת  הכנסיות  את  ראשון  ביום  כבר  לפתוח 
שמחזק  מה  ובאים,  הקרבים  הנוצריים  החגים 
את התיאוריה, זו הסיבה שפתחו את בתי הכנסת 
רק בשבת בבוקר ולא כבר בתפילת ערבית של 

ליל שבת".
בשבת  נפתחו  צרפת  של  הכנסת  בתי  כאמור 
על  סגורים  היו  בהם  חודשים  לאחר   - בבוקר 
תחת  אך  לפתוח  מותר  כעת,  השלטונות.  ידי 
צרפת,  של  הרב  עם  בתיאום  שנקבעו  הגבלות 

הרב קורסייה ונציגי השלטונות.
יורשו  ליהודים:  שניתנו  ההוראות  אלו 
להתפלל עד 30 איש במקום אחד. כולם יחויבו 
אלכוג'ל  התפילה,  כל  לאורך  מסכה  בעטיית 
בבית  ילדים  ללא  פתוחים.  חלונות  עם  ותפילה 

החליטו  היהודים  כי  אומר  לוין  הרב  הכנסת  
הכנסת. מומלץ  לבית  יבואו  לא   -  11 גיל  שעד 
שיהיה רופא זמין בכל מניין. שני מקומות ריקים 
ליד כל מתפלל. יש חובה על כל אחד להירשם 
מ-30  יותר  ויש  במידה  לתפילה.  שבת  לפני 
איש, חובה לפצל את המניין. על ראשי הקהילה 
חולשה  עם  כאלו  או  זקנים  לאנשים  להמליץ 
רפואית לא לבוא להתפלל )הרב לוין מדגיש כי 
זה לא איסור רק המלצה(. קידוש וסעודה ייאסרו 

לחלוטין.
של  מההחלטות  "אחת  לוין:  הרב  לדברי 
השלטונות הייתה כי מכיוון שחל איסור לצאת 
לשאת  חייב  שיוצא  יהודי  כל  מהבית,  בצרפת 

עמו פתק המאשר את יציאתו".
"מכיוון שיש בעיה של טלטול בשבת", מוסיף 
הרב לוין, "הרבנים בצרפת מצאו פתרון יצירתי 
הבית,  מפתחות  עם  יחד  מיוחד  חוט  וקשרו 
הפתק,  את  לראות  ירצו  ושוטרים  במידה  שכך 
על  לעבור  מבלי  להם  להראות  יוכלו  היהודים 
איסור טלטול )זהו פתרון המצוי בחו"ל לקשור 
נחשב  לא  זה  ואז  חגורה  מעין   - הגוף  על  חוט 

טלטול(".

רה"מ נתניהו בישיבת הממשלה: "המדיניות שלי הייתה, והיא עדיין, להביא כמה שיותר חיסונים 
מכמה שיותר מקורות לכמה שיותר אזרחים וכמה שיותר מהר"

למרות הסגר שקיים עדיין במדינה, השלטונות בצרפת איפשרו ליהודים לצאת לבתי הכנסת תחת הגבלות 
מחמירות: לא יותר מ-30 איש במניין, בלי ילדים, 2 מושבים ריקים ליד כל מתפלל ואסור לעשות קידוש 

וסעודה בבית הכנסת

האישור שצרור בצרור המפתחות למנוע טלטול 

ערוכים לקליטת החיסונים. רה"מ נתניהו )צילום: קובי גדעון, לע"מ(

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

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

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

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 

077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח



ייבוש ידיים ללא מגע
ללא מגבות, ללא נייר

מתאים לישיבות, תלמודי תורה, 
בתי כנסת ובתי ספר 

גם בחלל השירותים הנקי ביותר, האוויר עלול להכיל
חלקיקים מיקרוסקופיים, כולל חיידקים ווירוסים

HEPA בעלי מסנני Dyson Airblade™ זו הסיבה שכל מייבשי הידיים
לוכדים 99.97% מהחלקיקים1 באוויר בחלל השירותים, 

כולל חיידקים ווירוסים, העוברים דרך המסנן.
לייבוש ידיים בצורה היגיינית ובטוחה

anatb@bnzc.co.il
dyson.co.il

 ,IEST-RP-CC001.6 -שנבדק לפי מבחן HEPA 1. מסנן
על ידי מעבדת בדיקות עצמאית, לפי תנאי בדיקה שנקבעו.

צרו עמנו קשר: 076-599-5996
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גירסת נתניהו
מאת: אלי מזרחי

פרקליטי ראש הממשלה הגישו לבית המשפט 
ראש  כי  לטענתם,  שמוכיחים,  עמודים  כ-200 
הממשלה בנימין נתניהו סומן מראש, וכי בתיקים 
נגדו נעשה שימוש באמצעים פסולים ופליליים, 

זיהום חקירות ואכיפה בררנית.
ראש  בחקירות  נתניהו,  פרקליטי  לטענת 
מידה  בקנה  פליליים  מעשים  בוצעו  הממשלה 
נוהלו  בה  הדרך   - לדבריהם  תקדים.  חסר 
מוקדם  בשלב  ש"כבר  כך  על  מעידה  החקירות 
הבינו החוקרים כי ראש הממשלה לא ביצע כל 
עבירה, ולכן הם לא חקרו עבירה, אלא המציאו 
להוכיח  כדי  פליליים  מעשים  ביצעו  ואז  עבירה 
מקובלים  אינם  אלה  פליליים  מעשים  אותה. 
של  בחקירה  וכמה  כמה  אחת  על  חקירה,  באף 
כתב  ביטול  על  להורות  יש  ולכן  ממשלה,  ראש 

האישום".
ועמית  צור  בן  בועז  הדין  עורכי  הפרקליטים, 
חדד, אמרו: "היום הוגשה לבית המשפט בקשה 
שורה  מפרטת  הבקשה  האישום.  כתב  לביטול 
ארוכה של כשלים ופגמים חמורים במהלך הליך 
מדובר  הממשלה.  ראש  של  בעניינו  החקירה 
בהדלפות  בתכלית,  פסולים  חקירה  במהלכי 
חקירה,  חומרי  של  במספר  מאות   – אינסופיות 
בתקשורת  פומבי  משפט  ועריכת  לדין,  בניגוד 

לפני תחילת המשפט.
"הגשנו מסמך מפורט שכולל עשרות דוגמאות 
לפעולות חקירה פסולות, איום על עדים, שימוש 
השתקת  אותם,  לחקור  כדי  האישיים  בחייהם 
עדים, אכיפה בררנית, התעלמות מראיות מזכות 
חסר  באירוע  מדובר  נוספות.  חריגות  ופעולות 
אדם  חקרו   – עבירה  לחקור  במקום  תקדים. 

והמציאו עבירה".
"מעשים  הוסיפו:  וחדד  צור  בן  הדין  עורכי 
חמורים אלה אינם מקובלים באף מקרה, על אחת 
כמה וכמה כלפי ראש ממשלה. במדינה מתוקנת 
על רשויות האכיפה להקפיד על עקרונות של צדק 
והגינות גם במהלך חקירה. לטעמנו, ההצטברות 
להוליך  צריכה  החמורים  הפגמים  של  הכוללת 

למסקנה של ביטול כתב האישום".
ציינו  המשפט  לבית  שנשלחו  הטענות  בין 

פרקליטי נתניהו:
המשפט  לבית  שיקרו  המשטרה  חוקרי   .1
אישה  של  בביתה  חיפוש  לערוך  כשביקשו 
וצו  באזהרה  נחקרה  לא  המקורבת  צעירה. 
שאינם  פרטים  לחשוף  נועד  בביתה  החיפוש 
קשורים לחקירה כדי לאיים על חפץ שיחתום על 

הסכם עד מדינה.

פליליים  לחצים  הופעלו  בתיק  העדים  על   .2
חסרי תקדים כדי לשקר, לרבות איומים בפגיעה 
בקשר עם משפחתם ועם ילדיהם, שלילת זכויות, 
סירוב  רפואי,  טיפול  מניעת  צעקות,  הטרדות, 
רבים  פסולים  ומעשים  גרסאותיהם  את  לכתוב 

נוספים.
ניר חפץ הורעב על ידי חוקריו במטרה לשבש 
המעצר  לתא  שהוכנס  מדובב  הנפשי.  מצבו  את 
של חפץ תיאר: "זיהיתי אצלו שהוא, ככל שחולף 
זמן המעצר, הוא נעשה תשוש יותר, הוא מדבר 
פחות צלול, שהוא ממלמל באמבטיה והולך ישר 
אובססיבית,  בצורה  לאוכל  דואג  והוא  למיטה, 

לוקח משהו מתוק ושם בתוך הנעליים".
את  יהרסו  החוקרים שהם  ידי  על  אויים  חפץ 
משפחתו ויחשפו דברים לגביו. באחת החקירות 
אמרו החוקרים לחפץ: "אם לא הבנת עד עכשיו, 
תבין שאנחנו יודעים הכל. שיטות הפעולות שלנו 
דומות לשב"כ. תחשוב על האישה  מאוד מאוד 
עליהם".  שישפיעו  וההשלכות  שלך  והילדים 
עוד  לאחר  חקירתו  במהלך  בבכי  פורץ  חפץ 
תרגיל חקירה פסול שנעשה לו ובו אשתו הייתה 

מעורבת.
לפני  ספורים  ימים  התרחשו  אלו  אירועים 
אומר  חפץ  מדינה.  עד  הסכם  על  חותם  שחפץ 
חושב  "אני  ההסכם:  על  שחתם  לפני  בחקירתו 

שפיזית ונפשית אני לא כשיר לקבל החלטה".
חפץ הוחזק במכוון בתא מעצר מלא פשפשים. 
גופו היה מלא שלפחויות אדומות בגפיים ובבית 
אחד  פשפשים  מלא  מתא  הועבר  הוא  החזה. 
"אני  רפואי:  טיפול  לקבלת  מתחנן  חפץ  לאחר. 
לא  אני  האלה.  מהגירודים  מדעתי  יוצא  פשוט 
בצורה  לי  מגרד  זה  יותר,  בזה  לעמוד  מסוגל 
זה   – כלום  אותי  מעניין  לא  מזה  חוץ  מטורפת, 
נמנע  הרפואי  הטיפול  אותי".  מטריף  פשוט 
תרופות  מלקבל  ממנו  נמנע  וגם  מחפץ,  במכוון 

ללחץ דם להן הוא זקוק.
רה״מ  משרד  מנכ"ל  ששימש  לוקר  הראל 
העיד: "והרגשתי שאתם לוחצים עלי לשקר ואני 
אמרתי את כל האמת ורק האמת. אני לא אשקר 
אני לא אגיד שהוא יבקש ממני לטפל בזה ראש 

הממשלה לא דיבר על זה איתי".
החוקרים איימו על העדים לשנות גירסאות, כך 
למשל אמר החוקר של ערן טיפנבורן: "אם אני 
באמת אראה שאתה ממשיך עם הגרסה הזאת יש 
לנו גם את כל הסמכות להחשיד אותך בשיבוש. 

עכשיו אני אעשה את זה בלי למצמץ".
בעקבות  לחוקריו  אמר  הרו  ארי  המדינה  עד 
אתם  מה  לי  "תגידו  לחצים:  הפעלת  של  מסכת 
לו:  השיב  חוקרו  ואגיד".   – אגיד  שאני  רוצים 

לי מקרים של משהו פסול, משהו אסור,  "תגיד 
משהו לא חוקי".

צפריר,  איתן  נוסף,  עד  על  איימו  החוקרים 
רמ"ט משרד התקשורת לשעבר: "אל תהרוס את 
החיים שלך כן? אל תהרוס את החיים שלך תגיד 

את מה שזה על נתניהו… תגיד תגיד".
תפירת  עם  התיישב  שלא  חקירה  כיוון  כל   .3
לדוגמה,  מוחלטת.  להתעלמות  זכה   – התיקים 
כי החתים את  הדגיש בחקירתו  פילבר  כשמומו 
ראש הממשלה נתניהו על אישור לבזק בדיוק כפי 
שעשה גם עבור הוט, סלקום ופרטנר, החוקרים 

אמרו לו שזה "לא מעניין אותם".
פילבר: "כל שלושה חודשים אני מביא לשר 
לחתום… אני זוכר דבר כזה עם הוט, עם סלקום, 

פרטנר".
מעניין  לא  אותי.  מעניין  לא  "זה  החוקר: 

אותי".
כך גם לגבי רמ"ט משרד התקשורת דאז איתן 
הנכונות  התשובות  את  למסור  כשביקש  צפריר, 
הדברים  מהלך  כי  והתעקש  בעיניו  והראויות 
כי  לו  מבהירה  החוקרת  תשובותיו,  כפי  יתועד 
אינן  אלה  שכן  תשובותיו,  את  תרשום  לא  היא 
נעצור  "אנחנו  לקבל:  מבקשת  שהיא  התשובות 
כאן בנקודה הזאת. אנחנו נמשיך לשאלה הבאה 
כי אני לא מעוניינת לשמוע את התשובות שלך".
צפריר השיב לה: "התשובות שלי לא תואמות 
ואני אומר את  רוצה לקבל,  את התשובות שאת 
עם  לך  מסתדרות  לא  התשובות  שלי.  האמת 

הסיפור שאת מנסה לבנות כאן".
תקדים  חסר  באופן  זוהמו  רה"מ  חקירות   .4
מהמשטרה  שבוצעו  הדלפות  מאות  באמצעות 
תקדים  חסר  זה,  הדלפות  מבול  והפרקליטות. 

בהיקפו, זיהם את החקירה ואת ההליך מן המסד 
עד הטפחות. הדלפות אלו לא נחקרו ולא טופלו 
על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שסירב לעשות 

זאת.
נגד  בתקשורת  שהתנהל  הציבורי  המשפט   .5
להפעיל  במוצהר  נועד  נתניהו  הממשלה  ראש 
ורבים  והיועמ"ש,  התביעה  החוקרים,  על  לחץ 
הסימנים שלחצים אלה ולחצים אחרים עשו את 

פעולתם.
היחידה  ראש  ידי  על  התנהלו  החקירות   .6
החוקרת ומפכ"ל משטרה שהיו מוטים נגד ראש 
הממשלה מהרגע הראשון. מפכ"ל המשטרה נטע 
בלב החוקרים את הסברה, כאילו ראש הממשלה 
שלח חוקרים פרטיים להתחקות אחריהם )וגם זו 

הוכחה כבדיה חסרת שחר(.
החוקרים.  ידי  על  סולפו  חקירות  תמלילי   .7
רישום  לפערי  דוגמאות  עשרות  נמצאו  בתיקים 
סיכום  לבין  החקירות  תמלילי  בין  דרמטיים 
החוקרים,  ידי  על  שנעשו  )הודעות(  החקירות 

במטרה להגיע לתוצאה הרצויה מבחינתם.
8. החקירות התנהלו כ"מסע צייד" שבמסגרתו 
עד  כך  על  שהעיד  כפי  מראש,  המטרה  סומנה 
עכשיו  נמצאים  "כולם  פילבר:  מומו  המדינה 
את  יביא  מי  למיליון  מירוץ  תחרות  מין  באיזה 

הראש של נתניהו".
בררנית  באכיפה  אלא  להסביר  ניתן  לא   .9
שזועקת לשמיים את היעדר חקירה כלשהיא של 
להגבלת  החוק  את  שקידמו  כנסת  וחברי  שרים 
וקיבלו  היום"  "ישראל  העיתון  של  הפצתו 
דופן  יוצאי  בהיקפים  אוהד  סיקור  בתמורה 
מהעיתון המתחרה "ידיעות אחרונות". מצורפות 
רק כמה דוגמאות לכך, איש מאלה לא נחקר כלל.

פרקליטיו של ראש הממשלה עורכי הדין בועז בן צור ועמית חדד הגישו השבוע לבית המשפט כ-200 עמודים שמוכיחים, לטענתם, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו סומן מראש, וכי בתיקים 
נגדו נעשה שימוש באמצעים פסולים ופליליים, זיהום חקירות ואכיפה בררנית • המסמך הארוך והמפורט כולל עשרות דוגמאות לפעולות חקירה פסולות, איום על עדים, השתקת עדים, 

אכיפה בררנית, התעלמות מראיות מזכות, ופעולות חריגות"

דיוני ההוכחות במשפט נתניהו אמנם נדחו לחודש פברואר אבל פרקליטיו מסמנים את קו ההגנה

מסמך ארוך ומפורט. רה"מ נתניהו בפתיחת משפטו 

קו עיתונות דתית / 8285166 / 
קו עיתונות דתית / 8285106 / 



את אחינו אנחנו מבקשים:

 חשוון תשפ״אב"ה

מצווים ועומדים אנו להשמר מאוד לנפשותינו. כשאזהרה זו נוהגת בכל מקום ובכל זמן 
וחייבים בה אנשים ונשים, זקנים וצעירים כאחד.

והנפש, אם בהקפדה מלאה על רצף  בימים כתיקונם קיימת מודעות לשמירה על בריאות הגוף 
טיפולים ולקיחת התרופות, ואם בתחום הבדיקות הקבועות והתקופתיות שיש בהן משום הצלת חיים 

של ממש בהקדמת רפואה למכה, להציל ככל שניתן מפגען הרע של מחלות כרוניות ומסוכנות. 
אמנם בימים אלו, יש שבאו לידי רפיון מכמה וכמה סיבות, והזניחו את בריאותם השוטפת, ואף גרוע 
מכך, לא מלאו את חובתם לבצע מעקב שוטף כבימים ימימה. והסכנה בזה גדולה עד למאוד, בפרט 

כשאנו מתקרבים לימי החורף, ואין אנו יודעים מה ילד יום.
וכיוצא בזה,  כוונתנו בזה באה בעיקר לגבי טיפולים רפואיים שגרתיים, כמו לחץ דם גבוה, סכרת 
שיש שמזניחים הן את בדיקות הגילוי והן את הטיפול בהם לאזנם כראוי, בעוד שאדרבה, במצבנו 
הנוכחי הדבר מסוכן ביותר, ובפרט לנוכח ימי החורף הבעל"ט, וברור הדבר שהמקפיד כראוי על כללי 

הבטיחות מפני הנגיף ושומר על איזון בריאותו, יהיה גופו איתן בעז"ה לעמוד מול הנגיף.
וכמה נאמנו הם דברי מרן החזון איש זצ"ל באגרותיו: "הנני חושב את ההשתדלות הטבעית, 
במה שנוגע לבריאות, למצווה וחובה, וכאחת החובות להשלמת צורת האדם... ולמלא אחר 
פקודת הרופאים במה שמוצאים לצורך הרפואה... הדקדוק על אמצעי הבריאות, היא עבודה 

אהובה לפניו יתברך".
נתחזק כולנו באמונה ובטחון ברופא כל בשר ומפליא לעשות, מתוך שמחה וטוב לבב, ובזה נזכה כולנו 

יחד לרפואה שלימה מכל נגע ומחלה ולברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, אמן.

בזאת באנו על החתום

יצחק זילברשטיין גרשון אדלשטיין חיים קניבסקי



ט"ז כסליו תשפ"א 12122/12/20 בני ברק

החוק לפיזור הכנסת צפוי לעבור בקריאה טרומית

מאת: חיים רייך

מאחורי הקלעים מקיימים ראשי הסיעות דיונים 
היא  לבחירות. ההערכה  מוסכם  תאריך  לבחירת 
שהרכבת כבר יצאה לדרכה וההצבעות שיתקיימו 
היום במליאת הכנסת הן אות הפתיחה למערכת 
הבחירות הקרובה – הרביעית במספר בשנתיים 
האחרונות. במסדרונות הכנסת דיברו השבוע על 

תחילת חודש ניסן כתאריך הבחירות המוסכם.
הוויכוחים האינסופיים בין הליכוד לכחול לבן 
הגדישו את הסאה. גנץ מצמץ ראשון. נתניהו לא 
רוצה להיתפס כמי שהוביל לבחירות וההחלטה 
רק  הכנסת  לפיזור  בחוק  לתמוך  לבן  כחול  של 
היא שהובילה  לבן  את הקביעה שכחול  מחזקת 

את המדינה לבחירות.
רק  היא  אחה"צ  היום  שתתקיים  ההצבעה 
לקריאה  תעלה  שההצעה  עד  טרומית.  בקריאה 
ובמושגי  ימים  כמה  יחלפו  ושלישית  שניה 
עד  בנצח.  מדובר  הישראלית,  הפוליטיקה 
להצבעה הסופית ייתכן ויחולו שינויים. האם עד 
וכל כוונתו היא רק להלחיץ  יירד מהעץ  גנץ  אז 
במערכת  כך,  או  כך  יגידו.  ימים  נתניהו?  את 
לחברי  גנץ  של  שההוראה  סבורים  הפוליטית 
הקיצה  הכנסת,  לפיזור  בחוק  לתמוך  לבן  כחול 
הנוכחית, שידעה בעיקר  את הקץ על הממשלה 
משברים והתכתשויות אינסופיות בין שני מרכיבי 

הממשלה.
עמיר  – השרים  לבן  כחול  גוש  חברי  יתר  גם 
פרץ ואיציק שמולי ממפלגת העבודה, והח"כים 
לפיזור  בחוק  יתמכו  ארץ,  מדרך  והאוזר  הנדל 

הכנסת.
באופן לא מפתיע מי שעשויים להתנגד לחוק 

יחד עם הליכוד והמפלגות החרדיות הם ארבעת 
מנסור  ח"כ  של  בראשותו  רע"מ  סיעת  חברי 
הרשימה  של  החדש  הפוליטי  הכוכב  עבאס, 
המשותפת שהודיע שהוא כבר לא מונח בכיס של 
השמאל ואין לו כוונה להצביע תמיד בעד הפלת 

כל ממשלה שהיא. 
בצהרים,  שני  ביום  הפוליטית,  הדרמה  לאור 
הצהרה  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  כינס 
בה  בכנסת,  'הליכוד'  סיעת  בחדר  מיוחדת 
לגרור  תנסה  האופוזיציה  רביעי  "ביום  הצהיר: 

את מדינת ישראל לבחירות מיותרות". 
אחדות",  ובעד  בחירות  נגד  יצביע  "הליכוד 
לכל  חיסונים  שנביא  כדי  "אחדות  נתניהו.  אמר 
מתן  עד  שנמשיך  כדי  אחדות  ישראל,  אזרחי 

אחדות  בקורונה,  בנחישות  להיאבק  החיסונים 
כדי שנגיש עוד סיוע כלכלי לעסקים, לעצמאיים, 
על  לשמור  שנמשיך  כדי  אחדות,  לאזרחים. 
הסכמי  עוד  על  שנחתום  כדי  ואחדות  הביטחון 

שלום".
נתניהו פנה לכחול לבן ולעומד בראשה: "אלו 
אותן  לעשות  צריכים  ואנחנו  שלנו  המשימות 
שפועלת  לממשלה  זקוקים  ישראל  אזרחי  יחד. 
אלא  פוליטיקה,  למען  לא  בחירות,  למען  לא 
מן  יוצא  בלי  ישראל,  אזרחי  כל  למען   - למענם 

הכלל. למען אחדות".
של  לקריאתו  להגיב  מיהרו  לבן'  ב'כחול 
נתניהו ואמרו: "הציבור סיים לקנות את השקרים 

של נתניהו. אם לא היה משפט היה תקציב".

במקביל להצעת החוק לפיזור הכנסת, בכחול 
חוקים  של  שורה  היום  להעלות  מבקשים  לבן 
בעיקר  פוליטי,  מוקש  מהווה  מהם  אחד  שכל 
נוכח ההתנגדות הנחרצת של המפלגות החרדיות 

לחקיקת חוקי יסוד.
לקדם  גינזבורג  ח"כ  הסיעה  ליו"ר  הורה  גנץ 
עוד השבוע הצעות חוק בנושאי שוויון ואיסור על 
אפליה, זאת בניגוד לעמדת הקואליציה והיהדות 
ומעוררים  מאוד  נפיצים  אלו  חוקים  החרדית. 
התנגדות עזה בקרב המפלגות החרדיות ומפלגות 
לחוקים  מתנגדים  התורה  ויהדות  בש"ס  הימין. 
השפעות  להם  להיות  שעשויות  משום  אלו 
סוגיית  על  ואפילו  הלכתיים  נושאים  על  רחבות 

חוק הגיוס.
גם בימין מעוררים החוקים הללו ביקורת קשה 
והתנגדות נחרצת. חוק יסוד השוויון וחוק יסוד 
ויכולת  רב  כוח  יעניקו לבג"ץ  מגילת העצמאות 
הכרעה בסוגיות רבות שיכולות להתגלגל לפתחו 
להצטרף  צפויה  ימינה  גם  החוקים.  יאושרו  אם 
הללו.  לחוקים  והחרדים  הליכוד  להתנגדות 

השאלה היא כיצד תנהג הרשימה המשותפת.
הגיב  ליצמן  יעקב  השר  התורה  יהדות  יו"ר 
במתקפה על יו"ר כחול לבן השר בני גנץ בעקבות 
הקואליציה:  עמדת  נגד  חוקים  לקדם  כוונתו 
שהולכים  לפני  רגע  קולות  לקושש  מנסה  "גנץ 
לבחירות ונזכר לקדם חוקים שחשובים לו", אמר 

שר השיכון בראיון ל'וואלה'. 
"השר  לבן:  כחול  את  תקפו  ש"ס  בסיעת  גם 
בני גנץ וכחול לבן החליטו לפרק את הממשלה 
חוק  הצעות  לקדם  הניסיון  לבחירות.  וללכת 
שנועדו להגביר מחלוקות ולעורר פילוג, במקביל 
קולות  לקושש  ורק  אך  נועדו  הכנסת,  לפיזור 

ומשדרים מצוקה פוליטית קשה".

יו"ר כחול לבן הודיע כי מפלגתו תתמוך בהצעת החוק לפיזור הכנסת. גם האוזר והנדל מ'דרך ארץ' והשרים עמיר פרץ ואיציק שמולי ממפלגת 'העבודה' יצביעו 
בעד פיזור הכנסת ⋅ באופן מפתיע סיעת רע"מ בראשות מנסור עבאס שוקלת להתנגד לחוק בניגוד לעמדת שאר חברי הרשימה המשותפת ⋅ נתניהו: "ביום 
רביעי האופוזיציה תנסה לגרור את מדינת ישראל לבחירות מיותרות" ⋅ כחול לבן: "הציבור סיים לקנות את השקרים של נתניהו. אם לא היה משפט היה תקציב"

דרמה במערכת הפוליטית: כחול לבן מתכוונת לתמוך בחוק לפיזור הכנסת שיעלה היום

ערב בחירות, והבאזר הטורקי בפרלמנט הישראלי עובד שעות 
נוספות. על השולחן מונחות כמה יחידות מימון יקרות של חברי 
כנסת שמחפשים את המושב בכנסת הבאה. לפחות ארבע מפלגות 
והבית  גשר  ארץ,  דרך  העבודה,  החסימה:  אחוז  תחת  נמחצות 

היהודי.
חברי  של  המימון  יחידות  הרצפה  על  מונחות  הימין,  בגוש 
הכנסת האוזר והנדל מסיעת 'דרך ארץ', רפי פרץ מהבית היהודי 
והנדל  האוזר  האופציות של  מ'גשר'.  לוי אבקסיס  אורלי  והשרה 
מצומצמות: להישאר כסיעה עצמאית בבלוק כחול לבן או לחבור 
'לימינה' של בנט. ריצה עצמאית לא עומדת על סדר היום. האופציה 
הראשונה לא מלהיבה נוכח מיעוט המקומות הריאליים ברשימת 
כחול לבן. אחרי שוועידת העבודה הסמיכה את עמיר פרץ לנהל 
מו"מ על מיזוג בין העבודה וכחול לבן, ותחת ההנחה שעמיר פרץ 
והנדל  להאוזר  הראשונה,  בעשירייה  מקומות  שני  מגנץ  ידרוש 
מנגנון  לגנץ  מביא  פרץ  עמיר  לבן.  בכחול  אין באמת מה לחפש 

מפלגתי וכושר ארגון. להאוזר והנדל אין גם את זה.
האופציה השניה היא חבירה לימינה. בנט לא שש לעוד מפלגת 
נישה ימנית שתרכב על הצלחתו שבאה לידי ביטוי בכל סקרי דעת 
הקהל. הוא שבע קרבות מניהול משאים ומתנים עם הבית היהודי, 
האיחוד הלאומי ועוצמה יהודית. אין לו עניין לעמוד בראש מפלגה 
עצמאי,  מעמד  אחת  שלכל  ימין  מפלגות  של  מאוסף  שמורכבת 
מתפקדים נפרדים, מרכז מפלגה עצמאי ותקנון משל עצמה. בדיוק 
בשביל זה הקים את 'ימינה'. עשרים המנדטים שהסקרים מנבאים 

לו, רשומים על שמו. אין לו עניין לחלוק אותם עם אחרים.
העבודה  הנחת  בקשיים.  להיתקל  עשוי  הצדדים  בין  המו"מ 

של שני הצדדים זהה: האוזר והנדל מביאים איתם אפס מנדטים 
לשולחן המו"מ. מצד שני, השניים קורצים לימין-מרכז ומביאים 
במערכה  להם  זקוקה  ש'ימינה'  יקרות  מימון  יחידת   2 איתם 
הקרובה. היא זקוקה להם משום שנתניהו ימקד את האש במערכת 
הבחירות לעברם של שניים מיריביו: לפיד ובנט. לפיד מאיים על 
נתניהו כראש המחנה היריב. בנט קורא תיגר על הבכורה בהנהגת 
מחנה הימין וזו סיבה מספיק טובה עבור נתניהו לחדד מסרים נגד 

מי שהיה ראש לשכתו בעבר ושר בממשלותיו.
עשויה  אבקסיס  לוי  אורלי  השרה  גם  מסוימת,  בקונסטלציה 
אין לה מה  ימינה. במפלגת העבודה  למצוא את עצמה ברשימת 
לשכפל  הכוונה  נוכח  בייחוד  בה,  חפצים  לא  בליכוד  לחפש. 
כתובת  תחליף  שאבקסיס  הנמנע  מן  לא  הנוכחית.  הרשימה  את 
המתהווה  ברשימה  הראשונה  העשירייה  בסוף  ותתברג  פוליטית 
של בנט. התשלום ייגבה מראש: יחידת מימון מפלגות בשווי 1.3 

מיליון ש"ח.
ירושלים הרב רפי  ובימין, כדאי לעקוב גם אחרי השר לענייני 
בזמן  נתניהו  לממשלת  והצטרף  מהרשימה  שערק  אחרי  פרץ. 
ייצא  לא  בנט  נפתלי  האופוזיציה,  ספסלי  על  יובשו  שחבריו 
בכיסו  אין  אם  'ימינה'.  ברשימת  שוב  אותו  להכליל  כדי  מגדרו 
של פרץ הבטחה מנתניהו לשריון ברשימת הליכוד, לא מן הנמנע 
הצליחה  לא  לשעבר  המסוקים  טייס  של  הפוליטית  שהקריירה 
שהוזעק  מי  הבאה.  הכנסת  את  גם  רואים  שמהם  לגבהים  לנסוק 
ושקד  בנט  של  הנטישה  בעקבות  היהודי  הבית  בראשות  לעמוד 
בסוף  המנדט  את  ולהחזיר  בעצמו  לנטוש  עשוי   ,2019 בתחילת 

2020 בגלל בנט ושקד.

מחפשים  העבודה  מפלגת  רסיסי  יותר.  פשוט  המצב  בשמאל 
לחבור  כוונתם  את  הביעו  כבר  שמולי  ואיציק  פרץ  עמיר  בית. 
לכחול לבן. גנץ ירוויח עוד 2 יחידות מימון אבל על הדרך עשוי 
לאבד כמה מהנכסים הפוליטיים של מפלגתו. הרשימה לא תישאר 
על כנה והצפיפות בעשירייה הראשונה גורמת לבכירים במפלגה 
לתדרך כנגד בכירים אחרים בה. רשימת הפורשים עשויה להיות 

ארוכה מכפי שצופה גנץ.
ויש גם צלע שלישית למפלגת העבודה: ח"כ מרב מיכאלי. היא 
תצטרך לבחור בין ריצה נוספת עם מרצ, חבירה למפלגה חדשה 
ואייזנקוט( או חבירה לרשימת  שעשויה לקום )בראשות חולדאי 

יש עתיד.
את  לטרוף  שעשויות  נוספות  אופציות  מונחות  השולחן  על 
הקלפים: אהוד ברק עודנו מהרהר על התמודדות נוספת. גם ציפי 
כוונתם  על  רמזו  כבר  ואייזנקוט  חולדאי  קאמבק.  שוקלת  לבני 
לכונן מפלגת מרכז שמאל חדשה. עופר שלח לא בהכרח יישאר 
לגרור  עשוי  שלח  בראשה.  עומד  לפיד  עוד  כל  עתיד  ביש  ח"כ 
כחול  מחברי  שליש  גם  חדשה.  לרשימה  מפלגתו  מחברי  שליש 
לרשימה  ולפרוש  המנדט  את  לקחת  עשויים  גנץ,  מאוכזבי  לבן, 
חדשה. פורשי שתי המפלגות עשויים לחבור לרשימה אחת ואולי 
אף להצטרף לרשימת חולדאי-אייזנקוט ולספק למפלגה החדשה 

כמה יחידות מימון יקרות ונחוצות למפלגה שזה עתה נולדה.
שתי  לנתניהו  כאן.  כבר   2021 בחירות  התחתונה:  בשורה 
משימות: לשטח את מספר החולים והנדבקים עד הגעת החיסונים, 

ולשטח את עקומת המנדטים של 'ימינה' עד הגעת יום הבחירות.

ינון פלח

תנועת המושבים

התמונה תחזור על עצמה בעוד כמה חודשים? נתניהו וגנץ אצל הנשיא )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ( 



מחזירים את
התיירות לישראל

משרד התיירות מזמין אתכם להנות מנופש בדרום ובים המלח - איי התיירות הירוקים של ישראל.
לבריאותכם ולהנאתכם שימו לב להנחיות לפני הזמנת הנופש ובמהלך שהותכם.

שימו לב! לא ניתן לבצע בדיקת קורונה מהירה בעמדת הבידוק בכניסה לאיים. ללא בדיקת קורונה שלילית בתוקף לא תורשו להיכנס!

שימו לב! לא תותר כניסה
בלי אישור בתוקף

לא יעשו בדיקות בכניסה
לאיים הירוקים

יש לערוך בדיקת קורונה
ללא תשלום בקופת החולים

או במתחמי בדיקה

כל מבקר בכל גיל
חייב בבדיקת

קורונה תקפה

תוקף הבדיקה
חייב להיות עד 72 שעות

לפני שעת הכניסה.

יש לוודא שתאום
הבדיקה וקבלת תוצאותיה

יתאימו למועד ההגעה

הכניסה לאיים הירוקים תקפה 
בהצגת בדיקת קורונה PCR שלילית, 

שבוצעה 72 שעות לפני ההגעה,
או אישור החלמה מקורונה בצירוף 

תעודת זהות.

את הבדיקה תתבקשו להציג 
בנקודת הביקורת בכניסה לאזור 
התיירותי ובעת הצ'ק אין במלון.
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והייעוץ  האסטרטגיה  במשרדי  המוחות  טובי 
קרוב  כבר  הראש  את  שוברים  בישראל  הפוליטי 
האיש  גנץ.  בני  חידת  את  לפצח  בניסיון  לשנתיים 
למשרת  נשלח  שכבר  אחרי  רמטכ"ל  לסגן  שהפך 
פרישה מפנקת כנספח צבאי בוושינגטון, ואז הפך 
רמטכ"ל אחרי שכבר מונה רמטכ"ל אחר... האיש 
המרכז- מחנה  עבור  מפלגת-על  להנהיג  שהוזעק 

באזרחות  לעומק  שקע  שכבר  אחרי   - שמאל 
בבחירות  פעמים  שלוש  שנכשל  האיש  אנונימית. 
ובעיקר,  חלופי.  ממשלה  לראש  הפך  זאת  ולמרות 
מפוצלים  המקורית,  המפלגה  רסיסי  שעם  האיש 
נראה  הגלגל.  על  לשרוד  מצליח  עדיין  ומפולגים, 
שבמקרה של גנץ, הסתמכות על המזל הפכה לשיטת 

עבודה רשמית, וגם מנצחת, לפחות לעת עתה.
בשבוע שעבר כבר נכתב כאן שגנץ ניצב בתקופה 
בחייו  הקשה  ההכרעה  בפני  זו 
את  שוב  לשבור  האם   – הפוליטיים 
לשלום  להיפרד  לשניים,  לבן  כחול 
ושאר  זמיר  חיימוביץ',  מניסנקורן, 
השמאל  מחנה  עם  המזוהים  החברים 
לו  ממתינה  שם   – ימינה  ולשבור 
השרה  החדשה  ההתיישבות  יקירת 
ממשרד  נאמנו  לצד  ינקלביץ',  עומר 
אלו  אי  ועוד  ביטון  מיכאל  הביטחון 
חיילים, בעיקר מהספסלים האחוריים 
בצדק  )החוששים  המפלגה  של 
אותם  יובילו  עת  בטרם  שבחירות 
ללשכת האבטלה, לא מיקום אידיאלי 
להיפרד  עליו  ושמא  אלו(,  בימים 
ומחלומות  מנתניהו  דווקא  לשלום 
של  הצבעתם  על  ולהמר  הרוטציה 
את  לו  שיתנו  בתקווה  ישראל,  אזרחי 

הצ'אנס בפעם הרביעית.
נאמר זאת בעדינות, גנץ יודע היטב 
את  למחוק  צפויה  לבחירות  שהליכה 
כחול לבן כמעט לחלוטין. בשדה קרב 
יאגף  ולפיד  מימין  בו  ינגוס  בנט  בו 
וחולדאי  כשאיווט  משמאל,  אותו 
אם  גדול  ספק  בנחשלים,  מזנבים 
אחוז  את  תעבור  ממנה,  שיישאר  מה  או  מפלגתו, 
נתוני  מלשקף  רחוקים  אמנם  הסקרים  החסימה. 
אמת, אבל את המגמה הם בהחלט מזהים, ובקצב 
עוד  מנדטים  במינוס  עצמו  את  ימצא  גנץ  הנוכחי, 

לפני פיזור הכנסת באופן פורמלי.
למרות  נתניהו.  גם  יודע   – גנץ  שיודע  מה  ואת 
הלחיץ,  הממשלה  ראש  של  המפורסמת  הסטיגמה 
נתניהו כבר תמרן וגם נטרל גנרל או שניים בחייו, 
סיעת  בישיבת  איראנית.  אזרחות  בעלי  רק  ולא 
הממשלה  ראש  שידר  השבוע,  שנערכה  הליכוד 
לא  הוא  כי  בפומבי  הודיע  הוא  מוחלטת,  רגיעה 
של  למגרשו  הכדור  את  והעביר  בבחירות  מעוניין 
הוא  האם  רביעי  ביום  כבר  להחליט  שיצטרך  גנץ, 
תומך בהצעה הטרומית לפיזור הכנסת, תוך שהוא 
מתכוון  לא  הוא  כי  לנתניהו  ברור  איתות  שולח 
במחיר  גם   – שנתי  הדו  התקציב  על  להתפשר 

ברגע  נסיגה  על  להכריע  או  פוליטית,  התאבדות 
האחרון וליישר קו עם ראש הממשלה.

השבוע  בתחילת  מיהרו  מומחים  גנצולוגים 
לסייג ולהדגיש, כי גם אם יבחר גנץ להצביע ביום 
רביעי בעד פיזור הכנסת, לא מן הנמנע שההצבעה 
תשתנה בקריאה ראשונה, שניה או שלישית, וכבר 
היו דברים מעולם, עם אותו ראש ממשלה ועם גנרל 
הזה,  השבוע  בסוף  שגם  יתכן  כך,  ואכמ"ל.  אחר 
שאיכשהו,  ולקוות  המזל  על  להסתמך  גנץ  ימשיך 
ושלושה  העשרים  עד  מאליהם  יסתדרו  הדברים 

לחודש.

הגיס את לבו
החרדיות  הסיעות  על  גנץ  בנה  הדרך,  בתחילת 
מאזניים  לשון  היותן  שכזה.  במצב  אותו  שיצילו 
שמילאו  החלק  עם  יחד  הפריטטית  בממשלה 
אותו  הביאו  הצדדים,  בין  בחיבור  מלכתחילה 
לא  פקודה  ביום  כי  במהותה,  הנכונה  לחשיבה 
יאפשרו החרדים לנתניהו להפר את ההסכם ויאלצו 
לאורך  התייעץ  גנץ  אבל  בו.  מילה  כל  לכבד  אותו 

הדרך עם האנשים הלא נכונים.
במקום לרכוש את אמונן של הסיעות החרדיות, 
להעביר באופן מידי את חוק הגיוס - כפי שהתחייב, 
עשר  שישה  של  ויציבה  מלאה  בערבות  ולזכות 
אצבעות נוספות לקיום דרישותיו המעוגנות בהסכם 
הקואליציוני, ובין השאר תקציב דו שנתי, מרח גנץ 
עלי  בסיפורי  חודשים  שמונה  במשך  החרדים  את 
ניסיון  מתוך  ולילה,  לילה  אלף  ובמעשיות  באבא 
רב עוצמה שיאלץ את החרדים  בידיו קלף  לשמור 
שבניגוד  שכח  גנץ  פיקודיו.  היו  משל  לפעול 
למלא  נוטים שלא  פוליטיקאים  הצבאית,  למערכת 
שלטונית  לאלטרנטיבה  להפוך  ובמקום  הוראות, 
ממרכז המפה שמסוגלת לחבור לחרדים, הוא הפך 

לאבן נגף וסיפק את הדבק שחיזק עוד יותר את 
החיבור בין הליכוד ובין ש"ס ויהדות התורה.

ישחק  גם  הגיוס  חוק  סיפור 
הבחירות  בקמפיין  גנץ  לרעת 
אחד  כל  צפוי  בו  העתידי, 
יריבו  את  להאשים  מהצדדים 
המפוקפקת  השותפות  בפירוק 
בחירות  למערכת  ובהליכה 
גנץ  שנתיים.  בתוך  רביעית 
הקולר  את  לתלות  יתקשה 
ובהפרת  נתניהו  של  בצווארו 
שנתי,  דו  לתקציב  ההתחייבות 
ארוכה  שורה  רושם  שהוא  בזמן 
כולל  קואליציוניות,  הפרות  של 
ללא  בעייתיים  חוקים  קידום 
קידום  לקמן(,  )ראו  הסכמה 
הקמת  ללא  בכירים  מינויים 
כן  גם  כך  )ועל  משותפת  ועדה 
שהוא  העובדה  ובעיקר,  לקמן(, 
בזכות הראשונים להפרת  מחזיק 

חוק  לקידום  מההתחייבות  בהתעלמותו  ההסכם, 
הגיוס.

בסיום  התורה  יהדות  השבוע  פרסמה  לחינם  לא 
בו  גנץ,  נגד  ופומבי  ישיר  אישום  הסיעה  ישיבת 
נטען כי "עד כה שר הביטחון לא עמד בהתחייבותו 
המפורשת לקדם את חוק הגיוס ועשה כל דבר כדי 
להתחמק מההסכם. אנו רואים בכך הפרה בוטה של 

ההסכם הקואליציוני על ידי כחול לבן".
ביטוי  נתן  פינדרוס,  יצחק  ח"כ  הסיעה,  יו"ר  גם 
)נציגי  "הם  במליאה.  חריף  בנאום  לדברים  פומבי 
לא  שנתניהו  מדברים  היום  כל  א.ג.(  לבן.  כחול 
בהסכם  היחידי  כמעט  הסעיף  ההסכם.  את  מקיים 
הממשלה  ולראש  לקורונה  מעבר  הקואליציוני 
החלופי - הוא על חוק שיאפשר את לימוד התורה, 
הבטחוני,  הממשלה  ראש  החלופי,  השר  איפה 
להעביר  חודשים  שמונה  לפני  בהסכם  שהתחייב 
זה והוא  - ועד היום לא העביר את  את החוק הזה 
משתמש בזה כבן ערובה פוליטי", האשים פינדרוס 
על  מדבר  "הוא  ישיר:  בכינון  במתקפה  והמשיך 
נאמנות? הוא מדבר על יושר? עוד לא יבשה הדיו 
עמד  לא  הוא  אחת  דקה  בהסכם,  עמד  לא  והוא 

בהסכם".

בזכות הרב
החרדי,  המגזר  עם  הקשר  את  מאבד  גנץ  בעוד 
וביקורים  בחתונות  ריקודים  על  בעיקר  שהתבסס 
נציגי  הם  אותו מחדש  לבנות  מי שמנסה  בעיריות, 
כינסה  שני  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות  ימינה. 
לפגישת  החרדית  התקשורת  את  שקד  איילת  ח"כ 
של  הסיעה  בחדר  לציטוט  שלא  סגורה  תדרוך 
יואל  אמונה  ואיש  מקורבה  בהשתתפות  'ימינה', 
היחסים  את  לחמם  ביקשה  ובסיומה,  שוורץ, 

שהצטננו בתקופה האחרונה.
תחילה היא קובעת בנחרצות ש"מערכת החינוך 
ומציינת  קנייבסקי",  בזכות מרן הרב  נפתחה  כולה 

חידת גנץ

שקד קובעת בנחרצות 
ש"מערכת החינוך כולה נפתחה 
בזכות מרן הרב קנייבסקי", 
ומציינת ש"הקורונה חשפה 
שנאת חינם שיש בעם ישראל, 
ואחת המטרות שלנו אחרי 
הבחירות היא להרגיע את 
הרוחות ולנסות עד כמה 
שאפשר לאחד בין המגזרים. אני 
תמיד מסתכלת על היופי של 
החברה החרדית ואני חושבת 
שאנחנו יכולים להנחיל את זה 
גם לציבור הרחב"

על סדר היום

 בעד רפורמות, 
נגד שלטון 
הפקידים. ח"כ 
ניר ברקת | 
צילום: דוברות 
הכנסת
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ישראל,  בעם  שיש  חינם  שנאת  חשפה  ש"הקורונה 
להרגיע  היא  הבחירות  אחרי  שלנו  המטרות  ואחת 
בין  לאחד  שאפשר  כמה  עד  ולנסות  הרוחות  את 
המגזרים. אני תמיד מסתכלת על היופי של החברה 
החרדית ואני חושבת שאנחנו יכולים להנחיל את זה 

גם לציבור הרחב".
השורות  קריאת  בשעת  כבר  כי  מזכירה  שקד 
השוויון  יסוד  חוק  על  הצפויה  ההצבעה  עם  הללו, 
– מוקש פוליטי-חוקתי, תוצרת חסידי שלטון החוק 
משורות כחול לבן – צפויה הכנסת להיחלק לגושים 
ימין חרדים  המקוריים, חמישים ותשעה חברי גוש 
שצפוי  שמאל-מרכז  גוש  לעומת  להצעה  יתנגדו 
בחודש  כמו  להכריע, ממש  מי שעשוי  בה.  לתמוך 
הכנסת  חברי  ארץ',  'דרך  נציגי  הם  האחרון,  אדר 
נציגי  הימין,  של  החדשים  והידידים  והאוזר  הנדל 

רע"ם ברשימה המשותפת.
העדיפויות  סדרי  נטישת  על  לטענות  ביחס 
הטבעיות של הימין, כמו רפורמה במערכת המשפט, 
שיחה  על  השבוע  בסוף  שהתפרסמה  החשיפה  או 
התווך  לעמוד  שנחשב  מי  סבן,  חיים  עם  שניהלה 
של מחנה השמאל הישראלי בארה"ב, מגיבה שקד 
בנושאים  דעתנו  את  שינינו  לא  "מעולם  בנחרצות: 
ימין", היא מחדדת, "אמרנו רק  הקשורים לעמדות 

שיש סדרי עדיפויות כרגע בגלל הקורונה".
בריאה  בספקנות  מגיבים  החרדיות  בסיעות 
לדברי שקד. "אך טבעי שגם היא נתקלה בשמועות 
אמון  אבדן  ואיזה  החרדית  ההנהגה  חולשת  על 
את  לשאוב  מנסה  והיא  הציבור,  של  וירטואלי 
אותם מנדטים חרדים שלפי הסיפורים חסרי הבסיס 
בשדות  רועים  מחדש  פעם  בכל  שומעים  שאנחנו 
התורה,  ביהדות  בכיר  מתון  בלגלוג  מגיב  זרים", 
"לצד זאת, צריך לברך על עצם שינוי המגמה. שקד 
לגוש  ראויים  שותפים  מאשר  יותר  הם  וסמוטריץ' 
ואנחנו נשמח לראות אותם בחזרה במקומם  הימין 

הטבעי", הוא מסכם.

דרושה רפורמה
המסמך  את  נתניהו  פרקליטי  הגישו  השבוע 
המשמעותי הראשון במשפטו, כרך עבה בן מאתיים 
על  נוקבות  טענות  של  ארוכה  שורה  ובו  עמודים 
התנהלות הפרקליטות לכל האורך. החל מניסיונות 
עבור  פוטנציאליים,  עדים  על  ואיומים  סחיטה 
בררנית  ברדיפה  וכלה  וטיוח חומרים  דרך טשטוש 

של  נפשה  שנוא  את  להסיח   – מטרה  וממוקדת 
הפרקליטות מהדרך.

לביטול  הפרקליטים  של  שבקשתם  להניח  קשה 
המשפטית  במערכת  תתקבל,  האישום  כתב 
לגבות  נהוג  ובכוחה  בעצמה  והבטוחה  המסואבת 
בתקשורת  המשפט  שכתבי  כשם  ממש  זה.  את  זה 
הממשלה  אם  כי  לצפות  אמש  ידעו  כבר  הכללית 
לא תאשר את המועמד המומלץ של ועדת האיתור 
אביחי  היועמ"ש  ידי  על  הנשלטת  'המקצועית' 
עמית  עו"ד  המדינה,  פרקליט  לתפקיד  מנדלבליט 
איסמן, היא 'תתקשה' להסביר זאת לבג"ץ, שעשוי 

'לצוות' עליה לאשר את המינוי...
הליכוד  היסס  בשלטון  מעשור  יותר  במשך 
בראשות נתניהו מכל מגע בשולי גלימתם השחורה 
של העליונים ושותפיהם. לעיתים בשל דעת הקהל 
משורות  עצמם  מטעם  מתנדבים  בשל  ולעיתים 
קרן  מייסד  )ע"ע  המערכת  על  להגן  שנחפזו  הימין 
כחלון(.  משה  האמירויות,  איחוד  מבית  ההשקעות 
מי  ברקת,  ניר  ח"כ  עם  כך, שוחחנו השבוע  או  כך 
לראשות  המובילים  המועמדים  כאחד  שמסומן 
הליכוד והממשלה ביום שאחרי נתניהו, כדי להבין 
תינתן  ההחלטה  אכן  אם  לעשות,  צריך  לדעתו  מה 

בידיו.
פותח  הוא  במערכת",  ברפורמות  תומך  "אני 
אנחנו  השופטים,  מינוי  שיטת  "ראשית,  בנחרצות, 
הכנסת  לפיו  האמריקאי,  המודל  את  לאמץ  צריכים 
תבחר את השופטים אחרי שהמועמדים יעברו מעין 
'שימוע' בפניה. שנית, שלטון היועצים המשפטיים 
בכל משרד ממשלתי  יועץ משפטי  להסתיים.  חייב 
להיות  חייבים  לממשלה  המשפטי  היועץ  וכמובן 
מינוי אישי של האחראי עליהם. יש שלוש משרות 
שאמורות להיות משרות אמון – מנכ"ל, גזבר ויועץ 

משפטי".
בניגוד לאחרים, ברקת גם מציג קבלות של ממש 
במאבקים משפטיים. לתושבי ירושלים זכורה היטב 
חביליו  יוסי  דאז  הנגטיבי  היועמ"ש  של  החלפתו 
באמנון מרחב. "למדתי לדעת שיועץ משפטי מכניס 
הפוליטית",  ותפיסתו  דעותיו  את  שלו  לחשיבה 
קובע ברקת, והוא גם לא חושש מניסיונות אפשריים 
ינסה  וכאשר  אם  תיק'  לו  'לתפור  המערכת  של 
לשחוט פרות קדושות: "לא פחדתי, אני לא מפחד 

ולא אפחד".
אבל מה שממתג את ברקת יותר מחבריו לצמרת 
הסיבה  כנראה  גם  זו  העסקי.  ניסיונו  הוא  הליכוד 
האוצר  שר  של  התנהלותו  את  לנגח  מרבה  שהוא 

מעדיף  הוא  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  כץ.  ישראל 
שלא להתייחס לכץ, וחלף זאת הוא בוחר לשטוח את 

משנתו הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה.
לא  המקומי,  השלטון  את  להפעיל  יש  "ראשית, 
הפעלת  תוך  אלא  צבעים,  לפי  שרירותית  בחלוקה 
היכולות שיש לרשות המקומית לאבחן את קבוצות 
לשחרר  ובמקביל  עליהם,  ולהגן  הסיכון  בעלי 
לשנות  חייבים  שנית,  שגרה.  לחיי  השאר  כל  את 
מעודד  שכרגע  מודל  החל"ת,  מודל  את  בדחיפות 

הכסף  את  לתת  במקום  אבטלה. 
להעביר  צריך  לעובדים,  ישירות 
אותו למעסיקים שיידרשו להשלים 
עובד  בשכרו.  הפער  את  לעובד 
שיסרב לעבוד במקרה כזה – יאבד 

את זכותו לדמי החל"ת".
למענקים  גם  מתייחס  ברקת 
ותוקף בחריפות את פקידי האוצר 
צריכים  "המענקים  המודחים, 
מאמץ  על  בדגש  מטויבים  להיות 
עסקים,  של  רגל  פשיטות  למנוע 
כדאי לזכור שעסק שפשט רגל הוא 
מהסיפור  לרדת  צריך  'מת'.  כבר 
בסיוע  ולהתמקד  ההלוואות  של 
ישיר. כל הגישה של האוצר בנושא 
פתחו  הם  עצום.  מחדל  היא  הזה 
שמפניה כשלא נבחרתי לתפקיד, כי 
אני הייתי שולח את שאול מרידור 
צריך  הראשון...  ביום  כבר  הביתה 
להבין שהכסף הזה הוא לא הוצאה 
כספית אלא השקעה, כי הוא יחזיר 
תעסוקה  באמצעות  עצמו  את 
יותר  מהירה  יציאה  מוגברת, 

ממשבר הקורונה ותשלומי מס הכנסה".
המסלול  את  גם  להפסיק  מציע  הוא  לסיום, 
המדינה,  ידי  על  עובדים  הכשרת  של  יעיל  הבלתי 
אלף   5 בקושי  לעבודה  בפועל  המכשיר  מסלול 
עובדים לשנה )מתוך כ-12 אלף איש שעוברים את 
עצמם,  המפעלים  בידי  אותו  ולהפקיד  ההכשרה(, 
תוך מתן סיוע ממשלתי. גם כאן צולף ברקת באוצר 
גם  ולדבריו  מיוחדת  הכשרות'  'מנהלת  הקמת  על 

מיותרת.
האם נמצא האיש שיוביל את הרפורמות הנחוצות 
במערכת המשפט ובכלכלה הישראלית? ימים יגידו.

אני מאשים בגרסה החרדית, יו"ר סיעת יהדות התורה בנאומו במליאה | צילום: דוברות הכנסת

ברקת: "ראשית, שיטת מינוי 
השופטים, אנחנו צריכים לאמץ 

את המודל האמריקאי, לפיו 
הכנסת תבחר את השופטים 

אחרי שהמועמדים יעברו מעין 
'שימוע' בפניה. שנית, שלטון 

היועצים המשפטיים חייב 
להסתיים. יועץ משפטי בכל 

משרד ממשלתי וכמובן היועץ 
המשפטי לממשלה חייבים להיות 

מינוי אישי של האחראי עליהם. 
יש שלוש משרות שאמורות 

להיות משרות אמון – מנכ"ל, 
גזבר ויועץ משפטי"



ט"ז כסליו תשפ"א 16162/12/20 בני ברק

חיילי צה"ל מאולצים בפקודה 
להאזין להטפה מיסיונרית

השדולה למען השבת מערבת 
את הציבור בפעילות ובמיזמים 

להאדרת כבוד השבת

מאת: יחיאל חן

'אור לאחים' העוסק במאבק במיסיון ובכתות,  ארגון 
מתריע כי חיילי צה"ל מאולצים בפקודה להאזין להטפה 
מיסיונרית. הארגון פנה אל שר הבטחון וראש הממשלה 
החלופי, בני גנץ, אל הרמטכ"ל, הרב הצבאי הראשי ואל 
למעשה  קץ  לשים  בדרישה  והחרדיים  הדתיים  הח"כים 

הנורא.
מנהל  וולקן,  בנימין  הרב  ששיגר  בהולים  במכתבים 
המחלקה למאבק במיסיון ובכתות בארגון 'אור לאחים', 
יד  ניתנה  שבצבא  כך  על  ובתדהמה  בכאב  כותב  הוא 
חופשית להטפה מיסיונרית נוצרית המדברת בשבחו של 
"אותו האיש", נוכח חיילים יהודים שאמונתם היהודית 
להשתתף  בפקודה  שאולצו  דורות,  מדורי  משתמרת 

ולהאזין לדברים הנוגדים את אמונתם.
הבה"דים  בעיר  חיילים  כי  עדכן  בתקשורת  דיווח 
נחשפו לתכנים נוצריים במערך מג"ל, המכשיר טירוני 02 
לתפקידים עורפיים בצבא, במסגרת קורס עזרה ראשונה.
ניסה  המ"מ  כי  ובתדהמה,  בפלצות  העידו  חיילים 
להציג את הנצרות כדת של שלום וחסד. החייל המזועזע 
שאל: למה מנסים ללמוד "חסד ורחמים" דוקא מנוצרים 
שרצחו מאות אלפי יהודים ללא רחמים במסעות הצלב 

ובפרעות - אבל השתיקו אותו.
ודוקא  שנדהמו,  הפקודים  מצד  עלתה  תלונה  עוד 
שדווקא  הזוי  "פשוט  ממלכתי:  חילוני  תיכון  מבוגרי 
בצה"ל מנסים לדחוף לנו תכני דת נוצרית. אין מקורות 

יהדות? חסר מה ללמד על עזרה לזולת מהתורה? למה 
לא  זה  האיש,  אותו  את  להביא  צריך  רפואי  בשיעור 
ידע לענות על  המורשת שלנו. אף אחד מהמפקדים לא 
המצגת  וזאת  מגבוה  הוראה  ש"שזה  לנו  אמרו  ורק  זה 

שחייבים להעביר לכם". זאת פשוט בושה". 
חייל נוסף בעיר הבה"דים מסר: "מרגיש חייל בצבא 
שזה  להיות  יכול  לא  לישראל.  ההגנה  בצבא  ולא  נוצרי 
יכול  ולא  היהודים,  במדינת  לחיילים  המועבר  החומר 
הזה,  בשיעור  חלק  לקחת  אותנו  מחייבים  שגם  להיות 
מבזים  לישראל.  ההגנה  בצבא  קצין  מעביר  שאותו 
ההזיה  את  לדחוף  וממשיכים  אותנו,  משפילים  אותנו, 
בישראל  צעיר  לכל  המטורפת  והרפורמית  השמאלנית 

באמצעות צה"ל".
ועוד  בחיילים,  נצרות  החדרת  על  התהיה  הועלתה 
בשיעור עזרה ראשונה. "מישהו כאן מנסה לכפות עבודה 

זרה באופן שלא נראה בעבר. 
הרב וולקן כותב: אנו מקווים שתיפתח חקירת מצ"ח 
בנושא, כי לכאורה מדובר בעבירה על נהלים של הצבא.

עוד הוא מוסיף כי הדברים מזעזעים כל נפש יהודית. 
של  המפוקפקים  הנסיונות  מול  בחזית  העומדים  אנו, 
בתדהמה  רואים  דת,  להמרת  יהודים  לשדל  מיסיונרים 
איך צה"ל הפך לפלטפורמה להעברה על דת של יהודים. 
אלא  הזאת,  העוולה  את  לחקור  רק  לא  דורשים  אנו 

להציב פעולות שיוודאו שמקרים דומים לא יתרחשו.
צה"ל:  דובר  תגובת  צוטטה   0404 התקשורת  במוקד 
שנים.  לפני  להציג  שהפסיקו  ישנה  במצגת  "מדובר 

הטענה כי נעשה במצגת שימוש לאחרונה תיבדק". 

מאת: יחיאל חן

השדולה למען שמירת השבת שהוקמה 
בראשותו  האחרון  אלול  בחודש  בכנסת 
של חה"כ הרב משה אבוטבול, ובשיתוף 
פעולה של עשרות חברי כנסת מכל גווני 
הקשת הציבורית, עם גיבוי מלא של שרים 
אלו  בימים  פונה  בכנסת,  ועדות  וראשי 
ציבורית  מעורבות  להגביר  בכדי  לציבור 
כבוד  האדרת  למען  ובעשייה  בפעילות 

השבת וחיזוק שמירתה במרחב הציבורי.
השדולה פונה לציבור בכל רחבי הארץ 
השבת  ועסקני  השכונות  לרבני  ובמיוחד 
בחומת  פירצות  על  השדולה  את  ליידע 
מתוך  זאת  ציבורים,  גופים  בקרב  השבת 
מטרה לאחד כוחות ולפעול יחדיו לשמור 

על חומת השבת.
לפעילים  קוראת  השדולה  כן  כמו 
עירוניים בתחומי השבת, לשלוח לשדולה 
בכדי  ותחומם,  הפעילות  אזורי  את 
בחוברת  זאת  לפרסם  תוכל  שהשדולה 
להוציא  מתכוונת  שהשדולה  המידע 
הציבור  כלל  את  לעדכן  ובכך  בקרוב, 
של  במקרים  לפנות  ניתן  להיכן  בארץ 

פגיעה בכבוד השבת.
חוברת  להפיק  מתכוונים  גם  בשדולה 
השבת  כבוד  על  מאמרים  עם  מהודרת 
וסיפורים אישיים של שומרי שבת, ולכך 
לשלוח  לציבור  בקריאה  השדולה  יצאה 
השדולה,  למזכירות  ומאמרים  סיפורים 

חמישים  יוגרלו  השולחים  בין  כאשר 
המלכה.  שבת  בנושאי  מכובדים  ספרים 
ר"ח  הוא  הוא  למשלוח  האחרון  המועד 

אדר תשפ"א.
מידעים,  עדכונים,  למשלוח  הכתובת 
השבת,  לחוברת  וסיפורים  מאמרים  וכן 
דוא"ל:  השדולה  במזכירות  הוא 

Lobbyofshabbat@Gmail.com
משה  הרב  חה"כ  השדולה  יו"ר 
הקצר  הזמן  למרות  כי  אומר  אבוטבול 
השדולה  חברי  השדולה,  הקמת  מאז 
להישגים  והגיעו  מישורים  במספר  פעלו 
גופים  מול  השבת  לכבוד  בפעילות 
הרחבת  "למען  וציבוריים.  ממשלתיים 
הפעילות החשובה לכולנו החלטנו לצאת 
למעורבות ציבורית, לחזק את הקשר בין 
כל הפעילים והגופים השונים בארץ, כמו 
גם לעורר יוזמות מקומיות לחיזוק השבת 
יועץ",  ברוב  ותשועה  משותפת  בפעולה 

אומר חה"כ אבוטבול.
הרב  חה"כ  מוסיף  ביותר",  "חשוב 
מערך  את  להגביר  "גם  אבוטבול,  משה 
השבת,  קדושת  חשיבות  על  הסברה 
ולכן  מביאה,  שהיא  והשמחה  האורה 
הוחלט גם להוציא חוברת הסברה ומידע 
ולכך  הארץ,  רחבי  בכל  שתופץ  מהודרת 
מאמרים  לשלוח  לציבור  בקריאה  יצאנו 
בס"ד  נוכל  וביחד  השבת,  על  וסיפורים 
פינות  בכל  השבת  קרן  את  להגביר 

ומחנות".

הארגון פנה אל שר הבטחון וראש הממשלה החלופי, בני גנץ, אל הרמטכ"ל, הרב הצבאי הראשי ואל 
הח"כים הדתיים והחרדיים בדרישה לשים קץ למעשה הנורא

"שיתוף הפעולה עם הציבור יעורר יוזמות מקומיות לחיזוק שמירת השבת 
ומניעת פירצות חדשות בחומת השבת", אומר חה"כ משה אבוטבול יו"ר 

השדולה למען שמירת השבת

'אור לאחים' מתריע: 

חיוני!
לתפוס ת'זמן

במכינה
המקוצרת

זה

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
זה כן משנה

באיזו מכללה!

רון בקבלה לעבודה!
ית

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אם כבר תואר...

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
פגישה

טלפונית

01

פגישה 
פגישהטלפונית

מקוונת
פגישה 
פגישהטלפונית

פרונטלית

0203

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

שואפים לעתיד כלכלי בטוח? 

בדקו עוד היום את התאמתכם
למכינה המקוצרת או לאחת מהמכינות 
הנפתחות בקרוב במכללת מבחר,
והרוויחו זמן יקר בדרך לתואר!

מתאים לכם להצליח?

m e e t @ m i v c h a r . o r g . i l
03-5726120 לתיאום 

פגישה 
צרו קשר:

לנוחותכם, מגוון אפשרויות 
לפגישה עם יועצי הלימודים שלנו:

פגישות ייעוץ במגוון דרכים

מכינות מותאמות למקצוע
ומכינה מקוצרת למתאימים

עזרה בקבלת מלגות קיום
וסיוע בשכר לימוד )לזכאים(

ליווי ותמיכה אישית
עד לקבלת התואר!

יותר קל להתייעץ

יותר קל להתקדם

יותר קל לממן

יותר קל להתמודד

במבחר עוזרים לכם
בדרך לתואר!



במיוחד עכשיו, בתקופת הקורונה, הקשיים של 
ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז רק מחמירים.

הפרעות 
קשב לא 
נעלמות.

הן רק 
מחמירות!

לשם כך, פתחנו במיוחד בשבילכם - 
הורים, מאמנים ואנשי חינוך 

קורסים להכשרת מאמנים לילדים ונוער 
 ADHD+ADD בעלי הפרעת קשב וריכוז

בדרך שהכי מתאימה לכם!

קורס
דיגיטל

קורס
און ליין

קורס
פרונטלי

בזמן שלך, 
ובקצב שלך

ובשיא הנוחות

קבוצת למידה 
נפרדת מהבית

הכוללת 
סופרוויז'ן

קבוצת למידה 
תפתח בהתאם 
להנחיות משרד 

הבריאות

איגוד המאמנים החרדי להפרעת קשב

C.A.ADHD רימון 054-84-82-872
 0507-303-503

אחרונים! מקומות  להירשם  מהרו 

lomdim55@gmail.com      www.caadhd.org 

iD
iT

 האגף לשירותים חברתיים

גם הפעם, אתם במוקד!

המערכת הטכנולוגית של
המוקד העירוני 106

משתדרגת

אך יינתן תיעדוף הכרחי לפניות חירום בלבד. 
שאר הפניות יטופלו באיחור.

לשירותכם תמיד, ומהיום כמה צעדים יותר
מוקד
עירוני

אתכם הסליחה!

בשל שידרוג מערכתי

של תוכנות השירות והמענה

במוקד העירוני 106

בימים רביעי - שישי, ט"ז,-י"ח

בכסלו התשפ"א (2-5/12.20)

יעניק המוקד את מלא השירות -

מוקד עירוני
106 

אגף לוח שבועי לעבודות פיתוח העיר
תשתיות 

ופיתוח

 למוקד עירוני: 106   
24 שעות ביממה שלך ובשבילך

 עיריית בני-ברק, 
אגף תשתיות ופיתוח

106 

 נתיבי איילון 
קשרי קהילה

050-3331508 | 072-2211599

 תאגיד "מי ברק"
מחלקת תפעול
073-2211040

חברת החשמל
103

 להלן ריכוז עבודות תשתית ופיתוח לשיפור חזות העיר, המתבצעות בהיקפים נרחבים באזורים שונים׳ בעיר, לרווחת התושבים.
 אנו מתנצלים מראש על אי הנעימות בזמן העבודה, ומודים לכם על סבלנותכם! 

גורם מבצעהנחיות תנועההערותמועדמהות העבודהמקטע העבודות
מרכז העיר

רחוב הרב כהנמן בקטע מרחוב קבוץ 
גלויות עד רחוב עזרא.

 שינויים גיאומטריים לצורך בטיחות, 
ריבוד כביש, וריצוף מדרכות, תאורה 

וריהוט רחוב 
הסדרי תנועה עפ"י הנחיות המשטרההפרעות קלות לתנועהעבודה מתמשכת - בשעות היום

רחוב הרב כהנמן, מצומת עזרא עד צומת 
הסדרי תנועה עפ"י הנחיות המשטרההפרעות קלות לתנועהעבודה מתמשכת - בשעות היוםפיתוח ושידרוג קוי מים וביובאברהם בן דוד

רחוב הרב כהנמן מצומת אדמורי שאץ-
הסדרי תנועה עפ"י הנחיות המשטרההפרעות לתנועהעבודה מתמשכת - בשעות היוםהנחת קו ביוביוחנן הסנדלר עד צומת יצחק ניסים

קו תיעול ברחובות מוהליבר-יהודה 
הנשיא-בארי.

ביצוע קו משודרג בקוטר 1 מטר לקליטת 
הסדרי תנועה עפ"י הנחיות המשטרההפרעות קלות לתנועהלקראת סיום והשלמת הפרויקטמי גשם.

עבודה בשעות הלילה משעה 21:00 עד 05:00 הפרעות לתנועהעבודה בשעות הלילה - עד סוף השבועהנחת קווי ביוב ושיקום הכבישרחוב יהושע-טרפון
בבוקר , עפ"י הנחיות המשטרה

הסדרי תנועה עפ"י הנחיות המשטרההפרעות לתנועהעבודה בשעות היום - עד סוף החודשהשלמת עבודות שדרוג ביוברחוב רבן יוחנן בן זכאי-בעלז

צפון העיר

שידרוג ופיתוח מערכות תשתית, ריבוד פרויקט דנגור אברבנאל
לא תתאפשר חניית כלי רכב לאורך תוואי הפרעות קלות לתנועהעבודה מתמשכת בשעות היוםכביש וריצוף מדרכות

העבודה

הסדרי תנועה עפ"י הנחיות המשטרההפרעות קלות לתנועהעבודה מתמשכת בשעות היוםהנחת קו מים - חיבור בתים לקורחוב השניים

רחוב גניחובסקי מפינת הרב אברמסקי 
הסדרי תנועה עפ"י הנחיות המשטרההפרעות קלות לתנועהעבודה מתמשכת - בשעות היוםהנחת קו ביובעד רחוב נורוק

 דרך ששת הימים במקטע שבין דרך 
אבא הלל ורחוב מבצע קדש

עבודות תשתית לביצוע נתיב תחבורה 
העבודות יבוצעו בשעות היום והלילה.ציבורית

הפרעות לתנועה.
יצומצמו נתיבי הנסיעה בין צומת הקניון לצומת המעקף לנוסעים ממערב.	 
יצומצמו נתיבי הנסיעה בין צומת אבא הלל לצומת הקניון לנוסעים למזרח.	 
יצומצמו נתיבי הפניה שמאלה מדרך ששת הימים לרחוב מבצע קדש 	 

לנוסעים לצפון.
מעבר הולכי רגל יתאפשר כרגיל.	 

טלפונים לבירורים ודיווח על תקלות: בכל תקלה יש לפנות 

 
 

  במסגרת פרויקט 
מהיר לעיר

ייתכנו שינויים בגלל מזג האויר
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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

ללמוד מהרשע עשייה בלהט ובהתלהבות
ַּגְרִּתי  ָלָבן  ִעם  ַיֲעקֹב  ַעְבְּדָך  ָאַמר  ּכֹה 

ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה )לב, ה(
יש ללמוד מרשעים את דרכי פעולתם
לבן  "עם  חז"ל:  מאמר  את  מביא  רש"י 
הרשע גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי 

ממעשיו הרעים".
למדתי  'לא  מהו  מליצה,  בדרך  ומפרשים 
עצמו  על  יעקב  שהתאונן   – הרעים'?  ממעשיו 
של  הרעים  ממעשיו  למדתי  שלא  'חבל  ואמר: 
מסירות  מתוך  רשעותו  את  עושה  שהיה  לבן 

נפש, בזריזות ובהתלהבות'...
ִּכי  ִמְצוֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  "ֵמאְֹיַבי  דוד המלך אמר: 
האדם  על  צח(.  קיט,  )תהלים  ִלי"  ִהיא  ְלעוָֹלם 

ללמוד ולהחכים ממעשיהם של הרשעים!
עוברים  הם  כיצד  ולראות  בהם  להתבונן  יש 
עבירות, ועל ידי כך ללמוד את האופן הנכון של 
ובמסירות  בהתלהבות   - והמצוות  התורה  קיום 

נפש. 
כזה,  באופן  יתברך  הבורא  את  שיעבוד  מי 

איש בעולם לא יוכל להזיזו מדרכו.

לימוד ממעשי הרשעים שהוביל להתחזקות

זיע"א מעשה  זה סיפר ה"בן איש חי"  בענין 
מופלא – 

פעם נפגשו היצר הטוב והיצר הרע ואמרו זה 
נסכם  הבה  בשני?  האחד  נילחם  מתי  עד  לזה: 
שכל אחד מאתנו יקח את האנשים שלו, ונעשה 

בינינו שביתת נשק והסכם שלום.
"הרי   – הטוב  היצר  שאל   – שלום?"  "איך 
'ֵאין ָׁשלוֹם ָאַמר ה' ָלְרָׁשִעים' )ישעיה מח, כב(".

הזמן  כל  מנסה  "אני  הרע:  היצר  לו  השיב 
לבוא אל הצדיקים שלך, אבל איני יכול להיכנס 
אליהם. אתה עומד שם כל הזמן ומזהירם שלא 
אליהם  להיכנס  אפשרות  לי  תן  בקולי.  לשמוע 
בשקט ואל תפריע לי. תמורת זה, אני מבטיח לך 
שגם אני לא אפריע לך. תוכל להיכנס לרשעים 

שלי ולעשות כל מה שאתה רוצה". 
ושניהם  הטוב,  היצר  הסכים   – מאד"  "טוב 

חתמו ביחד על אמנת ג'נבה...
יפו,  לרחוב  הטוב  היצר  הלך  זמן  לאבד  בלי 
אנשים  שם  פגש  ודיזנגוף.  אלנבי  ג'ורג',  קינג 

ושאל: "מה אתם עושים?"
בקולנוע",  סרט  רואים  החיים,  מן  "נהנים 

השיבו לו.  
דמיונות  הכל  הנאה?  קוראים  אתם  "לזה 
ושטויות, ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח", אמר להם. "עזבו את 
שבו  לישיבה,  לירושלים,  בואו  הללו.  הדברים 
משניות,  חיים,  אלוקים  דברי  ותשמעו  ותלמדו 

הלכה ואגדה. אז תיהנו הנאה אמיתית".
"מה, באמת נהנים מזה?"

ה'  ִּפּקּוֵדי  שבעולם,  ההנאה  שיא  זהו  "כן, 
ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב )תהלים יט, ט(. אחרי השיעור 
יש שירת הבקשות ופיוטים נפלאים, כדאי לכם 

לבוא!" 
כולם,  "טוב, מסכימים, אנחנו באים", אמרו 
ותוך זמן קצר התמלאו בתי הכנסיות והמדרשות 
מפה לפה. "ַוָּיֵבא אָֹתם ֶאל ֵלָאה ִאּמוֹ" )בראשית 
ל, יד( - לאה נוטריקון לא'ור ה'חיים... הם באו 
שמח,  אור  לישיבת  החיים,  לכף  החיים,  לאור 
והתחילו לחיות חיים אמיתיים! ברגע אחד עזבו 
כמאמר  עיניהם,  את  שסימאו  ההבלים  כל  את 
הכתוב "ַוֵּיְלכּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ַוֶּיְהָּבלּו" )מלאכים ב 

יז, טו(, וקבלו עליהם תשובה שלמה.
ישב היצר הרע וחשב: "פלוני אדם  בינתיים 
פשוט, מה כבר ארוויח אם אהפוך אותו להיות 
שמן',  'דג  צריך  אני  כלום!...  כמעט  רשע? 
אהפוך  אותו  עצום.  ושקדן  בתורה  גדול  אדם 
וכך,  עצום!"...  משהו  יהיה  זה  אה,  או  לרשע, 
בעוד היצר הטוב לקח לו מכל הבא בידו, ואמר 
לכל הבא ברוך הבא - היצר הרע לא היה מוכן 

להשקיע באנשים פשוטים.
סוף-סוף הוא מוצא את אשר איוותה נפשו - 
היושב בבית המדרש  אחד השקדנים הגדולים, 
השעה  לקראת  מהספר.  עיניו  את  מרים  ואינו 
שואל  אליו,  ניגש  הוא  בלילה  אחת-עשרה 
לשלומו, ומטיף לו מוסר על שהוא יושב ולומד 
לרחוב  צא  אותך.  "עזוב  שעות.  בכאלו  תורה 

ועשה חיים...".
כה  "בשעה  החכם,  התפלא  "עכשיו?" 

מאוחרת, מה יש לעשות ברחוב?"
"לילה?  ואמר:  גדול  צחוק  הרע  היצר  צחק 
יאיר  כיום  'לילה  היום!  התחיל  עכשיו  רק  הרי 
כחשיכה כאורה', יש מסעדות ומועדונים... למה 
אתה כל הזמן יושב ולומד? תפסיק להיות פנאט 

כזה... צא קצת!"
יצר טוב שימנע  לאותו תלמיד חכם לא היה 
אותו מן החטא, שהלא היצר הטוב הבטיח שלא 
יתערב במלאכתו של היצר הרע... ומיד התפתה 

לעצת יצרו הרע, סגר את הגמרא ויצא לרחוב. 
תחילה לקחו היצר הרע למסעדה. ישבו שם 

אנשים, אכלו ושתו ושיחקו בקלפים. 
הם  במעשיהם.  חכם  תלמיד  אותו  התבונן 
היו שקועים ראשם ורובם במשחק, ונראה היה 
לעצמו  הזמין  אחד  כולו.  העולם  מכל  ששכחו 
במשחק  שקע  קטנה  לגימה  מלבד  אך  קפה, 
ושכח לגמור את הכוס. למותר לציין שאף אחד 
על  ושקדו  ישבו  הם  באוכל.  התעניין  לא  מהם 

משחק הקלפים. 
הסתכל בהם עד שהתעייף. הוא לא הבין מה 
עושים באותו משחק, ומחר צפוי לו יום עמוס. 
עליו לקום כבר בעלות השחר כדי להתפלל בנץ 
החמה, ואחר כך לעסוק בתורה עד שעת לילה 

מאוחרת...
מה  מצא  לא  היצר  ללכת.  ובקש  משם  פנה 
לומר לו. גם לו אין מה לעשות עם אדם עייף. 

ילך לישון ומחר ימשיך אתו...
הגיע אותו תלמיד חכם לביתו, אלא שבמקום 

לומר  והחל  הארץ,  על  התיישב  לישון  ללכת 
הצעקות  מן  עצומות.  בבכיות  חצות  תיקון 
הבכיות  פשר  מה  ונבהלה,  הרבנית  התעוררה 

האיומות המזעזעות את הלב?
השיב לה: "אוי לי. עד היום הייתי סבור שאני 
השקדנות  את  היום  שראיתי  אחרי  אבל  שקדן, 
של הרשעים, הבנתי עד כמה אני רחוק... איפה 
אני ואיפה השקדנות... הם יכולים לשבת שלוש 
עד  אוכל,  ובלי  קפה  בלי  הקלפים,  ליד  שעות 
בשביל  זאת  וכל  הלילה,  של  הקטנות  השעות 
באמצע  אני  ואילו  פרוטות,  כמה  להרוויח 
הלימוד רוצה כל רגע לשתות משהו, קם להכין 
עוגה...  פרי עם  או תה, לאכול חתיכת  לי קפה 
למדתי  שלא  לי  אוי  צדיק...  שאני  חשבתי 

ממעשיהם הרעים!...
שכן  כל  כך,  שוקדים  הם  הבלים  על  "אם 
קניין  שהיא  הקדושה  התורה  על  לשקוד  שעלי 
נצחי ולהשקיע בה את כל חיי! אם הם כל כך 
שקועים, על אחת כמה וכמה שבשעת הלימוד 
עלי להיזהר שלא להתעניין בשום דבר אחר, לא 
להרים את הראש מן הספר ולא להסתכל על אף 
לעמול  אלא  אחד,  רגע  אפילו  לבטל  לא  אדם, 

בתורה בכל כוחי!"
כך המשיך הצדיק לבכות ולהיאנח, והרבנית 

לעומתו מנסה לנחמו, שעוד יגדל ויתעלה.
מה  ואבוי!  "אוי  ונבהל.  היצר  זאת  שמע 
אני  והנה  אותו,  מוריד  שאני  חשבתי  עשיתי?! 

רק הגורם המדרבן לעלייתו עוד יותר!..."
מיהר לרוץ למעוז שלו בדיזנגוף ואלנבי, והנה 
לישיבות  הלכו  שלו  האנשים  כל  ריק.  הכל   –
לבעלי תשובה!... אוי ואבוי! היצר הטוב לקח 
לו את כולם. אם ישאר המצב כמות שהוא, תוך 
ימים ספורים הוא יגמור את כל העבודה, וישלח 

אותו לפנסיה מוקדמת...
בתורה  ועוסקים  יושבים  כולם  את  ומצא  רץ 
נגש  קדושה.  בישיבה  מאוחרת  לילה  שעת  עד 
ואמר: "הי, מה אתם עושים פה? בואו בחזרה 

לתל אביב!...".
אותך!  רוצים  איננו  "לך מפה!  לו:  ענו  מיד 
ידענו  לא  הקדושה!  התורה  את  רוצים  אנחנו 
החכמנו  ומהנה.  יפה  כה  להיות  יכול  שלימוד 
מאד. קבלו אותנו בסבר פנים יפות. לא העלינו 
בדעתנו שקיימים דברים כאלו... אנחנו נשארים 
פה. "פה אשב כי איויתיה". אין אנו רוצים את 
כל  בהם  אותנו  שפיתית  וההבלים  השטויות 

הימים". 
זוהי דרך הנהגתו של אדם הלומד ממעשיהם 
בעבודת  בזכותם  ומתקדם  הרשעים  של  הרעים 

ה' שלו!

ההתלהבות מביאה להצלחה

באו ושאלו את האדמו"ר מגור, בעל ה"בית 
ישראל" זצ"ל, איך אפשר להסביר את העובדה 

בתי  קיבוצים,  מקימים  עול  פורקי  שאנשים 
ספר חילוניים, מועדונים, אופרות וכיוצא בכך, 
ומצליחים בפעולותיהם, על אף שהם נגד התורה 
ונגד ה', וכל מטרתם לפתות באמצעותם אנשים 
החרדים  שאנחנו,  בשעה  זאת  וכל  ולקלקלם, 
הקדושה  את  להגדיל  רצוננו  שכל  ה',  לדבר 

בעולם, איננו מצליחים?
את  עושים  כשהחופשיים  האדמו"ר:  אמר 
ובלהט.  שלם  בלב  אותם  עושים  הם  מעשיהם, 

הם פועלים בזריזות וזו סיבת הצלחתם!
ילדים  לקיבוצים  לקחת  הם הצליחו  זה  בכח 
ללא  דתם,  על  ולהעבירם  וצדיקים  תמימים 

כשרות וללא תפילה! 
קדושות"  מטרות  למען  פועלים  "אנחנו 
הלהט  לנו  חסרים  "אבל   – הרבי  המשיך   –

והזריזות הללו"...
דבר  כל  לעשות  צריך  להצליח,  שרוצה  מי 
כל  להציל  נצליח  כך  ולהט.  התלהבות  מתוך 

יהודי, שלא יתנתק מעם ישראל.

התלהבות של בעלי תשובה! 

חז"ל )ברכות לד ע"ב( אמרו: "מקום שבעלי 
תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינן עומדים". 

מהי הסיבה לכך?
מבאר ה"מאור ושמש", שבעל תשובה נמצא 
במקום גבוה יותר, משום שכאשר הוא שב אל 
מידת  את  להפוך  יכולת  בידו  יש  לבו,  בכל  ה' 

הדין למידת רחמים.
בתומו  שעמד  גמור  מצדיק  יותר  גדול  הוא 
כל ימיו, כי הוא - בעל התשובה - עמד כל ימיו 
בעבותות היצר ובסטרא אחרא, ובכח גדול ניתק 
משמאל  ונהפך  לטוב,  הרע  כל  את  והפך  ממנו 
מדת  להפוך  כן  גם  בידו  העוז  כן  על  לימין, 
הדין שהיא בחינת שמאל למדת הרחמים שהיא 

בחינת ימין.
ה'  עד  ישראל  "שובה  הכתוב  שאומר  זהו 

אלוקיך" )הושע יד, ב( – מהו 'עד'?
'אלוקיך'  בא לומר, שבעל תשובה הופך את 

שהיא מדת הדין - ל'ה'' שהיא מדת רחמים.
מבין שכל  הוא  תשובה,  בעל  נעשה  כשאדם 
בקיום  מתחיל  הוא  ולכן  טעה,  כה  עד  ימיו 
כמו  ובהתלהבות,  במסירות  והמצוות  התורה 
נעשה  הוא  ממילא  כה.  עד  ברשעותו  שעשה 

גדול יותר מן הצדיק הגמור.
בעלי  של  בהתלהבות  כשמתבוננים  לעיתים 
זוכים  שהיינו  הלוואי   – קנאה  חשים  תשובה 
יושבים  הם  ותמימות!...  התלהבות  לאותה 
ולומדים בהתלהבות, שאין אותה לאדם שהוא 
ירא שמים מנעוריו, כי הם, שעשו את הרע כל 

כך חזק, עובדים גם על הטוב באותו אופן. 

)מתוך משכני אחריך בראשית ח"ב(. 



"לזה אתם קוראים הנאה? הכל דמיונות ושטויות, ֶהֶבל ּוְרעּות רּוַח", אמר להם. "עזבו את הדברים הללו. בואו לירושלים, 
לישיבה, שבו ותלמדו ותשמעו דברי אלוקים חיים, משניות, הלכה ואגדה. אז תיהנו הנאה אמיתית"



19ט"ז כסליו תשפ"א 2/12/20 בני ברק

הרה"ג שמואל רבינוביץ                    
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

דבורה המינקת
מסעו  בתיאור  בעיקר  העוסקת  פרשתינו 
נקטעת  ישראל,  לארץ  חזרה  אבינו  יעקב  של 
באמצעה בפסוק המספר על מותה של דבורה 
"ותמת דבורה  נאמר:  וכך  יעקב.  – מינקת רבקה, אם 
אלון  שמו  ויקרא  האלון  תחת  ותקבר...  רבקה  מינקת 

בכות" )בראשית לה' ח'(.
חשוב  היה  מדוע  זה,  בפסוק  התקשו  המפרשים 
היתה  לא  "דבורה"  הרי  שכזו?  עובדה  לציין  לתורה 
דמות מרכזית במשפחתו של יעקב, איננו יודעים עליה 
כלום למעט העובדה כי היא היתה מינקת רבקה. מדוע 
זכתה דבורה לכבוד הנדיר של ציון מותה בתורה, ולא 
שקובר  זה  הוא  ובעצמו  בכבודו  שיעקב  אלא  עוד, 
אותה? על פטירתה של "לאה" – אחת מהאמהות לא 
שמענו. וגם פטירתה של רבקה רק נרמזת על פי המדרש 
בפסוק זה של מות המינקת )בראשית רבא פא'(. מדוע 
לא הוזכר פטירתן של שתי האמהות ואילו פטירתה של 

המינקת הוזכר בכבוד כל כך גדול?
המדרש תנחומא מבאר, כי פסוק זה בא להראות את 
גדולתו של יעקב שהיה איש של חסד. שלמרות עושרו, 
וכך  אימו.  מינקת  על  ובכה  ישב  הרם,  ומעמדו  נכסיו 
כותב התנחומא: כיון שמתה )דבורה( היה יעקב יושב 
ובוכה עליה. אמר הקב"ה: יהא יעקב יושב ומצטער? 
נראה לו פנים, שנאמר: "וירא אלוקים אל יעקב עוד" 

)פסוק ט'(.
הרמב"ן מעצים את מעשהו של יעקב אבינו ואומר: 
נ"ט(:  )כ"ד,  בה  שנאמר  המינקת  היא  שאינה  ויתכן 
היתה  אבל  מינקתה,  ואת  אחותם  רבקה  את  "וישלחו 
ועתה  ובתואל,  לבן  בבית  שנשארה  אחרת  מינקת 
כך שעל  שיבתה".  את  לכלכל  עמו  יעקב  אותה  הביא 
במינקת שבשעתו  ברור שמדובר  לא  כלל  פי הרמב"ן 
לארץ  אברהם  עבד  ואליעזר  רבקה  עם  יחד  נשלחה 
כנען, אלא בסתם אשה זקנה שאכן הניקה את רבקה עד 
שזו עזבה את בית אביה. מאז עברו עשרות שנים בהם 
היא כלל לא ראתה את רבקה, שבינתיים נישאה ליצחק 
אולם  בחרן,  נשארה  מינקת  אותה  משפחה.  והקימה 
כאשר יעקב חוזר משם לארץ כנען הוא לא שוכח אותה 
ולוקח אותה יחד איתו להעניק לה את הכבוד שלו היא 
ראויה בשנותיה האחרונות, למרות שאינו מכירה ואין 

לו כביכול שום מחויבות כלפיה.
לא זו בלבד, אלא שכאשר דבורה מתה בדרך, יעקב 
עצמו מתעסק בקבורתה למרות שניתן להניח כי לאיש 
מסעו  במהלך  וטרדות  בעיות  מספיק  היו  יעקב  כמו 
מבית חותנו חזרה לארץ ישראל, ויכל להיעזר באחרים.
שמש  על  מפורסם  סיפור  פי  על  זאת  להסביר  ניתן 
בבית הכנסת ששמו היה בפי כל: ר' חצקל. איש שתמיד 

היו לו חיוכים ומפתחות, ותמיד היה מצוי מאחור. 
הכנסת,  לבית  הקהל  בהגיע  אחד,  קודש  שבת  ליל 
דלתות בית הכנסת היו נעולות ובקושי הצליחו להיכנס 
חשכו.  כולם  ועיני  נשים  עזרת  דרך  הכנסת  לבית 
החשמל לא פעל, המקום היה מלוכלך, מהומה שררה 
בין השולחנות, במדף הסידורים לא נמצא סידור אחד.

הציבור התארגן איכשהו לתפילה. באמצע הבלבול 
שקפץ  שסיפר  אחד  מתפלל  למקום  הגיע  והמבוכה 
לראות מה שלום ר' חצקל שחי בגפו, והוא מצא אותו 

במצב אנוש כשהוא דואג לפנותו לבית חולים.
במוצאי שבת יצא הכרוז בשכונה על הלוויתו של ר' 
פלוני אלמוני ז"ל. כך נודע לראשונה שמו. חצקל היה 
בית  ימי  בשחר  פעם  אי  מישהו  לו  שהדביק  כינוי  רק 
נודע  מכן  לאחר  שבוע  ידועות.  בלתי  מסיבות  הכנסת 
והודיע  לבימה  עלה  כשהגבאי  השמש  על  נוסף  דבר 
וכך  הכנסת.  בית  אחזקת  לצורכי  דחופה  מגבית  על 
אפשר  עתה  אך  שידעו,  רצה  לא  המנוח  אמנם  אמר: 
היה  ההוצאות  בעול  היום  עד  שהחזיק  שמי  לספר 
השמש זצ"ל. הוא שתרם את מבנה בית הכנסת עצמו 
לפני שלושה עשורים כשהוא גם מקדיש את כל כספי 
בחודשו  חודש  מידי  מהגרמנים  שקיבל  השילומים 
ומניף  הגבאי  קורא  "עכשיו",  הכנסת.  בית  להוצאות 
ידיו בצער, "עלינו לשנס מותניים יחדיו ולהחזיק בעול 
שאף הוכבד עכשיו, כי בנוסף לכסף, תרם השמש את 
עצמו ועסק בטיפול בית הכנסת בהתנדבות וצריך עתה 
נדהם  המתפללים  ציבור  מלא".  בכסף  מישהו  לשכור 
העריכו  שלא  ואיך  ז"ל,  הנסתר  הצדיק  של  ממעשיו 

בחייו.
הסביבה  ברקע.  שנבלעים  כאלה,  רבים  בינינו  יש 
חיינו.  לצללי  נעלמים  והם  תוויהם  את  מטשטשת 
קורות  עד כמה הם שם, מחזיקים את  נדע  לא  לעולם 
חלק  הם  כמה  ועד  לנו  חשובים  הם  כמה  עד  חיינו. 
מלמדנו  זה  מדי.  מאוחר  שכבר  עד  ובשרינו  מעצמינו 

ובאזכרתה.  דבורה  מינקת  של  בקבורתה  אבינו,  יעקב 
עם  שבשוליים,  האנשים  עם  הוא  האמיתי  שהחסד 
האנשים שאותם אנחנו "לא סופרים". הלקח הזה חייב 
להיות נר לרגלנו: לזכור תמיד כי גם בשוליים יש חיים 

ולפעמים הם גדולים מאוד.
גלמוד  איש  לב"ע  נסתלק  תשע"ז  כסלו  ט"ו  בליל 
וערירי ר' יעקב שימשא זצוק"ל. השתתפתי בהלוויתו 
בבית העלמין בסנהדריה, שם קנה לעצמו חלקת קבר. 
ובראשם  בודדים  אנשים  עשרות  השתתפו  בהלווייתו 
רבי  הרה"ק  של  בניו  לעלוב  לבית  האדמורי"ם  כ"ק 
בזכותו  הכרתי  האיש  את  זצוק"ל.  מלעלוב  שמעון 
פנה  כשהוא  הי"ו,  גרוסמן  זלמן  ר'  החסד  איש  של 
וביקש ממני להציב שלטים שאסור לדבר בשעת  אלי 
ובמקומות  המערבי  בכותל  התורה  ובקריאת  התפילה 

הקדושים.
ר' יעקב עבר את כל תלאות השואה. הוא שרד את 
עם  אך  משפחה  ללא  לארה"ב  לבדו  והגיע  אושוויץ, 
אמונה עצומה ושמחה. בני משפחתו גוועו ברעב לידו, 
אולם הוא לא התייאש. יחד עם כ"ק האדמו"ר מלעלוב 
את  להפיץ  המשימה  את  עצמם  על  לקחו  זצוק"ל 
האיסור החמור לדבר בשעת התפילה. מידי לילה יצאו 
שנקרא  עד  ועוד.  כנסת  בבתי  שלטים  לתלות  בחצות 

בפי מכיריו: "אסור לדבר".
לאחר מכן עלה לארץ הקודש. כאן נודע לי בהלוויה 
2 ספרי תורה  שתרם להקמת בית כנסת ברמת שלמה, 
וגמ"ח. הוא לא השתתף בחנוכת בית הכנסת ובהכנסת 
ספרי התורה שתרם. אך לאחר שנאמר לו כי יבואו אליו 
לאחר  מיד  ונעלם  אות  לכתוב  הגיע  הוא  אות,  לכתוב 
מכן. גם הגמ"ח שהקים וקראו לו "חסדי יעקב", הוא 
התנגד לשם עד שאמרו לו כי כמה יעקב איכא בשוקא. 
ידפיסו  ולא  יכריזו על הלוויתו  לא  כי  בצוואתו ביקש 

מודעות.
לדבר  "אסור  השלט:  תלוי  הכנסת  מבתי  ברבים 
יודע כי שלטים אלו  בשעת התפילה..." ואף אחד לא 
הייתה  חייו  משאת  כל  נפשו.  וממסירות  מכספו  נקנו 
להפיץ את חשיבות מורא המקדש. אך הוא ברח מכל 

פרסום. 
נסתרים  ידועים",  "לא  אנשים  על  אלו  סיפורים 
ונעלמים הם סיבת הדגשת התורה על פטירת "מינקת 
רבקה", דווקא על אנשים מסוג זה בכה יעקב. ועל אלו 
הקב"ה סופר ומונה את הדמעות שבוכים עליהם בבית 
כך  ומשום  עצומים.  מעשיהם  אך  נסתרים  הם  גנזיו. 
זכתה דבורה לפסוק מיוחד על פטירתה וקבורתה ע"י 
יעקב ללמדנו עד כמה חשוב להביט עליהם, כי פעמים 

הם אבן יסוד לבניה של אדם ושל הנהגה וכדו'. 
עין'  ה'בת  הרה"ק  של  דהילולא  יומא  חל  השבוע 
זי"ע. ידוע שבימי שבתו בצפת, לא היה יוצא להשתתף 
בהלווית המת. אך הנה פעם אחת עברה לוויה של אחד 
יצא  והוא  עין',  ה'בת  של  לביתו  בסמוך  צפת  מאנשי 
הנאספים  העם  כל  החיים.  לבית  עד  המת  את  וליווה 
תמהו, מה זה ועל מה זה, היות שהנפטר לא היה ידוע 

כאדם גדול ורם, אלא כאיש פשוט ביותר?
'החברא  שאנשי  שעה  העלמין,  לבית  בהגיעם 
במקוה  ולטהרה  לטבילה  הנפטר  את  הכניסו  קדישא' 
מאוד.  ומפוחמות  שחורות  שרגליו  הבחינו  האריז"ל, 
האלמנה  פי  את  לשאול  ויצאו  כך  על  השתוממו  הם 
שבימי  וסיפרה  פתחה  והיא  הדברים.  של  לפשרם 
צעירותו כשהיה רוכל במדינות הניכר, הגיע פעם אחת 
לבית מטרוניתא מבית המלוכה שגמרה אומר להינשא 

אליו, והכריחוהו לבוא לסעודת הנישואין... 
הגיהינום  את  ראה  הנישואין  בהיכל  שישב  ה'חתן' 
והנה  בנפשו.  עצות  להשית  ידע  ולא  תחתיו,  פתוחה 
לוחשות,  גחלים  של  חבית  ההיכל  באמצע  הוא  רואה 
שהעמידו לחמם את הקהל, אזר החתן עוז ותעצומות, 
וקפץ אל תוך אותה חבית בוערת. משראו הערלים את 
אשר עשה,  הבינו כי חתן זה הינו משוגע, ותיכף ומיד 
שילחוהו לנפשו וכך ניצל מידי עבירה. וכל ימיו נותרו 

רגליו שחורות זכר לאותו מעשה של מסירות נפש. 
ביתי  מחלון  ראיתי  ואמר:  זי"ע  עין'  ה'בת  נענה 
בגמרא  ומובא  המיטה,  את  סובב  דנורא'  ש'עמודא 
יורד מן השמים אל מיטת הנפטר רק  שעמודא דנורא 
לחד או שניים בדרא. כראותי את העמודא דנורא הבנתי 
כי קדוש ייאמר לו, על כך יצאתי ללוותו עד בית החיים. 
מותו,  יום  עד  פשוט'  'יהודי  שנותרו  יהודים  ישנם 
אולם בפטירתם התבררה גדולתם ועוצמתם. ולפעמים 
גם לאחר פטירתם לא נדע עליהם. על כן עלינו לדאוג 
לכל אחד ואחד מאחינו, כי איננו יודעים מי גדול ומי 

ענק.



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

מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

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

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

פתרון מושלם!!!

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות
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למכירה

טז’ כסלו -יח’ כסלו תשפ”א
02/12-04/12/2020  

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 
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4-4.5 חדרים

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

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

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

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

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

בלעדי ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________  קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

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

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

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

+5 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

 ברימון, 120 מ"ר 
נטו,  ק"ב )לא אחרונה(,  

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

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

 מציאה!! בקרית 
הרצוג בגני הזית, 5 חד', 
קומה 4 + מעלית, בניין 
חדש, 1,800,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)29-29(קוק 23 054-6506501

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

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

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

3-3.5 חדרים

בני ברק

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

2,050,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

אופקים

 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(_____________________________________________

בית שמש

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

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

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

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

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)46-49ל(052-7161774

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)47-50ל(052-8602957

וילות ובתים

 במנחם, דופלקס 
7 חדרים + גג, חזית, 

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

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

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

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 4 חד' בקהילה, ק"ב, 

משופצת, ברמה גבוהה + 
סורגים, 790,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)48-50ל(052-7609126

 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

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

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

 באברבנאל בטאבו 
משותף, ק"ג ללא מעלית, 
משופצת מהיסוד, חזית, 
עם אפשרות 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

 בבלעדיות! בא. הפלמ"ח, 
כ- 65 מ"ר, ק"ג, אופציה 

בגג, מאווררת, מיקום מצויין 
1,390,000 ש"ח

_____________________________________________)48-49ל(054-8405486

 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

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

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

054-3191310)49-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-49(רויאל נכסים 054-3191310

 הנרקיס, 4 חדרים, בנוי 
75 מ"ר, אזור מתחרד, קומה 

4, 890,000 ש"ח רויאל נכסים 
054-3191310)49-49(_____________________________________________

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

מתחרד, 990,000 ש"ח רויאל 
_____________________________________________)49-49(נכסים 054-3191310

4-4.5 חדרים

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

לפגישה ראשונית ללא 
כל התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)49-49(_____________________________________________

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

נותרו דירות אחרונות, 3 
חדרים, 1,700,000 גמיש

B.D.A 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

1,550,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)49-49(_____________________________________________

 בפרדו, ק"א, כ- 
160 מ"ר, מחולקת 

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

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

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

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

1,990,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)49-49(_____________________________________________

 באברבנאל, קרקע, 
כ- 75 מ"ר, מחולקת, 

מושכרת ב- 6,000 ש"ח, 
א.ליותר, 1,390,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)49-49(_____________________________________________

 באזור העיריה בבניין 
בוטיק, 160 מ"ר, מפלס אחד, 

4 דיירים, ק"א + מעלית + 
חניה, משוקעת ברמה גבוהה, 

חדשה, 3,800,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)49-49(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במוהליבר 6 חד', 
140 מ"ר, מחולקת עם 2 

יחידות, ק"א, חזית, 2,350,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בגמר בניה בשיכון ה' 
מבחר דירות, החל מ- 

1,550,000 ש"ח פנחס 
_____________________________________________)49-49(נכסים 055-6789653

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

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

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 מבחר דירות למכירה, 
קנייה, להשכרה, ונופש, כנסו 

dira4me.co.il 49-49(חינם(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב ליד החלוצים, קומה 

ראשונה, מחולקת 
ל- 2 דירות, משופצות, 

מרוהטות, מכניסות 
5,500 ש"ח ביחד במחיר 
מעולה, 1,380,000 מיידי 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)49-49(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! בבנין 
הכי מבוקש! 4 חד' + 

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

_____________________________________________)49-49(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי! באזור רח' 
הרצוג, דופלקס ברמה גבוהה, 

ענקית, 240 מ"ר + מעלית 
+ חניה, חזית + מ. גג גדולה, 

3,350,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

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

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

בטאבו, משופצת, חדשה, 
_____________________________________________)49-49(חזית א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי דופלקס בפ"כ 
במתחרדים, כל קומה 62 

מטר + מעלית, משופצת, 
1,500,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)49-49(_____________________________________________

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

כ"א, אופציה, 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)49-49(הנדל"ן 050-4177419

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

ק"ב, חניה, מחסן, 
2,790,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

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

מ"ר + 2 סוכות + יחידת 
הורים + בנוסף לדירה 
קליניקה 10 מ' נפרדת 

בקומת קרקע בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)49-49(_____________________________________________

 למכירה בקרית 
הרצוג, 5 חד', ק"ג, דירה 
משופצת ברמה גבוהה, 

מרווחת מאוד, 2 שירותים 
+ מרפסת שמש גדולה 

שמשמשת גם לסוכה + 
מחסן פרטי 10 מ' מתחת 
לבניין, מחיר גמיש, מיידי, 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)49-49(_____________________________________________

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

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

054-5951599)49-49(_____________________________________________

 דירות 5,6 חד' חדשות 
מקבלן, מתוכננות היטב, 

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

_____________________________________________)49-49(נכסים" 054-6270872

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

054-6270872)49-49(_____________________________________________

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

שמש, כניסה מיידית "לכוביצקי 
_____________________________________________)49-49(נכסים" 054-6278072

 בלעדי באזור הרב שך כ- 5 
ח', כניסה מבני ברק, חזית 
לז'בוטינסקי, בניין אברכים, 
110 מטר + רשיון לעוד 20 

מטר, מוכנה לחלוקה + 
מעלית, 2,000,000 תיווך 
_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 בגינות דוד, 5 חד', 
מיוחדת, 145 מ' + מחסן + 
חניה, כ"מ, 2,800,000 תיווך 

052-2221614)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 49-49(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

וחניה, 2,350,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)49-49(_____________________________________________

 מציאה, ברבינו אשר, 
4.5 חד', חזית, מעלית, חניה, 
מחסן, ק"א, 1,800,000 תיווך 

_____________________________________________)49-49(הנדל"ן 050-4177419

 בסוקולוב א.שפרוט, 4 
חד', משופצת כליל, ק"א 

+ אופציה, חזית לגינה, 
1,960,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 באסם, ק"א, 4 חד' 
+ יחי"ד גדולה + מחסן, 

מפוארת, עורפית, 3,000,000 
_____________________________________________)49-49(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

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

1,690,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

 בבורכוב 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

מפוארת!!! מעלית, 
חניה, 2,000,000 נדל"ן 

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

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

חלקית, 1,790,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 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)49-49(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 90 מ"ר, 

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

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 4 
חד', ק"א, כ- 100 מ"ר, 
מעלית וחניה, אופציה 

לסוכה, 2,100,000 חמד 
_____________________________________________)49-49(נדל"ן 050-6452128

 מציאה!!! ברמת אלחנן 
4.5 חד' + מעטפת בנויה, 

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

2,170,000 נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)49-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-49(נכסים" 054-6270872

 ברחוב אהרון דב, 
קומה ג', חזית, 3 חד', 
משופצת ברמה גבוהה 

מאוד תיווך אשכנזי
03-5791770)49-50(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)49-49(_____________________________________________

 בכהנמן דירות 3 חד', 
מ- 1,430,000, 4 חד' מ- 

1,820,000, חזית, תשלומים 
נוחים, קבלן אמין תיווך הנדל"ן 

050-4177419)49-49(_____________________________________________

 בעל שם טוב, ק"א, חזית, 
משופצת כליל, 92 מ"ר, 3.5 
חד', 2,100,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)49-49(הנדל"ן 050-4177419

 בסוקולוב השלשה, 3.5 
חד', 85 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת, 1,800,000 גמיש 
_____________________________________________)49-49(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 בשומר 3 חד' ענקית, 
כ- 83 מ"ר, ק"ב, אופציה 

ל- 25 מ"ר, 1,700,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

רק 1,200,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 "הטבה בעמלת התיווך", 
בבורוכוב 3.5 חדרים, ק"א, 
סוכה, מעלית, ממ"ד וחניה 

_____________________________________________)49-49(תיווך 050-4122744

 בקרית הרצוג! מגורים 
+ תשואה! 3 חד', ק"ב 
+ הרחבה של 60 מ"ר, 
כדאי לראות! "אביחי - 
_____________________________________________)49-49(מתווכים" 03-5701010

 לפני כל עסקת מכירה 
או השכרה קבל יעוץ 

מקצועי, אישי, נאמן! 
"אביחי - מתווכים"

_____________________________________________)49-49(03-5701010 זה בלעדי!

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

03-5701010)49-49(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)49-49(בועז 050-4156080

 באיזור דובק, חדשה 
ומאווררת, 3.5 חדרים, כ- 90 
מ"ר, 3 כ"א, סלון גדול, ק"ד, 

מעלית, 1,870,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

052-7193105)49-49(_____________________________________________

 בזכרון מאיר 3 חד', 80 
מ"ר, קומה א', שמורה, חזית 

+ מרפסת סוכה + אופ' 
להרחבה ממשית, 1,690,000 
_____________________________________________)49-49(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בגבעת רוקח 3 חד', 
70 מ"ר, משופצת, קומה 3 
+ גג בטון + מרפסת סוכה, 
1,400,000 נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)49-49(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3 חד', 80 
מ"ר, קומה 2, חזית פינתית, 

שמורה + מטבח חדש + 
מרפסת + סוכה, 1,650,000 

גמיש נדלניסט/נפתלי
054-5951599)49-49(_____________________________________________

 בפרדס כץ 3.5 חד', 72 
מ"ר, קומה 3, חזית, משופצת 

חלקי, מטבח חדש, אופציה 
לעוד כ- 80 מ"ר, 1,350,000 

גמיש נדלניסט/נפתלי -054
5951599)49-49(_____________________________________________

 באנילביץ 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"ג + מעלית, מסודרת + 
חניה, 1,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)49-49(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בשד' גרשטנקורן 
3 חד' + מרפסות, חזית, 
משופצת, ק"ב + חניה, 

1,700,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)49-49(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בקרית 
הרצוג קובלסקי, קומה א' + 
מעלית, חזית, מסודרת תיווך 

_____________________________________________)49-49(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח', 75 מטר 
+ אופצייה 20 מ' בשומר 

רוזנהים, קומה ב', 1,700,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)49-49(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-50ל(050-2228966

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

דניאל, 1,600,000 נאור נכסים 
054-4566453)49-49(_____________________________________________

 א.אבוחצירא 4חד/ק"א 
כ-62 מ"ר א-בצד 30 מ"ר 

"משופצת" 1.310.000 
"בלעדי-משגב-לדיור" 

052-5222690)49-49(_____________________________________________

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
050-5308742
03-5797756)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________



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

טז’ כסלו -יח’ כסלו תשפ”א   02/12-04/12/2020

 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

3-3.5 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

ירושלים

+5 חדרים

 בחברון, 2.5 חד', משופצת 
כחדשה, ממוזגת ומרוהטת, 

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

עסקים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק 

 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(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 
3 חד' בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, משופצת, 

1,075,000 ש"ח כל 
דירה, בלעדי ש.מאירוביץ

050-5308742
054-6506501)30-30(_____________________________________________

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

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

ש"ח. ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)36-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 

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

למוגבלים(, 4,500 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

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

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

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

בחדרים, מעלית + חניה, 
משופצת, בהזדמנות

050-4771261)46-49(_____________________________________________

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

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

 דירת 3 חדרים, חדשה 
מהקבלן, קומה 3, בקרית 

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

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

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

_____________________________________________)46-49(תיווך 052-7690396

גבעת שמואל

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

_____________________________________________)46-50ש(054-4797080

+5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

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

2,250,000 גמיש!!!
050-4811222

_____________________________________________)49-49(050-6610501 סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)49-49(ש' בלבד!! 050-4811122

 במרכז העיר, דירה 
מצויינת להשקעה/שותפים, 

ק"ד, מעלית, ענקית, 100 
מ"ר, 1,530,000 ש"ח
_____________________________________________)49-49(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)49-49(_____________________________________________

צפת

 במנחם, דופלקס 
7 חדרים + גג, חזית, 

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

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

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

דופלקסים

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

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

מציאה, 4,400 נאור נכסים 
054-4566453)49-49(_____________________________________________

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

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

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

 בדמשק אליעזר, מיידית, 
משופצת, נקיה, אפשרות 

_____________________________________________)47-50ל(לריהוט 054-5634160

+5 חדרים

 למכירה דירה באומן 
פושקינא 27, משופצת 

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

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

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,820,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)49-49(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! 
_____________________________________________)49-49(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 

_____________________________________________)49-49(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 

_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

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

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

02-5713375)49-49(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375

 בעיר העתיקה, דירה גדולה 
_____________________________________________)48-49(7 חדרים, נוף 050-7638194

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

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

 3 חד' גדולים, מרווחת, 
83 מ"ר, ממוזגת, ק"ב, 

באלי הכהן ליד ר' עקיבא, 
אפשרות לממושכת, לל"ת 

_____________________________________________)48-49ל(03-6195011

 באזור מנחם/הרצוג 
ב"ב, דירת 3.5 חדרים )ק"א(, 

משופצת, חדשה, ברמה 
גבוהה, לטווך ארוך, 4,700 

_____________________________________________)48-49(ש"ח 050-4324400 ללא

 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(

 להשכרה דירת 2 וחצי 
חדרים, משופצת, מרוהטת 

וממוזגת, באבן גבירול, 2,000 
_____________________________________________)48-49(ש"ח 054-6287000

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

חלקית, 2,800 ש"ח, מיידי 
_____________________________________________)48-51ל(054-6804376

 בשיכון ג', מרים הנביאה, 
2 חד', 40 מ"ר, חצר, ק"ק, 

כחדשה, מרוהטת, 2,800 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ל(050-9627814 054-4627814

 1.5 חד', בשיכון ה', 
מתאים גם למשרד/גן + חצר 

גדולה, גישה לנכים
_____________________________________________)48-49ל(052-6357770

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

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

 יח"ד, 2 חד', מפוארת 
וממוזגת + דוד"ש, 2 כ"א, 

_____________________________________________)48-49ל(בסוקולוב, מיידי 054-8485115

 מחפש דירה כ- 65 מ"ר, 
מערב ב"ב עד 1,200,000 

_____________________________________________)48-49ח(לל"ת 050-6616906

 דרושה דירה להשכרה 
לל"ת 4.5-6 חדרים לממושך 

_____________________________________________)48-49ח()בני ברק( 052-7691997

 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(_____________________________________________

חנויות

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-52ל(052-2518617

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

חזית 03-5704618 -03
_____________________________________________)47-51ל(6180978

מבנים
 דרוש מבנה למעון בגודל 

300-500 מ"ר, בב"ב, ק"ק/
_____________________________________________)48-49ל(ראשונה, לל"ת 050-4186500

משרדים

מחסנים
 להשכרה ב"ב, מחסן, 

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

_____________________________________________)46-50ל(052-7140101
 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

 הזדמנות החודש!!! 
בחנקין, קרקע, כ- 40 

מ"ר, 2 חד', 1,050,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)49-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-49(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

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

חתמו, הגישו תוכניות 
לעירייה לעוד 2 חד', 

מחכים להיתרים 
מהעירייה לבניה מיידית, 

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

050-4156080)49-49(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 באזור העיריה דירת חדר 

30 מ"ר + אופציה לסוכה, 
ק"ק, חזית, 1,000,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-49(א. פנחסי 03-5799308

 7 חד', ביהודה הלוי, כ- 
170 מ"ר בנוי + כ- 70 מ"ר 
גינה, מיידי "מאגדים" משה 

_____________________________________________)49-49(דסקל 050-5926021

 במנחם בגין 5 חד', 130 
מ"ר + חניה + מ.שמש, מחיר 
מעולה "מאגדים" משב דסקל 

050-5926021)49-49(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", ביום 
שישי הקרוב 4/12/20 בין 

השעות 10:00-12:00 יתקיים 
בית פתוח - יום ללא עמלת 

תיווך בסיבים 69 שכונת פסגת 
הדר, מיני פנטאוס משודרג, 
קומה 13, 6 חד', 200 מ"ר, 
חניה, מחסן, מעלית, מ"ש, 

יחידת הורים צוות אריאל 
050-9695496)49-49(_____________________________________________

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

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

יחידת הורים צוות אריאל 
050-9695496)49-49(_____________________________________________

 בעמישב 4 חדרים, 80 
מ"ר, משופצת כחדשה + 

תמ"א אחרי החלטת וועדה, 
רק 1,420,000 ש"ח
_____________________________________________)49-49(054-3050561 תיווך

 "אינפינטי עוצמה", 
ויסבורג 22 )יוספטל(, 

משופצת, קומה 3, 3.5 חד', 
75 מ"ר צוות אריאל

050-9695496)49-49(_____________________________________________

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

קומה 4, 3 חד', 70 מ"ר צוות 
_____________________________________________)49-49(אריאל 050-9695496

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

מ"ר צוות אריאל
050-9695496)49-49(_____________________________________________

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

3 חד', 70 מ"ר צוות אריאל 
050-9695496)49-49(_____________________________________________

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

75 מ"ר, מעלית, יחידת הורים 
_____________________________________________)49-49(צוות אריאל 050-9695496

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

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

_____________________________________________)49-49(אריאל 050-9695496

 להשכרה בגינות דוד, 
פנטהאוז, לכניסה מיידית 

"לכוביצקי נכסים"
054-6278072)49-49(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בחזו"א 4 חד' ענקית, 
חזית, 3 כ"א, ק"ב "לכוביצקי 

_____________________________________________)49-49(נכסים" 054-6278072

 בשיכון ג' 4 חד' גדולה 
ומאוררת, ק"ג "לכוביצקי 

_____________________________________________)49-49(נכסים" 054-6278072

 3 חד', באהרון דב, ק"א, 
ע"ע, חזית, מיידי, 3,700 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ל(050-5683422

 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

 באבן גבירול/שפרוט, 
3 חד', 56 מ"ר, ק"ק + חצר 
)מרוצפת 15 מ"ר(, חדשה, 
שירותים כפולים, מסורגת, 

_____________________________________________)49-49(ממוזגת 050-4177419

 באוסישקין 3 חד', 
ק"א, 65 מ"ר, בנין 

חדש, 3,500 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)49-49(הקריה 050-3000121

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

050-3000121)49-49(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)49-49(נדל"ן בועז 050-4156080

 במנחם בגין 3 חד', 
משופצת, גדולה ומרווחת 

מאוד, 80 מ"ר, ק"ב, 
במחיר מעולה, רק 3,300 

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

050-4156080)49-49(_____________________________________________

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

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

 להשכרה בשיכון ה', 
3 חד', מטופחת, כ.פרטית 
+ חצר + חניה "לכוביצקי 

_____________________________________________)49-49(נכסים" 054-6278072

 בלעדי! באנילביץ בבית 
פרטי 3 חד', 80 מ"ר, ק"א, 
משופצת, 3,900 ש"ח א. 

_____________________________________________)49-49(פנחסי 03-5799308

 ביהודה נחשוני 3 חד' 
+ חצר, קומת קרקע, מיידי 

"מאגדים" משה דסקל
050-5926021)49-49(_____________________________________________

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

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

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

חדשה, קומה 2/3, 2,950 
_____________________________________________)49-50ל(ש"ח, מיידי 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(_____________________________________________

 בקובלסקי 2 חד', 
יחידה, משופצת, חדשה 

+ נוף, במחיר 2,300 
ש"ח + מפתחות, מיידי 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)49-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-49(משה דסקל 050-5926021

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

ה', 40 מ"ר, מיידי, לל"ת, 
_____________________________________________)49-49(3,000 ש"ח 054-8449114

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

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

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

+ מרפסת 60 מ"ר 
*באוסשקין! 110 מ"ר, 

ק"א *בנורוק, יחידה 
משופצת! "אביחי - 

_____________________________________________)49-49(מתווכים" 03-5701010

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

050-4112300)49-52(_____________________________________________

 "נדירה בשוק", יח"ד, 
בשאול חדד, 2 חד', ק"ג, 

30 מ"ר, מסודרת + חניה + 
מכשירי חשמל, 2,650 ש"ח 

כולל ארנונה וועד בית
_____________________________________________)49-50ל(052-7689220

 ברמת הדר 5 חד', 
135 מ"ר, קו"9, נוף פתוח 

"מאגדים" משה דסקל
050-5926021)49-49(_____________________________________________

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

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

 הקודם זוכה! 3 חד', 
בשכונת אלי הכהן במרכז 

העיר ירוחם, 65 מ"ר, 
ק"א, 320,000 ש"ח 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)49-49(_____________________________________________

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בסמיכות לקניון רפאלי, 
חנות 25 מ"ר, במחירי 

התקופה תיווך דורון
054-4980159)49-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-49(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)49-49(תיווך דורון 054-4980159

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)49-49(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 110 מ"ר מוכן 
לקליניקה במרכז העיר תיווך 

_____________________________________________)49-49(דורון 054-4980159

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

מחיר מעולה, תיווך דורון
054-4980159)49-49(_____________________________________________

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

054-4980159)49-49(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר ברב קוק 
במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)49-49(_____________________________________________

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

050-4177419)49-49(_____________________________________________

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, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

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. 
_____________________________________________)45-13/21ש(052-6990764

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

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

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

בר יוחאי

 המציאה!! א.השניים 
"דירת-גן" 2 חד' כ-50 

מ"ר 3 כ"א + חצר 
120מ"ר + מעטפת 40 

1.370.000 "תיווך-משגב-
_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

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

בטון כ-65מ"ר 1.320.000 
"בלעדי-משגב-לדיור" 

052-5222690)49-49(_____________________________________________

 א.העירייה 2.5חד/ק"ג 
כ-67 מ"ר היתרים 11מ"ר 

אופציה בגג רעפים 
1.399.000 "תיווך-משגב-

_____________________________________________)49-49(לדיור" 052-5222690

 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 

_____________________________________________)49-49(הכוכבים: 02-5713375
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

צפת

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, 

קרוב לביהכנ"ס, עד 70 איש 
053-5681288 לתמונות: 

royaldream17@gmail.com)28-02/21ל(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)07-06/21ש(וג'קוזי 052-8860953

צפון

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-31/21ש(058-6830771

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

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

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

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים 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.
_____________________________________________)49-49/20ש(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

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

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

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

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
_____________________________________________)33-49ש(050-4124556

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

כלנית

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)02-05/21(במקום 050-3388668

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)49-49/20ל(054-8470055

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)30-30/21ש(050-6217759 02-5361771

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)47-06/21ש(050-6333765

 צימרים חלומים + 
גקוזי' ספא, בריכה פרטית, 
ביהכנ"ס קרוב, מושב דתי. 

_____________________________________________)27-27/21ש(052-4484443

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-21/21ש(050-9989500

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-11/21ש(052-8013000

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

ספסופה

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

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

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

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

נהריה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

_____________________________________________)46-52ש(יעבץ

 שידוכים לבני תורה ובנות 
סמינר + פרק ב'

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

אבידות

 נמצא צמיד זהב בבית וגן 
בירושלים במוצאי שבת כט' 

_____________________________________________)44-46ל(תשרי 054-8470541

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

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

 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

 ליומי ושבתות, צימר 
מקסים לזוג, בעתיקה, 

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

 הסעות לנשים לכל חלקי 
הארץ, 4 מקומות, 20 שנות 

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

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

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

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

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

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

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 נמצא חלוק מגבת, שם 
רקום, בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)47-48ח(054-8466226

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

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

052-7123419 | 050-5765449

    סוכן 
השכרת רכב

מרכז הזמנות ארצי- לפרטים והזמנות:

20% הנחה 
על 7/9 מקומות 

בארץ ובחו"ל

 "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

 דרוש מקרר גדול או שניים 
קטנים לישיבה בב"ב

_____________________________________________)48-49ח(052-7144902

 למסירה בחינם זוג מיטות 
_____________________________________________)48-49ח(של חדר הורים 054-8420794

 מערכת מולטימדיה 
למזדה בצבע שחור מסך מגע 

_____________________________________________)48-49ח(גדול 250 054-8421707

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

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 גימבוי D5 נינטנדו לייט 
מצב חדש + משחק ב- 300 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 מחשב DELL אינץ 15 
עם DVD בשימוש כ- 6 שנים 

_____________________________________________)48-49ח(ב- 500 ש"ח 052-7154435

 GAMER-MAX גימבוי 
מצב חדש 200 משחקים ב- 

_____________________________________________)48-49ח(150 ש"ח 052-7154435

 גימבוי INOVA כ- 450 
משחקים בלי בטריה ב- 100 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7154435

 מסנן מים לבריכה ביתית 
חדש באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8491154

 מטחנת בשר של קנווד 
_____________________________________________)48-49ח(350 ש"ח 053-3155415

 מערכת רדיו )טייפ 
וקלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)48-49ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין + מכונת כביסה 

_____________________________________________)48-49ח(300 ש"ח פריט 052-5737813

 אמבט ג'קוזי לרגליים 
איכותי מורפי ריצ'רד כולל 

מתאמים + 4 בקבוקי שמן 80 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-8380655

 מחשב נייד מצוין 
לכתיבה/צפייה בהזדמנות 500 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3346080

 מדפסת משולבת קנון 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מקלדת ועכבר אלחוטיים 
לוגיטק חדשים 60 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)48-49ח(052-7665953

 תנור גז במצב מצויין 
דלתות זכוכית 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2239905

 USA תנור אינפרה אדום 
 ALT 2710 5 דגם Goldline

5 גופי חימום 3 בחזית 2 + 
למעלה )כפתורים נפרדים( 

טרמוסטט בטיחותי חלק עליון 
רחב במיוחד לשימושים שונים 
_____________________________________________)48-49ח(300 ש"ח בב"ב 054-8412976

 4GB מחשב פנטיום 
חלונות GB500 7 אינץ 20 

צורב DVD עובד מצוין 450 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-4174795

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטהאוז ענק 

חדיש ומפואר, 6 חדרים, 
מרוהטת ומאובזרת 

קומפלט, עם נוף מהמם, 
1,500 ש"ח ללילה

050-4442212)49-49(_____________________________________________

 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

 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

 מעוניין לקנות ציוד 
משומש לייצור תפילין

_____________________________________________)49-50ח(052-7624394

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

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

_____________________________________________)49-50ח(054-3605344

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

_____________________________________________)49-50ח(052-5173714

 מטחנה בד"ץ 35 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(052-7188017

 למכירה מכונת כביסה 
מצב מצויין 200 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 למכירה מגהץ קיטור 
מצב מצוין ב- 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)49-50ח(054-3605344

 מאוורר לברביקיו עם פנס 
_____________________________________________)49-50ח(חדש 50 ש"ח 050-4174525

 מקפיא גדול 7 מגירות 
במצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-7609593

 מסך דק מצוין רק 150 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 053-3346080

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

_____________________________________________)49-50ח(054-4443635

 מכונת ייבוש קנדי 5 קילו 
גוף חימום חדש 500 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)49-50ח(054-2633790

 מחשב נייד עם מאגר 
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(058-3263264

 למכירה שואב נטען 
כמעט חדש ב- 300 במקום 

1,200 )בני ברק(
_____________________________________________)49-50ח(054-8435458

 למכירה כיריים גז במצב 
מעולה צבע שחור במחיר 

מוזל של 250 ש"ח גמיש דינה 
_____________________________________________)49-50ח(052-8370535

 למכירה מכונת כביסה 
במצב מעולה של חברת 

קריסטל במחיר של 200 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(גמיש יפה 052-8481569

 מטען אלחוטי סמסונג 
אורגינל רק 199 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(058-3216830

 בלאקברי דגם 9700 רק 
_____________________________________________)49-50ח(200 ש"ח 058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)49-50ח(רק 140 ש"ח 058-3216830

 רדיו דיסק לרכב מבית 
סוני רק 100 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(058-3216830

 פל מיני דגם BM10 כשר 
תומך 2 סימים רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(058-3216830

 מטחנת בשר כחדשה 
_____________________________________________)49-50(150 ש"ח 050-4131038

 סוללה חזקה ואיכותית 
לנוקיה C2 ולנוקיה 208 רק 

_____________________________________________)49-50ח(60 ש"ח 058-3216830

 למכירה תנור חימום 
 USA אינפרא אדום

ATL 2710 דגם Goldline
5 גופי חימום 3 בחזית 2 + 
למעלה )כפתורים נפרדים( 

טרמוסטט בטיחותי 300 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(בב"ב 054-8412976

 HP1102 מדפסת לייזר 
עם מילוי חדש עובדת מצוין 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 050-4174795

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

_____________________________________________)48-49ח(054-4443635

 פלטה ענקית חדשה 
מהקופסא גודל 75 ס"מ 80 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-8471351

 מטחנת בשר בשימוש 
פעם אחת 200 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)48-49ח(052-7663458

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר חדש!!! )בפ"ת( 140 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-2786557

 תנור וגז משולב שני תאים 
במצב טוב 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)48-49ח(050-4180440

 מערכת רדיו למזדה במצב 
חדש + צג ארוך 150

_____________________________________________)48-49ח(054-8421707

 2 נברשות יפיפיות לסלון 
עלות 500 ש"ח להתקשר 

_____________________________________________)49-50ח(ציפורה 050-9009048

 כוורת יפיפיה גדולה 
ומצוינת בצבע סגול וקרם 500 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7609593

 מזרון יחיד אורטופדי חדש 
_____________________________________________)49-50ח(160 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
שחור תקין ונוח 170 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בלבד 052-5737813

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

ומגירה 180 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 3 מזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים + משאבה רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(058-3216830

 כוננית ספרים חמישה 
תאים 100 ש"ח
050-4131038)49-50(_____________________________________________

ריהוט

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)48-49ח(050-3337530 אבנר 

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן של פינת אוכל ו- 6 
כסאות מעץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(050-3337530 אבנר

 שולחן + 6 כסאות צבע 
שחור לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-2239905

 שולחן מעץ )פינת אוכל( 
כחדש מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-6140800

 מיטת יחיד נפתחת ל- 2 
מיטות מצב טוב כולל מגירות 

לאחסון דברים 200 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-6140800

 כיסא דלפק צבע אפור 
_____________________________________________)48-49ח(מבצע 50 ש"ח 054-8465115

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*160*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 ארונית אחסנה 4 מגירות 
של כתר )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 2 כורסאות בצבע אדום 
על גלגלים כ"א 350 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2819921

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 ספה מעור נוח מאוד צבע 
_____________________________________________)48-49ח(קרם 350 ש"ח 053-3155415

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
צבע וונגה, חדשים, אפשרות 

_____________________________________________)48-51ל(בנפרד 052-4227714

תינוקות
 מיטת תינוק של 

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

מזרון אורטופדי ומגן 
_____________________________________________)43-47ש(מיטה 054-8527470
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08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

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

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

 וג
ים

ש
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

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

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

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 מתן סיעוד בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים 

מטפלים/ות
לקשישים/ות, תנאים 

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

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

_____________________________________________)43-50ש(052-7623142

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

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

 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(_____________________________________________

 תקליטי חזנות, קונה/
מוכר/מחליף, מפרטי

_____________________________________________)45-48ל(054-4929855

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)48-51ל(_____________________________________________

 לגן ילדים בשכונת 
רמת אביב, דרושה 

מטפלת, מלאת חום 
ואהבה לילדים, משרה 

מלאה, תנאים טובים סיון 
_____________________________________________)46-49ש(- 050-6912761

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

_____________________________________________)46-49(לפרטים 03-6001411

 דרושה סייעת/
אחראית קבוצה לגן 

בוטיק בעמישב, למשרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות
050-5933224)46-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-50ש(053-3127511

 למכירה שטיח שאגי 
יוקרתי, צבע קרם שמנת, 

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

052-7773526)46-47(_____________________________________________

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

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

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

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

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(_____________________________________________

 תוכון יפהפה אוסטרלי 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7676856 

 ילקוטים לבנים בצבע 
כחול ירוק כחדש 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7676856

 מפה סרוגה יפהפיה 2*2 
_____________________________________________)48-49ח(מ' 50 ש"ח 052-7676856

 מזוודה גדולה במיוחד 
מצוינת רק 190 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 תיק קשיח לגיטרה 
קלאסית מרופד מבפנים חדש 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח נייד 052-2432982

 בובת קופלה של מלכות 
וקסברגר במצב חדש 120 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בבני ברק 054-8457681

 למכירה רמקולים 
למערכת סטריאו כ"א 150 

ש"ח במצב מצויין
_____________________________________________)48-49ח(054-2819921

 6 צלחות עמוקות לבן פס 
_____________________________________________)48-49ח(כסף 70 ש"ח 053-3155415

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים 10 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 נברשת לסלון קריסטל 
כולל נורות 350 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 משטח החתלה לשידה 
_____________________________________________)48-49ח(תינוק 15 ש"ח 053-3155415

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 450 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)48-49ח(240 ש"ח 052-7126106

 סיר גדול חדש 16 ליטר 
_____________________________________________)48-49ח(450 ש"ח 053-3155415

 שולחן נמוך לילדים 35 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7126106

 מנורת לילה עומד 90 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7126106

 ספר קומיקס המסע/
השחקן חיים ולדר 25 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(כ"א 053-3155415

 חולצות שרייבר צווארון 
)לבנים( חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-7691997

 תיקי נשים מצב מצויין 
_____________________________________________)48-49ח(5-10 ש"ח 052-7691997

 פלורוסנט + סטרטר 
36V )לא לדים( חדש 6 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7691997

 סולם מעץ 5 שלבים 80 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7691997

 חצאיות מוטי טופ חדשות 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח כ"א 052-7691997

 מחמם בקבוקים אוונט 
כחדש )באריזה( 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7691997

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(120 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 80 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-7216671

ִ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

 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

 לארגון אבני דעת-
ע"ר המסייע לאלמנות 

ויתומים דרוש/ה רכז/ת-
פעילות בעל/ת יכולת 

להנעת פרוייקטים שונים 
מאתגרים ומגוונים לטובת 

האלמנות והיתומים 
ובעל/ת מוטיבציה 

לעשייה קו"ח למייל: 
avnidaat2@gnail.com)49-50(_____________________________________________

 דרוש אדם, 40+, שת"מ, 
ללינה + מגורים עם אדם 

מבוגר תמורת תשלום, באיזור 
_____________________________________________)49-50ל(הדרום 077-2239770

 דרושה מזכירה למשרד 
בז'בוטינסקי בר"ג, משרה 

חלקית, 2-3 פעמים בשבוע 
_____________________________________________)49-52ל(054-3132330

 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

 התפנה טבח עם ניסיון 
רב, יר"ש לפרטים

_____________________________________________)49-50ח(050-4165749

 מורה פרטי לקידום 
תלמידים או סטודנטים 
בחשבון ומתמטיקה או 

במקצועות הקודש לפרטים 
_____________________________________________)49-50ח(058-3201953

 מעוניין ללמוד כיצד לתקן 
פלאפונים תמורת שעות 

עבודה בתחום לאחר הלימוד 
_____________________________________________)49-50ח(058-3201953

 סמסונג חדש כשר דגם 
B110 תומך 2 סימים רק 150 

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

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

_____________________________________________)49-50ח(בלבד 052-5737813

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

_____________________________________________)49-50ח(ורוד לבבות 050-4135002

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

_____________________________________________)49-50ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

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

_____________________________________________)49-50ח(050-4135002

 3 אוגרים ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-4135002

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7188017

 מיני סיר טיגון חדש 50 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בבני ברק 050-4174525

 כיריים 3 להבות חדש 
באריזה גז 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)49-50ח(תקוה 052-2786557

 גלגלי עזר לאופנים על 2 
גלגלים 40 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-2786557 בפ"ת

 למכירה סט צלחות 20 
חלקים בצבע לבן דוגמא 

מרובעת יפה וחדשה תוצרת 
נעמן במחיר מוזל 100 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בלבד 054-5482231

 טלכרטים מכל השנים 
מכל הדוגמאות יפים וחדשים 
_____________________________________________)49-50ח(במחיר 1 שקל 054-5482231

 נגן "יוניברס" חדש 4 גיגה' 
+ חריץ הרחבה רמקול חיצוני 

70 ש"ח לפרטים:
_____________________________________________)49-50ח(077-7199618

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(054-8490548

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה חזקה 

20 ש"ח לכרך ב"ב
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 כרית נוחה למיטה - 
עמינח כמעט חדשה 60*60 
בב"ב 100 ש"ח במקום 180 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7600336

 מדחום אקדח אינפרא ללא 
מגע חדש באריזה 119 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3188804

 נגן סמארטבס Q2 כולל 
מגן מצב מצויין 349 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(058-3288804

 מעיל צמר מידה 46 200 
_____________________________________________)49-50(ש"ח 050-4131038

 שמלת ארוע מידה 44 
ציפי שכטר 450 ש"ח

050-4131038)49-50(_____________________________________________

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

_____________________________________________)49-52ל(054-8422106

 תיק קשיח קייס לגיטרה 
קלאסית מרופד מבפנים חדש 
_____________________________________________)49-50ח(350 ש"ח נייד 052-2437292

 מעיל ארוך לנשים מידה 
40-42 120 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-5385013

 ערכת טיפול פנים רק 
_____________________________________________)49-50ח(199 ש"ח 058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם 
קליפספורט 4 גיגה רק 150 

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

 בהזדמנות גיטרה ספרדית 
שמורה במצב חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(נייד 052-2437292

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL ב- 80 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 35 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 שמיכה למיטת מעבר 25 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3155415

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש 4 
גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)48-49ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-7216671

 תוכון יפהפה אוסטרלי 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7676856 

 ילקוטים לבנים בצבע 
כחול ירוק כחדש 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7676856

 מפה סרוגה יפהפיה 2*2 
_____________________________________________)48-49ח(מ' 50 ש"ח 052-7676856

 מזוודה גדולה במיוחד 
מצוינת רק 190 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 9 קופסאות מטרנה 
ספיישל מהדרין 700 גר' 

סגור באריזה 50 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(לקופסא 052-7629584

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)48-49ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

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

_____________________________________________)48-49ח(499 ש"ח 03-9092321

 לול גדול מעץ רק 190 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-9089110

 עגלה משולבת רק 200 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-9089110

 למכירה מיטת תנוק 
+ מזרון 300 ש"ח + מזרון 

אורטופדי 90 ש"ח + סלקל 80 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שידת החתלה עץ 
מלא 4 מגירות + עגלת תנוק 

190 ש"ח כל דבר
_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 למכירה עגלה חב' 
GOIE בצבע שחור טורקיז 
משולבת רק ב- 390 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(050-4116799

 לול עץ + מזרן חדש בניילון 
_____________________________________________)48-49ח(150 ש"ח 052-7655652/3

 בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(050-4158480

 עגלת גרקו ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(בב"ב 050-4158480

 טיולון ב- 50 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)48-49ח(050-4158480

 כסא אוכל ללא מגש לא 
מתקפל ב- 25 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)48-49ח(050-4158480

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 דוגמיות סימילק מהדרין 
שלב 2 תוקף 31.12.20 48 יח' 

_____________________________________________)49-50ח(45 ש"ח בב"ב 052-7169771

 סימילק מהדרין שלב 1 
900 ג' 2 יח' 120 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)49-50ח(052-7169771

 למכירה לול גדול צבע לבן 
מצב חדש ב- 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)49-50ח(054-3605344

 לול עץ צבע לבן חדש גדול 
ב- 250 ש"ח טל':

_____________________________________________)49-50ח(054-3605344

 לול תינוקות חדש ב- 350 
ש"ח צבע לבן טל':

_____________________________________________)49-50ח(052-5173714

 לול ילדים מצב חדש צבע 
לבן ב- 500 ש"ח טל':

_____________________________________________)49-50ח(054-3605344

 סלקל מקסי קוזי דגם 
אחרון אפור שחור 200 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-8378727 בני ברק

 עגלת אמבטיה וטיולון 
נביקטון שחור חדשה בקושי 
בשימוש מציאה 300 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-8378727 בני ברק

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)49-50ח(150 ש"ח 050-4135002

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 480 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-7600336 בב"ב

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)49-50ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 משכב ניו בורן לעגלת יויו 
כחדש ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8435549

 למכירה עגלת מוצי במצב 
טוב ב- 499 ש"ח כולל תיק 

_____________________________________________)49-50ח(טל': 052-7635027

 מובייל לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)49-50ח(מנגן 90 ש"ח 052-7188017

 מעמד אוניברסלי חדש 
לאמבטיה תינוק 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + הופך 
לשולחן משחקים 80 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-7188017

 בימבה לתינוקות + מקל 
נסגר מסביב ומנגן 150 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-7188017

 למכירה מיטת תנוק 
+ מזרון 300 ש"ח + מזרון 

אורטופדי 90 ש"ח + סלקל 80 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שידת החתלה עץ 
מלא 4 מגירות + עגלת תנוק 

190 ש"ח כל דבר
_____________________________________________)49-50ח(052-5737813

 לול מעץ עם מזרון במצב 
מעולה 200 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-5385013

 אמבטיה לבייבי גוגר צבע 
_____________________________________________)49-50ח(ב'ז 199 ש"ח 053-3188804

 סלקל סייבקס כולל מתאם 
לרכב שמור כחדש 249 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3188804

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)48-49ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 גלקסי רגיל משומש בצבע 
לבן ב- 250 ש"ח בלבד

_____________________________________________)45-46ח(052-7558801

 S5360 למכירה יאנג 
תומך כשר חדש באריזה סגור 

_____________________________________________)45-46ח(ב- 250 050-6559771

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

 אוזניות ספורט חדשות 
באריזה באחריות 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3188804

 פלאפון Z4-BLU חדש 
בקופסא מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-3121344

 נוקיה C5 עם GPS עובד 
מפה ל- 2018 תקול 175 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(077-9520610

 תיק קשיח לגיטרה 
קלאסית מרופד מבפנים חדש 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח נייד 052-2432982

 בובת קופלה של מלכות 
וקסברגר במצב חדש 120 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בבני ברק 054-8457681

 למכירה רמקולים 
למערכת סטריאו כ"א 150 

ש"ח במצב מצויין
_____________________________________________)48-49ח(054-2819921



בכל סופגניה יש
הפתעה מעולה

עם המליות הטעימות של מעולה 
כל סופגנייה מקבלת טעם משלה

| רח’ יגאל  | רח’ נויפלד 15   | רח’ גניחובסקי 23 קרית הרצוג   | רח’ כהנמן 151  | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו  רח’ קוטלר 18  נתיב החסד סניפים  בני ברק: 
אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | קלישר  17 | אלעד: רח’ הריף 1 | 
 |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  25 ניסנבאום  ים:  בת   |  20 האר"י   |  15 לילינבלום   |  29 שוהם  נתניה:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל   |  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד: 
קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | עמנואל: חתם סופר 1 | חדרה: הגיבורים 52 | חיפה: מיכאל 9 | מיכאל 16 | טרומפלדור 54 |  בית שמש: מרים הנביאה 16 | נחל שורק 11

חמישישי בנתיב החסד זה
סופר משתלם!

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

חמישי-שישי
3-4.12.20 י"ז-י"ח בכסלו

שני-שישי
 30.11-4.12.20
י"ד-י"ח בכסלו

מארזי תן צ'אפ
8 יח'
מיה

2 ב-
10

בלדי
טבלאות קליקדג פילה סלומון

85 גר'
עלית

3 ב-
1090

אבקת כביסה 
אריאל

6 ק"ג

2 ב-
70

לחמית
לא כולל כפרית/אגוזים

190-250 גר'
אסם

2 ב-
1090

דג מנות סלומון
בלדי

4990
לק"ג

עוף שלם
איכות למהדרין

בקניה מעל 

ממוצרי החנות
מוגבל ל-2 יח'

₪501990
לק"ג

שוופס/פרוט ווטר
1.5 ליטר

4 ב-
20

עבה במיוחד
2 ק"ג

'מעולה'

מפת ניילון

1990
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