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צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

פרסום ראשון: מאחורי הקלעים בניסיון למצוא פתרון לסוגיית חוק הגיוס לפני הבחירות

יקדמו הצעת חוק גיוס פרטית? חברי סיעת יהדות התורה

ביהדות התורה מתכננים: 
חקיקה עצמאית

טלטלה בימין: ח"כ גדעון סער פורש מהליכוד ומקים מפלגה חדשה | עמ' 6

בהתאסף 
ראשי עם

מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה בכינוס המועצת

החיסונים 
הראשונים נגד 
קורונה צפויים 

לנחות היום

חברי מועצת העיר ירושלים: "הרכבת 
שתגיע לרחוב בר אילן - היא בשורה 

אדירה לציבור החרדי"



בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

לכם,  לספק  שמחים  בשר,  אשפר 
ודגים  כבש  הודו,  עופות,  בשרים, 
בכשרות המהודרת של בד"ץ נוה ציון 

בחותמו של כהן גדול,

מרן ראש הישיבה 
חכם שלום כהן שליט"א
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ב"ב: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

מבצעי חנוכה תשפ"א באשפר

המבצעים בתוקף מיום א' כ"ז כסלו 13.12 עד יום שישי ג' טבת 18.12

קפוא

מפורק לשניצל

נשחט לפני שבועיים
2190

לק"ג

VIP קרטון

קפוא
3990עדה חרדיתלק"ג

לק"ג

למהדרין מן המהדרין
בחותמו ש>ל כ>הן גדו>ל

טרי

כרעיים/ירכיים/שוקיים/
חזה

2890109

קרטון

קפוא3 ק"ג ב-

נורבגי

790
לק"ג

קרטון כנפיים
טחינה במקום

פילה סלמוןבקר טחון



חנוכיה, סופגניה ומגוון מוצרי חלב חדשים של תנובה

פרוסות גבינה סקנדינבית 
COLLECTION

170 גרם

פרוסות מוצרלה 
COLLECTION
שום שמיר, 150 גרם

חלב
נטול לקטוז 3%

1 ליטר

יופלה בסגנון יווני
 עם שכבת תות בתחתית 5.3%  
 או בטעם טבעי 6.5%, 125 גרם

גבינה לבנה 5%
עם קרקרים

145 גרם

גבינה לבנה 5%
 בטעם סחוג ירוק | עם בצל וסומק

 250 גרם

 יוגורט תנובה קרמי
5% | 3% | 1.5% 

150 גרם 

 יופלה בטעם תות
במרקם חלק עם פצפוצים

157 גרם

 קוטג' בקטנה
12% 

100 גרם

BIO יופלה 
 בתוספת סיבים תזונתיים עם שזיף מיובש

או עם תות ושיבולת שועל, 150 גרם
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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

חברי מועצת העיר ירושלים: "הרכבת שתגיע לרחוב 
בר אילן - היא בשורה אדירה לציבור החרדי"

המרחב העירוני באזור שבין צומת רחובות ארץ חפץ  - חטיבת הראל, ועד לצומת עלי הכהן -בר אילן, ישודרג לטובת התושבים • בין היתר ישודרגו 
תשתיות התחבורה, המדרכות יורחבו וירוצפו מחדש, יישתלו עצים, תשופר תאורת הרחוב, קווי חשמל ייטמנו, ותשתיות הביוב יוחלפו • נציגי הציבור 

החרדי בירושלים מברכים על המהלך שישפר את איכות החיים של התושבים בשכונות הסמוכות • ירושלים, העיר המתחדשת 

ירושלים: החלו העבודות לשדרוג התשתיות ברחוב בר אילן

מאת: אלי כהן

תשתיות  לשיפור  העבודות  יחלו  הקרוב  השבוע  בתחילת 
בר  רחובות  ציר  על  וחשמל  צנרת  תאורה,  מדרכות,  תחבורה, 
אילן – חטיבת הראל בירושלים, במסגרת תכנית מקיפה לשיפור 
יורגשו  באזור.  התושבים  ציבור  לטובת  והתחבורה  התשתיות 
עומסי תנועה באזור ותוגבל הגישה לחלק מהציר לסירוגין לאורך 

תקופת העבודות.
העבודות באזור שמבוצעות בהובלת עיריית ירושלים ומשרד 
חברת  ובביצוע  לתחבורה'  'אב  תכנית  באמצעות  התחבורה 
'מוריה' ייערכו בין צמתי הרחובות ארץ חפץ וחטיבת הראל, ועד 
לסוף רחוב בר אילן פינת עלי הכהן. העבודות מתבצעות במסגרת 
לקראת  בירושלים,  התחבורתי  המערך  לשדרוג  רחבה  תכנית 
התחבורה  למערך  שיתחבר  באזור  הקלה  הרכבת  קו  הפעלת 
החדש לצפון ירושלים ובמקביל לעבודות לשיפור והרחבת נתיבי 

התחבורה הציבורית.

"מהפכה למען התושבים"

ראש  ומ"מ  סגן  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  יו"ר  לדברי 
ראוכברגר, מדובר בבשורה אדירה  אליעזר  ירושלים הרב  העיר 
לציבור החרדי. "אנו מחוללים מהפכה תחבורתית בירושלים, כדי 
לשפר ולשדרג את התחבורה הציבורית לתושבי העיר, והמהפכה 
ולשכונות החרדיות. מדינת  גם לציבור החרדי  רבות  הזו תסייע 
את  לשדרג  כדי  מיליארדים  משקיעים  ירושלים  ועירית  ישראל 
התשתיות ולשפר את החיים ויכולת התנועה ממקום למקום של 
התושבים החרדיים בירושלים. כאשר הפרויקט של הרכבת הקלה 
יושלם, בירושלים תהיה רשת מסילות ורכבות מקיפה שתאפשר 
להגיע מכל יעד לכל יעד בעיר ברכבת מהירה, בנוחות, במהירות 

ובבטיחות".
מדובר  דייטש  יוסף  הרב  ירושלים  העיר  ראש  סגן  לדברי 
צמוד  ובליווי  מלאה  בהידברות  שנעשית  תחבורתית  במהפכה 

גדולי  עם  מתואמים  שנעשו  המהלכים  "כל  ישראל.  גדולי  של 
התורה ועם קהילות הקודש שיושבת על ציר בר אילן" אומר הרב 
דייטש ומבהיר. "בניגוד לרושם שמנסים לייצר כל מיני גורמים, 
כלל הפעולות נעשו תוך תיאום מלא עם הרבנים והחוגים, כאשר 
מחשבה רבה הושקעה על מנת שהתכנית תהיה מותאמת לאורח 

חייו של הציבור החרדי על כל המשתמע מכך".
סף  על  הוא  אילן  בר  בציר  כיום  המצב  דייטש  הרב  לדברי 
על  וחגים,  מרכזיות  שבתות  ומוצאי  שבת  ערב  "כל  הקריסה. 
יכול  לא  כבר  המקום  מוחלט.  תחבורתי  כאוס  שורר  הזה  הציר 
לשאת את הקיבולת של התנועה שמתנקזת אליו. מדובר על עורק 
תחבורה שעוברים בו קרוב ל-2000 אוטובוסים ביום וברור לכל 

מי שמעורב בנושא, שהדבר לא יכול להימשך".
זיהום  נושא  את  גם  "יש  דייטש  הרב  מוסיף  לזה"  "מעבר 
את  שמקיפים  תושבים  לאלפי  מיידית  בריאות  סכנת   – האוויר 
הציר, כאשר אנחנו יודעים היום שהציר המזוהם ביותר בישראל 
כולה הוא צומת בר אילן. מי יודע כמה ילדים חולי אסטמה זה 
גרם? כמה אנשים מבוגרים עם קשיי  נשימה יש בגלל זה? מי 
בשל  משחירים  ביתו  קירות  כיצד  להיווכח  יכול  במקום  שגר 
זיהום האוויר. המהפכה של הרכבת לא רק תשפר את התנועה על 

הציר, אלא גם תשפר את בריאות התושבים".
לדברי סגן ראש העיר הרב צביקה כהן המהפכה תכלול שינוי 
דרמטי של כלל התשתיות באזור. "כלל התשתיות באזור נמצאות 
היום במצב קריטי ומהוות סכנה לתושבים. מדובר על תשתיות 
תשתית  כל  את  יטמינו  לראשונה  כאשר  תקשורת  ניקוז  מים, 
"במהלך  ומוסיף.  כהן  הרב  אומר  באדמה"  המסוכנת  החשמל 
הדיונים גם דאגנו שיהיו מפרצים מיוחדים לעצירת אוטובוסים, 
הם יעצרו רק במפרצים המיוחדים. ולא יעכבו אף רכב מלעבור".

מחזיק תיק תחבורה ותשתיות בעיריית ירושלים הרב דוד זוהר 
שאחראי על הפרויקט מטעם העירייה אמר כי: "ירושלים נמצאת 
בתנופת פיתוח לרווחת התושבים. העבודות יוצרות אמנם אתגר 
לתושבים, אבל עשינו הכל כדי שההפרעה תהיה מצומצמת ככל 
הניתן כדי שנוכל לשמור על שגרת חיי התושבים בעת העבודות". 
הרב זוהר הבהיר כי "יחד עם הגורמים בעירייה נמשיך ללוות את 
הטעון  את  ונשפר  נתקן  הצורך  ובמידת  צמוד,  באופן  הפרויקט 

שיפור".

שיפור תשתיות דרמטי

במסגרת התכנית יבוצע שיפור משמעותי בכל תשתיות האזור. 
המדרכות  משמעותי;  באופן  ישודרג  באזור  הציבורי  המרחב 
הרחוב;  תאורת  תשופר  עצים;  ישתלו  מחדש;  וירוצפו  יורחבו 
הביוב  ותשתיות  יטמנו  הצירים  לאורך  החשמל  מקווי  חלק 

יוחלפו. 
באופן  יגודר  הכביש  רמזורים,  תמרורים  יוחלפו  כן,  כמו 
שלא  במהלך  "מדובר  מחדש.  ירובדו  הצירים  וכלל  בטיחותי, 
כלל  של  חייהם  ושדרוג  תשתיות  שיפור  שמטרתו  כמותו  היה 
בירושלים,  לתחבורה  אב  בתכנית  אומרים  באזור",  התושבים 
ועיריית  התחבורה  משרד  עם  הפרויקט  מאחורי  העומדת 
השינוי  את  ירגיש  תושב  כל  התכנית  של  "בסיומה  ירושלים. 
הדרמטי באיכות החיים על אחד הצירים העמוסים ביותר בעיר".

העבודות על הציר יתקיימו לאורך התקופה בהתאם להתקדמות 
בשלבי הביצוע ויחלו כבר בתחילת השבוע הבא בפירוק המפרדה 
לעבודות  וימשיכו  המערבית  במדרכה  קלות  ובעבודות  בכביש 

תשתית נרחבות בהמשך.
ועד  בבוקר   07:00 א'-ה', מהשעה  בימים  יתקיימו  העבודות, 
הסביבה  לאיכות  המחלקה  להנחיות  ובהתאם  בערב   19:00
והקהילות.   התושבים  עם  ובתיאום  ומטרדים  רעש  למניעת 
המשטרה  להנחיות  ובהתאם  הצורך  ע"פ  יבוצעו  לילה  עבודות 

והודעה על כך תימסר בנפרד.
במהלך כל תקופת העבודות ישמרו נתיבי התנועה לכל כיוון. 
לחניות  כניסה  תתאפשר  יבוטלו.  עבודות  מקטע  לאורך  חניות 
מעבר  יתאפשר  עת  בכל  מגורים.  ובנייני  מוסדות  של  הפרטיות 
כסדרה  לפעול  תמשיך  ציבורית  תחבורה  רגל.  להולכי  בטוח 
שינויים  ייתכנו  בנפרד(.  יפורסמו  התח"צ  בתנועת  )שינויים 

זמניים במיקומי תחנות האוטובוסים.
בישיבות היערכות שהתקיימו לקראת תחילת העבודות בשטח, 
לתושבים  ההפרעה  את  לצמצם  מאמץ  נעשה 
וניתנה תשומת לב לשמירה על בטיחות הולכי 
גישה  נתיבי  שמירת  גידור,  באמצעות  הרגל 
אחרי  לעקוב  יש  מתאים.  ושילוט  בטוחים 
התושבים  יעודכנו  כן  כמו  במקום.  השילוט 
משה  העיר  ראש  מראש.  שינוי  כל  על  באזור 
מדובר  כי  ההיערכות  בישיבות  אמר  ליאון 
כן  ועל  בירושלים  העמוסים  האזורים  באחד 
על העירייה ומשרד התחבורה לעשות הכל כדי 
תשתיות  עבורם  וליצור  התושבים  על  להקל 

ראויות ומשופרות.
למוקד  זמן  בכל  לפנות  ניתן  נוסף  למידע 

העירוני 106.

 הדמיה של הרכבת הקלה ברחוב בר אילן



עד 90
לגביעקלוריות

 תפרגנו לעצמכם
משהו טוב

יופלה.

חדש!
יוגורט BIO תות ושיבולת שועל | שזיף מיובש

בתוספת סיבים תזונתיים





מילקי פה כדי להזכיר לכם
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החיסונים הראשונים נגד 
קורונה צפויים לנחות היום

בית המשפט דן בבקשה לביטול 
כתב האישום נגד נתניהו

מאת: יחיאל חן

חיסון  מנות   110,000 של  ראשון  משלוח 
לקורונה של חברת פייזר צפוי להגיע לארץ כבר 

היום. 
והערכה  הצפויה  להגעה  נערכים  בנתב"ג 
לבחון  כדי  לנתב"ג  יגיע  נתניהו  שרה"מ  היא 
החיסונים,  הראשון.  המשלוח  קבלת  את 
 777 בואינג  במטוסי  יובלו  משיקגו,  שיגיעו 
מיוחדת  הסבה  שיעברו  איירליינס  יונייטד  של 
קרח  פלטות  יותקנו  המובילים  במטוסים  לכך. 
 70 מינוס  של  טמפרטורה  המייצרות  מיוחדות 

מעלות.
להצטרף  צפויה  לשינוע  הבא,  משבוע  החל 
מטענים  להטסת  הלאומית  התעופה  חברת  גם 

בישראל )ק.א.ל(.
במוצאי  שנערכה  בפגישה  הדיווח,  לפי 
ועדת  לחברי  פייזר  חברת  מדעני  הציגו  שבת, 
חיסוני הקורונה נתונים ממחקריהם אודות כמה 
נסיינים קיבלו חיסון אמיתי וכמה קיבלו פלצבו. 
הישראלית  הוועדה  חברי  כי  עולה  מפגישתם 
של  ומהבטיחות  מהיעילות  לטובה  התרשמו 

החיסון.
החיסונים  מנות  נמסר:  הבריאות  ממשרד 
הראשונות של חברת פייזר צפויות להגיע בימים 

הקרובים לישראל. טרם ידוע היום המדויק.
נשיא המדינה ראובן ריבלין התייחס להגעתם 
ואמר:  הקורונה  נגד  החיסונים  של  הצפויה 
הראשונות  החיסונים  שמנות  לשמוע  "שמחתי 
אני  לישראל.  הקרובים  בימים  להגיע  צפויות 

מוכן, כמובן".
שלישי  שביום  דווח   12 בחדשות  כך,  בתוך 
לקראת  החברה  שהגישה  מסמכים  התפרסמו 
 FDA-ב בכירים  לפי  הברית.  בארצות  אישור 
החיסון  נתוני  האמריקני(,  התרופות  )מנהל 
המנה  קבלת  לאחר  גם  יעילות  על  מעידים 

הראשונה וגם עבור מחלימים. 
הגישה  שפייזר  המפורט  המידע  מתוך 
ל-FDA עולה כי שישה משתתפים בניסוי מתו 
וארבעה מקבוצת  החיסון  את  שניים שקיבלו   -
הפלצבו )תרופת דמה(. אחד המשתתפים שמת 
ומעודף   - עורקים  טרשת   - רקע  ממחלת  סבל 
משקל, והוא מת שלושה ימים לאחר קבלת מנת 

החיסון הראשונה.

מאת: חיים רייך

של  סנגוריו  דרישת  היתר,  בין  עלתה,  בדיון 
ראש הממשלה נתניהו לבטל את כתב האישום 
האישום  בכתב  שנפלו  פגמים  בעקבות  נגדו, 

ובהליך כולו. 
בפתח הדיון, טען עו"ד בועז בן צור, מצוות 
ההגנה של נתניהו, שהעבירות בתיק 2000 אינן 
מהשיח  כחלק  פונים  ציבור  "נבחרי  ברורות: 
ביחס  תקשורת  לאמצעי  דמוקרטי  במשטר 
החריגות  של  האלמנט  מה  שלהם.  לסיקור 
כשאנחנו  הלגיטימי?  מהשיח  אותנו  שמוציאה 
מבקשים מהתביעה פרטים על העובדות שבגינן 
מתקיימות החריגות, אומרים לנו: קשה לפרט. 
יידע מה עומד בפניו: לא  צריך שבית המשפט 

כתב סתרים אלא כתב אישום כדת וכדין".
עורך הדין הסביר: "עשרות חוקרים ועשרות 
פרקליטים ישבו על התיק. יש פה מאות עדים. 
העובדה שאנחנו לא יודעים מה חזית המחלוקת 
– יש בה קושי אינהרנטי. הרי שיח בין עיתונאים 
דורשים  אנחנו  לגיטימי.  הוא  ציבור  לנבחרי 
לדעת מה חזית המחלוקת כדי לדעת אם יש פה 

חריגות. נטל ההוכחה הוא עליהם".
נוספים  לפגמים  צור  בן  התייחס  בהמשך 
לכתב  צורפו  שראיות  בכך  האישום,  בכתב 

האישום עצמו.
עורך הדין ציטט את הנחיית פרקליט המדינה 
שאומר שיסוד מוסד הוא שאין לצרף את הראיות 
ואיפה  היסוד  "איפה  האישום.  לכתב  עצמן 
כשהפרקליטות  הזה  האישום  בכתב  המוסד 
צרפה ראיות רבות כנספח וטענה שזה לגיטימי 

לצרף ראיות".
שכתב  עוד  נטען  הממשלה  ראש  מטעם 
לפי  הראשון  התנאי  כדין.  שלא  הוגש  האישום 
החוק להגשת כתב אישום הוא כי לפני הבקשה 
האישום  מכתב  עותק  יומצא  המשפט  לבית 

לח"כ הנאשם, יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת הכנסת.
שכתב  מחלוקת  אין  כי  אמר  חדד  עו"ד 

האישום הוגש לפני שנמסר ליו"ר ועדת הכנסת. 
עקרון  נגד  פריצה  הוא  ח"כ  נגד  אישום  "כתב 
את  יצרו  עליו,  לשמור  וכדי  הרשויות  הפרדת 
החוק הזה. גם המדינה כפופה להוראות החוק, 

והיא עוקפת אותן פה".
מצג  צייר  לממשלה  המשפטי  "היועץ 
עם  וכדין.  כדת  נעשה  שזה  כאילו  בהודעותיו 
הבכירים  הרשמיים  כשהגורמים  הכבוד,  כל 
ביותר מציגים מצג שגוי, אי אפשר להגיד לראש 

הממשלה נפלת בפח וזו בעיה שלך".
המדינה  מפרקליטות  תירוש  יהודית  עו"ד 
הדרישות  שרוב  ואמרה  לטענות  התייחסה 
למידע הגיעו מראש הממשלה ונענו. לגבי חלק 
"אינו  החומר  כי  צוין  לדבריה,  מהמסמכים, 
מורכבת.  יותר  שהמציאות  מפני  וזה  ממצה" 
בו  שמופיעים  בנק  טופס  כמו  אינן  "הראיות 
תירוש  עו"ד  עברו",  הן  ולאן  כספיות  העברות 
הוסיפה "בעל מסעדה אומר לאיש ציבור, אתה 
אצלנו  ולאכול  לבוא  יכולים  משפחתך  ובני 
נעשה  לפעמים  רוצים.  שאתם  מתי  במסעדה 
רישום במסעדה שהם הגיעו, לפעמים לא נעשה 
שאני  שהסיפור  ראיות  להביא  נצטרך  רישום... 

מספרת הוא סיפור נכון".
בתגובה ענה לה שופט משה בר-עם: "אנחנו 
לא בטוחים שאפשר להגיד שיש יער בלי לפרט 

את העצים שיש ביער הזה".

 נתניהו בפתח ביהמ"ש בפתיחת משפטו | צילום: חדשות 12

שמגיע מגיע. כי מה
עכשיו.

שכירים ועצמאים, אם אתם משתכרים
עד 6,800 ₪ בחודש, יתכן ואתם זכאים 

למענק עבודה לשנת 2019.

משרד
האוצר

רוצים לדעת אם אתם זכאים?
go.gov.il/taxes - היכנסו עכשיו לאתר רשות המסים

בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה וזה יגיע!

שכירים ועצמאים
מענק עבודה
לשנת 2019

פתוח בעבורכם

השנה הבאהעל חשבוןומקדמהבפעימה אחתהמענק ניתןהשנה

את הבקשה ניתן להגיש באתר עד 31.12.20 או בסניפי הדואר  עד 25.12.20.



עיריית ירושלים
מתכבדת להכריז על אירוע

במסגרת פרוייקט חנוכה במנהגי ספרד
לאלפי אברכים ובני התורה אשר שקדו על לימוד

תורת המועדים  - הלכות חנוכה

הגמר הגדול
וחוקת פרסים  זוכים

מסיימי הלכות חנוכה

אירוע רב רושם לכבודה של תורה

בבית המדרש 'יחוה דעת', אגסי 1 ירושלים

את הערב ינעימו נעים זמירות ישראל רבי מידד טסה והזמר יונתן שינפלד

ולהלל" להודות  אלו  חנוכה  ימי  שמונת  "וקבעו 

הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א
הראשל"צ והרב הראשי לישראל

הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א
בעל ה'הלכה ברורה' וחבר מועצת חכמי התורה

בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א

את המעמד יכבדו בהשתתפותם

הרב אריה דרעי
יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל

משה ליאון
ראש עיריית ירושלים

סגן מ"מ ראש העיר הרב צביקה כהן
וחברי מועצת העיר ירושלים

במנהגי ספרד

האירוע יועבר בשידור ברדיו "קול חי מיוזיק" ובשידור וידאו באתר "בחדרי חרדים"
ע  ו ר י א ל ל  ה ק ת  ס י נ כ ר  ת ו ת א  ל ה  נ ו ר ו ק ה ת  ו ל ב ג מ ב  ק ע
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שמירת שבת כהלכתה 

תורה וגדולה במקום אחד 

מאת: איציק גרוס

תשומת לב של התושבים בשכונת רמות מנעה 
פרשת  קודש  שבת  בערב  נרחב:  שבת  חילול 
ויצא, הבחינו מספר תושבים בשכונת רמות, כי 
גיחון  חברת  החליפה  בשכונה,  בנינים  במספר 

את מוני המים הישנים במונים דיגיטליים. 
כזכור לפני מספר שנים, דנו גדולי הפוסקים 
בשבת.  דיגיטלי  במונה  השימוש  בשאלת 
השאלה הונחה על שולחנו של מרן פוסק הדור 
את  לאסור  שהכריע  זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
בהם  בשימוש  יש  שכן  אלו  במונים  השימוש 

חילול שבת. 
זצוק"ל,  לאחר הכרעת מרן הגרי"ש אלישיב 
בעיריית  התורה  דגל  נציגי  בין  בסיכום  הוחלט 
המונים  כי  'הגיחון',  חברת  להנהלת  ירושלים, 
בירושלים,  בבניינים  יתוקנו  לא  הדיגיטליים 
של  בעטיים  הנגרם  שבת  לחילול  החשש  בשל 

מונים אלו. 
לתדהמתם  גילו  האחרון  שישי  ביום  כאמור 
תושבי שכונת רמות, שחרף הסיכום בין החברה 
לנציגי דגל התורה, החברה התקינה בשכונה את 
מוני המים הדיגיטליים.  התושבים המודאגים, 
פנו באופן מידי למכון 'משמרת השבת, על מנת 
בשימוש  שנאסרו  במונים  מדובר  שאכן  לוודא 
בשבת. במכון 'משמרת השבת', פנו לסגן ראש 
המשמש  קלרמן,  ישראל  הרב  ירושלים  עיריית 
הגיחון  בחברת  דיקטוריון  חבר  בתפקיד  גם 
זוכה לפעול גם בתפקידו זה רבות למען ציבור 

בעיר  התורה  בני 
הקודש.

שמדובר  למרות 
היה בשעות ספורות 
השבת,  כניסת  לפני 
סגר"ע  פנה  פנה 
לבכירי  קלרמן  הרב 
מנכ"ל  הגיחון בהם 
הגיחון מר אלי כהן 
על  אותם  והעמיד 
של  העניין,  חומרת 
לפיו  הסיכום  הפרת 
מונים  יותקנו  לא 
מעין אלו בירושלים.

בו  המצב,  את  בפניהם  ציין  קלרמן  הרב 
יכולים  אינם  שבת  שומרי  משפחות  עשרות 
והכשלה של  להשתמש בשירותי המים בשבת. 
למכשול  כלל  מודעות  שאינן  משפחות  עשרות 

שהונח בפניהם. 
קיימו  הבעיה,  חומרת  את  שהפנימו  לאחר 
בחברת 'הגיחון' שיחה משותפת עם סגר"ע  הרב 
השבת'.  'משמרת  מכון  וראשי  קלרמן  ישראל 
של  נרחב  צוות  גיוס  על  הוחלט  השיחה  לאחר 
עובדי חברת 'הגיחון' שעמלו עד סמוך לכניסת 
המונים  את  בחזרה  להחליף  מנת  על  השבת, 
חשש  בהם  שאין  ישנים  למונים  החדשים 
חילול שבת.  בכך התאפשר לעשרות משפחות 
להשתמש במים בשבת, ללא חשש חילול שבת 
ונמנעה הכשלתם של עשרות משפחות בחילול 

שבת.

מאת: אלי כהן

למבנה  מזוזות  קביעת  של  רושם,  רב  מעמד 
בירושלים, התקיים  'תבונות'  סמינר  החדש של 
ירושלים  עיריית  ראש  סגן  בנוכחות  השבוע, 
בצלאל,  אברהם  הרב  חרדי  חינוך  תיק  ומחזיק 
שכובד בקביעת מזוזות. האירוע התקיים בסיום 
גידול  נרחב של מבנה הסמינר, שרושם  שיפוץ 
משמעותי מאוד של ציבור בני התורה, המבקש 
והמוביל  האיכותי  לסמינר  בנותיו  את  לרשום 
במהלך  בירושלים.  התורה  בני  ציבור  בקרב 
אברהם  הרב  העיר  ראש  סגן  ציין  האירוע 
בצלאל, כי התפתחות הסמינר, היא ברכה גדולה 
לבנות  חינוכי  במוסד  שמתברכת  לירושלים, 
בני תורה ברמה הלימודית הגבוהה  ממשפחות 

ביותר.
בעולם  דבר  נפל  שנים,  משלוש  יותר  לפני 
עם  בירושלים.  המזרח  עדות  לבני  הסמינרים 
הוקם   הסמינר  'תבונות'.  סמינר  של  הקמתו 
בעצה אחת עם גדולי ישראל הוחלט על הקמת 
שמושתת  הבשורה-סמינר  את  שיביא  הסמינר 
התורה  בני  ומשפחות  אברכים  משפחות  על 
ורוח התורה שתהיה הלב של הסמינר 'תבונות' 
הלימודית  הרמה  את  דגלו  על  שחורט  סמינר   .
הגבוהה ביותר במטרה להעניק לבנות כלים על 
מנת שיוכלו בבוא הזמן לפרנס ברווח את הבית 
תורה  של  הייחודי  השילוב  שיקימו.  תורה  של 
הוקם  הוא הבסיס שעליו  וגדולה במקום אחד, 

סמינר 'תבונות'
הנודעת  המחנכת  עומדת  הסמינר  בהנהלת 
רבי  הגדול  הגאון  של  כלתו  צדקה,  רחל  הגב' 
סמינר  של  דרכו  את  שליט"א.  צדקה  משה 
'תבונות'  מכוונים תלמידי חכמים אשר מורים 
את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון בכל 
שממנו  הבתים  לרוח  בנוגע  הן  הסמינר.  ענייני 
באות הבנות לסמינר 'תבונות, בתים שיש בהם  

הערכה לבני התורה 
להקמת  ולשאיפה 
תורה  של  בתים 
בכל  והן  בישראל 
לאורחות  הנוגע 
בסמינר,  החיים 
מכוונים  שיהיו 
העולה  למסילה 
לגדל  מעלה,  מעלה 
ישראל  בנות  את 
ויראת  לתורה 

שמים. 
של  ההצלחה 

מונה  כיום  לבוא.  איחרה  לא  'תבונות'   סמינר 
'תבונות'   סמינר  צוות  בנות.   100 מעל  הסמינר 
של  אווירה  ביצירת  מרובה,  מחשבה  משקיע 
הערכים  לעולם  הבנות,  של  וחיבור  שמחה 
בתחושות  ביטוי  לידי  בא  הדבר  הסמינר.  של 
שהם  בעת  הבנות  שחשות  יחידה,  גאוות  של 
ומשיבות  שלהם,  הלימודים  מקום  על  נשאלות 

'סמינר תבונות'. 
בסמינר 'תבונות'  כבר החלו ההכנות לקראת 
וי"ד, בשורה של  י"ג  פתיחת כיתות המשך של 
להמשיך  לבנות  שיאפשרו  לימודיות,  מגמות 
הסמינר,  של  התורנית  במסגרת  לימודיהן  את 
במקביל לרכישת כלים מקצועיים למקצוע של 

פרנסה בכבוד. 
נרשם  הרישום,  תקופת  תחילת  עם  השנה 
בני התורה  עצום במספרם של משפחות  גידול 
יתקבלו  שבנותיהן  שביקשו  בירושלים, 
הלימודים  בשנת  'תבונות',  בסמינר  ללימודים 
מציינים  'תבונות'   סמינר  בהנהלת  תשפ"ב. 
הרב  האמון  על  מעיד  הדבר  כי  בסיפוק, 
שרוכשים ההורים לתלמידות בסמינר 'תבונות', 
הורים  הסמינר  של  ההצלחה  בסיפור  ששיתפו 
התורה,  בני  במשפחות  לגידול  והביאו  רבים 
המבקשים שבנותיהן יתחנכו במקום מיוחד זה. 

בפעילותו המהירה של סגן ראש עיריית ירושלים הרב ישראל קלרמן נמנע חילול שבת במוני 
הגיחון בשכונת רמות ⋅ קלרמן המשמש כחבר דירקטוריון בחברת הגיחון: לפעמים הקפדה 

על ההלכה מונעת חילול שבת בפועל

סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק חינוך חרדי הרב אברהם בצלאל במעמד קביעת 
מזוזות לסמינר 'תבונות': ירושלים מתברכת במוסד חינוכי לבני תורה ברמה גבוהה ביותר 

סגן רה"ע ישראל קלרמן 
)צילום: אלי קובין(

סגן רה"ע אברהם בצלאל
 קובע מזוזה

מטגנת סופגניות מתוקות לחג?

בארוןשחוסך מקום הגליל הכפול 

מגבות הפלא 
בגליל כפול

 וכל השמן
נספג!







 ,

1-800-39-47-47  
280

6500

 



כ"ג כסליו תשפ"א 14149/12/20 בירושלים

הערכה: בחירות עוד לפני פסח

שחקן חדש: מפלגת המקצוענים

מאת: חיים רייך

אחרי  מתמיד.  קרובות  נראות  הבחירות 
בקריאה  עברה  הכנסת  לפיזור  החוק  שהצעת 
בוועדת  לדיון  החוק  הצעת  עברה  טרומית, 
גינזבורג מכחול לבן.  הכנסת בראשותו של ח"כ 
ב'כחול לבן' שהבינו שנתניהו מעוניין בבחירות 
רק בחודשים מאי-יוני, עושים הכל להקדים את 

הבחירות לפברואר או מרץ.
אלא שכלל לא ברור שנתניהו מעוניין בבחירות 
יחלו  הקורונה  נגד  שהחיסונים  ההודעה  בקיץ. 
בכחול  הקלפים  את  טרפה  השבוע,  כבר  להגיע 

לבן שלא היו בסוד העניין. 
מאיבוד  שחוששים  לבן  בכחול  זאת,  עם  יחד 
מנדטים במידה ויתקפלו פעם נוספת מול נתניהו, 
לדרכה.  יצאה  כבר  הבחירות  שרכבת  מבינים 
ביום שלישי  בוועדת הכנסת שהתקיימו  בדיונים 
לבחירות.  מוסכם  על תאריך  היה  הדיון  השבוע, 
ב-23  אוטומטי  באופן  מתפזרת  והכנסת  במידה 
תקציב  את  תאשר  לא  הכנסת  אם  בדצמבר 
ניסן,  י'  לתאריך  ייקבע  הבחירות  מועד  המדינה, 
מה שמעלה חשש שעובדי ועדת הבחירות ייאלצו 

לעבוד במהלך החג ובחול המועד.
נוספים  תאריכים  מספר  עלו  הדיונים  בתוך 
בניסיון להגיע לפשרה. בכחול לבן רצו להקדים 
אדר  י"א  לתאריך  בחודש  הבחירות  מועד  את 
הצעה  אדר.  בי"ח  מכן  שלאחר  בשבוע  או 
לפני  וחצי  שבוע  ניסן,  ג'  הייתה  שעלתה  נוספת 
על  המועדף  התאריך  הוא  זה  תאריך  הפסח.  חג 
המפלגות החרדיות בשל העובדה שהתאריך נופל 
על תקופת בין הזמנים ובכך לא יצטרכו לבטל את 

בחורי הישיבות מלימודם.
במהלך הדיונים עלתה גם הצעה נוספת לפצל 
את הבחירות ליומיים, אך ועדת הבחירות פסלה 

את ההצעה והיא ירדה מסדר היום. 
חג  לפני  יתקיימו  הבחירות  כי  נראה  פניו  על 
יהיה  ניסן  ג'  שהתאריך  היא  כשההערכה  הפסח 
רצונם  אף  על  הסיעות.  כל  על  התאריך המוסכם 
של חברי 'כחול לבן' להקדים את הבחירות ככל 

נדרשת  כי  טוענים  הבחירות  בוועדת  שניתן, 
להם היערכות של 90 יום. בדיון בוועדה לענייני 
שלח,  עופר  ח"כ  בראשות  המדינה  ביקורת 
הדס  אורלי  הבחירות  ועדת  מנכ"לית  השתתפה 
שאמרה: "לקראת בחירות בעידן הקורונה, עלתה 
יותר.  או  אחד  בחירות  יום  לקיים  האם  הסוגיה 
אנחנו חושבים שניתן יהיה לקיים יום אחד, אבל 
משימה  כל  בקלפיות.  העומסים  את  לדלל  צריך 

נעמוד בה – אך בתוך 90 יום לא פחות".
"נערך לאפשרות שלקראת יום הבחירות נצטרך 
ומבודדים",  לחולים  נוספות  קלפי  ערכות  להכין 
הוסיפה המנכ"לית. "עלינו לשמור על אוכלוסייה 
של מבוגרים ולכן בחנו הקמת קלפיות בבתי אבות 
ותוספת של 500 קלפיות כאלו. אנחנו עובדים על 
קורונה  חולי  עבור  וסע'  'הצבע  למתחמי  תכנית 
ומבודדים. אנחנו מפתחים עמדת הצבעה שתבוא 

של  מקום  בקרבת  יהיו  לא  והחולים  הרכב  אל 
אנשים".

חילופי האשמות

ראיון  העניק  גנץ  בני  הביטחון  שר  כך  בתוך 
לתכנית 'פגוש את העיתונות' בחדשות 12 והבהיר 
כי מבחינתו לא נשאר אפילו סדק לתרחיש פוליטי 
אחר מלבד בחירות. "או שיהיה תקציב וממשלה 
"אנחנו  הצהיר.  לבחירות",  שנלך  או  מתפקדת 
הולכים לבחירות בגלל נתניהו, אם לא, מזמן היה 

תקציב".
לא  ישראל  שמדינת  הסיכוי  מה  כשנשאל 
משלו  בשאלה  השיב  הוא   – לבחירות  הולכת 

שנתניהו  הסיכוי  מה  את,  לי  "תגידי  למראיינת: 
יעביר תקציב?".

את  מבהיר  גנץ  קרבות,  הבחירות  אכן  ואם 
תוכניותיו: "אנחנו נהיה המפלגה הגדולה והציר 

שסביבו תקום הממשלה הבאה".
באותה  לפיד  עם  משותפת  ריצה  גנץ,  לדברי 
אפשרות  "אין  כרגע:  בחשבון  באה  אינה  סיעה 
אני  אחת.  בסיעה  לפיד  עם  פעולה  לשיתוף 
יכול להקים  לא  לפיד  צריך להוביל את המחנה, 
אהיה  כי  אליו  אחבור  לא  בישראל.  ממשלה 
וכולם  ישר  אמשיך  אני  בגוש.  הגדולה  המפלגה 

יסתדרו אחרי".
ועם מי הוא מתכוון לרוץ בבחירות? "אשמח 

אם איזנקוט יבחר להצטרף אליי", אמר גנץ.
גם יו"ר תלם ח"כ משה יעלון שהתראיין לכמה 
גדי  לשעבר  הרמטכ"ל  כי  הצהיר  תקשורת  כלי 
אייזנקוט מתכוון לרוץ יחד איתו כמס' 2 ברשימת 
ריצה  על  יעלון  הצהיר  למעשה  בכך  תל"ם. 
שאייזנקוט  אלא  עתיד.  מיש  והיפרדות  עצמאית 
עצמו הכחיש סיכום כזה עם יעלון. ביום ראשון 
משעל  וניסים  יוכפז  לגולן  שהעניק  בריאיון 
כי  ואמר  יותר מסויג  כבר  היה  יעלון   ,103fm-ב

הצדדים טרם החליטו.
לפיד  יאיר  עתיד  יש  ויו"ר  האופוזיציה  ראש 
 103fm-שוחח הערב עם בן כספית ואריה אלדד ב
זה  בחיינו  שקורה  "מה  הדברים:  על  והגיב   –
ערכי.  וגם  ניהולי  גם  מתמשך,  אחד  אסון  פשוט 
רואה מצב שאפשר להחליף שלטון בלי  אני לא 
לא  רק  כולם.  להתאחד  צריך  ולפיכך  עתיד,  יש 

ביבי זה לא רק האיש, זה כיוון של מדינה".
"אני  גנץ:  בני  של  מפלגתו  את  'עקץ'  לפיד 
בכחול  התקפלות  עוד  תהיה  שלא  מקווה  מאוד 
זה לא  זה.  לבן. הם התקפלו מספיק. מספיק עם 

לכבודם של מי שהיו רמטכ"לים בצה"ל".
ומסרו   – בשתיקה  עברו  לא  לבן  בכחול 
יהיה  ולא  אלטרנטיבה  היה  לא  "לפיד  בתגובה: 
אלטרנטיבה. אין לו שום סיכוי להקים ממשלה. 
כחול  על  לילה  עד  מבוקר  שנאה  להפיץ  במקום 
אחד  אף  למה  ויבין  בית  בדק  שיעשה  טוב  לבן, 
להקים  שמסוגל  כמועמד  בו  רואה  לא  מחבריו 

ממשלה".

חברי ועדת הכנסת מנסים למצוא תאריך מוסכם לבחירות

מאת: חיים רייך

"המקצוענים" – מפלגה חדשה שצפויה לקום לקראת הבחירות 
הקרובות תורכב מאנשי מקצוע שמבטיחים "ניהול אחר למשבר 

הקורונה".
ע"פ הדיווח בכמה כלי תקשורת, השמות המרכזיים שנמצאים 
על הכוונת של מרכיבי הרשימה הם, בין היתר, ד"ר יפעת שאשא 
הדיווח,  פי  על  טוב.  סימן  בר  ומשה  גמזו  רוני  פרופסור  ביטון, 
המפלגה נמצאת בימים אלה בשלבי הקמה מתקדמים כשכסף רב 

כבר גויס למען המטרה.
עוד נאמר כי בין השמות עליהם מדברים במפלגה נמנים עד כה 
שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר, חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון 
המקומי, ד"ר יפעת שאשא ביטון, פרופסור רוני גמזו הפרוייקטור 

הדסה,  החולים  בית  מנכ"ל  רוטשטיין  זאב  פרופסור  לשעבר, 
מיכל כהן שהייתה מנכ"לית משרד החינוך ואמי פלמור, לשעבר 

מנכ"לית משרד המשפטים.
של  הוא  המפלגה  של  מהאפשרויות  כחלק  שעלה  נוסף  שם 
שמיהר  טוב,  סימן  בר  משה  לשעבר  הבריאות  משרד  מנכ"ל 
להגיב: "אנשים משרבבים את שמי להתארגנויות פוליטיות. יש 

תשובה מאוד פשוטה לזה. אני לא. נקודה".
יום  כל  עדים  "אנו  הכחישה:  ביטון  הכנסת שאשא  חברת  גם 
לניסיון להדביק לי חיבור כזה או אחר. כאשר אקבל את החלטתי 
אעמוד מול הציבור ואציג אותה בשקיפות מלאה כפי שנהגתי עד 

כה. אין כל קשר ביני לבין ההתארגנות שהוצגה".
נפתלי  ימינה של  מפלגה שכזו עשויה לפגוע בעיקר במפלגת 
בנט, שכן חלק ניכר מהשמות המיועדים לרשימה החדשה מגיעים 

ממרכז המפה הפוליטית.

שי באב"ד, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, הגיב לפרסום, לפיו 
הוא ייקח חלק בהקמת המפלגה החדשה. באב"ד לא הכחיש את 
יודע אם תקום מפלגה כזו, כבר  הדברים, ועל אף שכתב שאינו 
הביע תמיכה ברעיון ואף פרש חלק מתפיסת עולמו הפוליטית: 
בנויה  תהייה  המדינה  שהנהגת  רוצה  היה  לא  מאתנו  "מי 
בתחום  ישראל  מדינת  את  שמובילים  מעולים,  מקצוע  מאנשי 

התמקצעותם?".
באב"ד התייחס לשמות שנקשרו במפלגה החדשה: "לפני שכל 
גמזו,  ברסי,  האישיות  במתקפות  ומתחילים  קופצים  המלעיזים 
שאשא, מיכל כהן, עבדכם הנאמן ויתר השמות שאוזכרו בפרסום, 
הם לא הסיפור כאן ואף פעם לא נהיה, וספק גדול בכלל אם יקומו 
אנשים שירימו יוזמה שכזאת! הסיפור היחיד שיש כאן זה המהות 
והתוכן, שבהם צריך לנהל את השיח והביקורת )גופו של עניין(, 

לא הפרסונות )גופו של אדם(, הן רק אמצעי להגשמת מטרה".

 אחרי שגנץ ואשכנזי נטשו בפברואר, גם יעלון עוזב. לפיד בימים שלצידו עמדו 3 רמטכ"לים 



03-509-8000

עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

ַמְׁשִאיִרים ְּפָרִטים



כ"ג כסליו תשפ"א 16169/12/20 בירושלים

"אל הנער 
הזה 

התפללתי"
איציק גרוס

הכתלים הלבנים בעיר העתיקה הביטו בישיבה משתאים. כבר 
מפגשים  סוגי  עשרות  בדממה  רואים  כאן,  עומדים  שהם  שנים 
נער",  הייתי  זו לא ראו. "כאשר  ישיבה כמו  זאת  ובכל  וישיבות, 
פתח מרן  ראש הישיבה הגאון הגדול נשיא מועצת חכמי התורה 
ראש העיר   – הנוכחים  דבריו בפני  רבי שלום כהן שליט"א את 
היה  "לא  ירושלים,  בעיריית  ש"ס  סיעת  וחברי  ליאון  משה  מר 
קל ללמוד. העוני הקשה שהיה אז בירושלים, והמלחמות הרבות 
שעברו על העיר, הקשו מאוד על הלימוד". ממקום זה, חש מרן 
את כאבם של הבחורים המתקשים להתחבר ללימוד, וממקום זה 
עמד על חשיבותו של ארגון 'בינו' – ארגון העזרה לאותם נערים 

הנפתח בימים אלו.
הרב צביקה אסולין,  'בינו' הגה  את הקמתו של מרכז ההכוון 
חבר הנהלת העיר ירושלים ומחזיק תיק קידום נוער, בתמיכתם, 
ובעידודם של יו"ר שס הרב אריה דרעי  וראש העיר ירושלים מר 

משה ליאון.
בכדי  הוקם  המרכז  מסוגו.  יחיד  מרכז  הינו  'בינו'  הכוון  מרכז 
המתמודדים  והוריהם,  נערות  לנערים,  ומקצועי  רחב  מענה  לתת 
 . לרחוב  מהם  נפלטים  או  המוסדות  בתוככי  הימצאותם  בעת 
דגש  נתינת  תוך  הנוער,  לבני  בעזרה  במיוחד  ממתמחה  המרכז 
אישיים  חונכים  ובהתאמת  והסמינרים  הישיבות  עולם  הכרת  על 
לסגנון הבחורים. מטרתו של מרכז 'בינו' היא לקדם כל נער ונערה 
ולסייע  נשירה  והטרום  הנשירה  ממעגלי  ולהוציאם  מתמודדים, 

להם להתגבר על הקשיים הממתינים בדרכם החדשה. 
מנהל   - סומך  אלירן  הרב  מופקד  המרכז  ניהול  מלאכת  על 
רבה  סומך  הרב  של  ידיו  הנביא.  שמואל  בשכונת  הנוער  אגף 
המקצוע  אנשי  מצוותים  ואליו  נוער,  בבני  ובטיפול  בעשייה  לו 

הטובים והאיכותיים ביותר.
⋅⋅⋅

אליו  קיבץ  שליט"א  מרן  במעונו של  המרכז  פתיחת  מעמד 
משתתפים רבים; ראש העיר ירושלים מר משה ליאון, מ"מ ראש 
בצלאל,  אברהם  הרב  העיר  ראש  סגן  כהן,  צביקה  הרב  העיר 

המשנה לראש העיר הרב חיים כהן והרב שמואל מרציאנו.
את המעמד המיוחד פתח הרב צביקה אסולין בדבר הסבר על 
חשיבותו הרבה של מרכז 'בינו'. "ייחודיותו של המקום מתבטאת 
בעובדה שקיבץ תחת קורת גג אחת מעטפת טיפול מלאה לנערים 
ונערות מתמודדים. הטיפול כולל בין היתר פגישה עם חונך אישי 
בשכונה בכל ערב, הכוונה והשמה במסגרות לימוד מותאמות, מתן 
מענה מקצועי טיפולי ותעסוקתי , הכוונת הורים, קו יעוץ להורים 
ואנשי חינוך ועוד . הרב אסולין הדגיש כי הקמת המרכז תוכננה 
ללא קשר למצב הקיים בעקבות אתגרי הקורונה, וכעת יש חשיבות 
רבה יותר לפתיחתו המהירה. את דבריו סיים כאשר ציין כי הצוות 
בכל  המתפרסים  וחונכות  מחונכים  מורכב  המרכז  של  המקצועי 
שכונות ירושלים. החונכים מפעילים מערך פעילויות ערב הכולל 

שיעורי תורה, , פעילויות חברתיות והפעלות תוכן.
ייעוד  את  סומך  הרב  הסביר  אסולין  הרב  של  דבריו  סיום  עם 
עבודת החונך וציין כי לאחר בניית קשר ראשוני בין החונך לחניך, 
תותאם עבורו תכנית מותאמת וייחודית המגובה ברבנים ומחנכים 
כמו גם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה. מטרת העל העומדת מול 
עיני הארגון היא לא להותיר אף נער להתמודד לבדו עם קשיים 

שאינו יכול להם.
ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, אשר מתקצב ומעודד את 
המרכז, פתח את דבריו בברכת אריכות ימים למרן ראש הישיבה. 
ייתן  'בינו'  לאחר מכן הפליג בדבר חשיבותו של המרכז. "מרכז 
מענה חינוכי ופרטני לכל מאות הנערים והנערות שאינם מוצאים 
מנת  על  לסיוע  וזקוקים  הלימודים  מוסד  כותלי  בין  מקומם  את 

בהעדר  יותר.  מתאימה  למסגרת  לעבור  או  בו  ללמוד  להמשיך 
גדולים  קשיים  הנערים  "עוברים  העיר,  ראש  ציין  אישי",  מענה 
ואתגרים רבים, ועם הזמן עלולים לנשור מהמשפחה ומהקהילה. 
מרכז 'בינו' יסייע להם בעזרת ה' בהכוונה סדירה עד להגעתם אל 

המקום האידיאלי עבורם".
ירושלים  כי עיריית  ירושלים סיים את דבריו ואמר  ראש העיר 
משקיעה הון רב בטיפול בבני נוער מתמודדים וגם במרכז ההכוון 
ונערה  נער  לכל  להגיע  מנת  על  רבים   תקציבים  יושקעו  החדש 

הנדרשים לו.
מ"מ ראש העיר ירושלים, הרב צביקה כהן, שיבח בדבריו את 
ראש העיר שדואג לתקצב כל פרויקט למען הציבור הספרדי בעיר 
ואינו חוסך מאומה בכדי להביא להצלחתו של המרכז החדש. כמו 
להקמת  המיוחדת  יוזמתו  על  אסולין  הרב  את  בדבריו  כן, שיבח 

המרכז.
ראש  מרן  בפני  להודות  אסולין  הרב  ביקש  הישיבה  סיום  עם 
עידודו  הישיבה ליו"ר התנועה ושר הפנים הרב אריה דרעי על 
הרבה  החשיבות  את  הדרך  כל  לאורך  רואים  "אנחנו  ותמיכתו. 
ופרט,  פרט  בכל  מתמודדים  ונערות  לנערים  דרעי  הרב  שמעניק 
ביקש  וכן  אסולין  הרב  אמר  'בינו'",  מרכז  להקמת  זה  ובכלל 
על  חסותו  את  שפורס  ליאון  משה  מר  העיר  לראש  גם  להודות 
המרכז ועושה הכל כדי לקדם אותו, למנכ"ל העירייה מר איציק 
אגף  ראש  חינוך,  למינהל  ולמשנה  ש"ס  סיעת  לחברי  לארי, 
פדגוגיה וטיפול בפרט, מר יואב זמרן )זימי( שמלווה את המרכז 

מיום הקמתו, ולא חוסך מאמצים בכדי להביא להצלחתו.

⋅⋅⋅

לציון  הראשון  אצל  מרגש  ביקור  השבוע  התקיים  ועוד,  זאת 
והרב  הרב צביקה אסולין  הרב יצחק יוסף שליט"א, שקיבל את 

אלירן סומך  .הרב שמח מאוד על פתיחת מרכז ההכוון בינו 
כמו כן זכינו לקבל מהראשון לציון כמה עצות טובות הקשורות 
אנשי  ולכל  ליוזמים  מברכתו  האציל  הרב  ,ולסיום  הנוער  לבני 

הצוות של המרכז שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה

⋅⋅⋅

ומתמחה  מתמודדים  לנערים  מיועד  'בינו'  ההכוון  מרכז 
בתחומים הבאים:

יעוץ, השמה והכוונה חינוכית וכללית לבני נוער.
יעוץ להורים, מחנכים ומוסדות חינוך.

הענקת מענה אישי לתלמידים בעזרת חונכים בשכונות.
מתן סיוע למשפחות בקבוצות סיכון.

מחקר בתחום הנשירה.
פעילויות לנוער והוריהם.

הפעלת קו חם לנערים מתמודדים. 
הפעלת קו יעוץ להורים ומחנכים והפצת חומר הסברה בתחום 

החינוך.
קיום כנסים וימי עיון חינוכיים לנוער, הורים ומחנכים.

לנערים  לימודים  והשלמת  מקצועית  הכשרה  העברת קורסי 
שנמצאו זקוקים לכך. 

נתינת מענה טיפולי בעזרת איתור קשיים והפניה לאנשי מקצוע.
שילוב הנערים והנערות המתמודדים בחברה.

צריכים עזרה? 
צלצלו אלינו: 



למחלקת נוער- הקש 1 | למחלקת נערות- הקש 2

בר
מד

ום
רס

פ

בשורה משמחת לתושבי העיר ירושלים
שמחים אנו לבשר על פתיחתו של

קו יעוץ פעיל בכל שעות היום- 02-5333335 

בנכם בגיל ההתבגרות? הוא מבולבל ואתם מבולבלים?
יש בכם חשש ואינכם יודעים כיצד להתמודד?

הנער מראה סימני מצוקה ונשירה? הנער נמצא ללא מסגרת או תמיכה? 

הורים יקרים!

מרכז הכוון

לנוער מתמודד

בברכת ראש העיר משה ליאון

המרכז פועל בברכתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שלום כהן שליט"א

פעילויות
והכשרות

לנוער

במרכז ההכוון "בינו" נעניק לבנכם ועבורכם מענה רחב במספר תחומים:

תיאום מסגרות
ליווי והשמה

במוסדות
ובישיבות

ליווי רגשי
מקיף ופרטני

יעוץ פרטני
להורים

למוסדות חינוך

סדנאות
והרצאות

להורים ונוער

ליווי אישי
וקבוצתי
ע"י חונך
בשכונה 

הכוונה וטיפול
בישיבות
לנוער

מתמודד
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הוא  הקנאי,  מעשיית  של  המפורסמת  בגרסה 
את  שיוציאו  ובלבד  מעיניו  אחת  על  לוותר  מוכן 
זה  יותר,  המציאותי  במקרה  יריבו.  של  עיניו  שתי 
של גנץ וחבריו, נדמה כי הם מוכנים לאבד את שתי 
העיניים, ולו רק בשביל הסיכוי הלא גבוה שיריבם 

יאבד עין אחת.
בהתלהבות  האחרון  ברביעי  שהצביעו  אחרי 
שר  התראיין  טרומית,  בקריאה  הכנסת  פיזור  בעד 
הביטחון לעיתונאית פנינה מצליח )הטעות במקור( 
שכח  לא  גנץ  לנתניהו".  להאמין  "גמרתי  והכריז 
שיהיו  "או  עצמו,  על  החוזר  האולטימטום  את  גם 
לבחירות".  שנלך  או  מתפקדת  וממשלה  תקציב 
הרציונל, אליבא דגנץ, משום שללא תקציב תספוג 

כלכלת ישראל מכה קשה.
לביש מזלו של גנץ, כאילו הערב לא היה כושל 
דיו מבחינתו, מצאה לעצמה חברת דירוג האשראי 
למרות  כי  לפרסם  הזמן  את  מודי'ס  הבינלאומית 
היא  התקציב,  בהעברת  והעיכוב  הפוליטי  הקיטוב 
מותירה את דירוג האשראי הגבוה של 
ישראל על כנו ואף צופה צמיחה נאה 
מגדירה  היא  אותו  הישראלי,  למשק 
נציגי  כי  הנמנע  מן  לא  ואיתן.  יציב 
הליכוד  קמפיין  במטה  ביקרו  החברה 

בדרכם לפרסום הדו"ח.
כפי שכבר נכתב כאן בשבוע שעבר, 
שלישית  בקריאה  הכנסת  לפיזור  עד 
שהיא  הנחה  מנקודת  לצאת  כדאי 
שונים  מתווכים  תפוזר.  לא  כנראה 
פתרונות  להמציא  בקדחתנות  מנסים 
הצדדים  לשני  שיאפשרו  יצירתיים 
שתפס  אחד  פתרון  מהעצים.  לרדת 
כי  מציע  השבוע,  בתחילת  תאוצה 
תקציב 2021 יועבר בהסכמה עד סוף 
המועד  לפי  מרץ,  סוף  )במקום  ינואר 

הנדרש בחוק הרגיל(.
כזו  להצעה  להסכים  עשוי  גנץ 
מתוך הבנה שחודש נוסף לא יזיק לו, 
הסיכום  את  יפר  נתניהו  אם  ומאידך, 
הוא   – לבחירות  וילך  החודש  בסוף 
עשוי  נתניהו  כשקרן.  להציגו  יוכל 
ניתוח  מתוך  כזו  להצעה  להסכים 
 - נוסף  חודש  כל  ולפיו  תועלתני 
אחרי  לבחירות  אותו  להביא  עשוי 
זו,  דרך  על  מהקורונה.  התאוששות 
גם פתרונות עם תאריכי אמצע אחרים 
בין  )כלומר   2021 תקציב  להעברת 
בעוד  גנץ  ידי  על  הנדרש  המועד 
קרוב  בעוד  בחוק  הקבוע  המועד  ובין  שבועיים 
לארבעה חודשים( עשויים להתקבל בברכה. כך או 

כך, ימיה של הכנסת ה-23 קצרים במיוחד.
האולטימטום  בעצם  טמון  העיקרי  האבסורד 
לו  חשוב  כך  כל  התקציב  אכן  אם  גנץ.  שהציב 
הרי  ישראל,  לכלכלת  כנה  מדאגה  נובע  והמאבק 
שכן  יותר,  אף  תזיק  לבחירות  הליכה  נפשך,  ממה 
על  לו  שמוצע  כפי   - מרץ  בחודש  תקציב  במקום 
ידי הליכוד כרגע, יידחה התקציב למועד בלתי ידוע 

אחרי הבחירות, ולכל המוקדם בחודש מאי.
גם עקשנותו של נתניהו תמוהה במקצת, הניחא 

ואי  הקורונה  מגפת  פרוץ  עם  שנה,  חצי  לפני 
שלא  נתן  ההיגיון  בעקבותיה,  שהשתרר  הוודאות 
להעביר תקציב דו שנתי מבלי לדעת כיצד תתנהל 
כעת,  אבל  המגפה.  קץ  יתקרב  ומתי  הכלכלה 
יושבים בקירור  פייזר כבר  כשארגזי החיסונים של 
לפרוטוקול  יעבור  הכי  בלאו   2020 ותקציב  עמוק, 
ולא  כמעט  השנה,  סוף  לפני  ימים  שבעה  בלבד, 
נותרה סיבה מקצועית שלא לעסוק בתקציב השנה 

הבאה.
נאמנים  ציבור  בשלוחי  חושדים  איננו  כמובן, 
נובע  ביניהם  שהמאבק  ישראל  ממשלת  כראשי 
לשמור  נתניהו  של  רצונו  כמו  קטנוניות,  מסיבות 
על מועד פיצוץ אפשרי לממשלה הנוכחית - מבלי 
בחירות  לתקופת  בבלפור  החם  הבית  את  לפנות 
גנץ  של  תאוותו  או  חודשים,  שלושה  של  סוערת 
חוקתי  מסלול  ולהבטיח  'החלופי'  מתואר  להיפטר 
שיחסום בפני רוה"מ כל אפשרות להפר את ההסכם 

הקואליציוני בדקה ה-90.

ונמר עם גדי ירבץ
מי  כבר  יש  בתקשורת  העבר,  ניסיון  למרות 
שחוגג בחירות ובמסגרת זו נערך מסע הציד הקבוע 
אחר מנהיג פוטנציאלי חדש למחנה השמאל, כזה 
אותם  ויאגד  ההמונים  את  יסחף  סוף  סוף  שאולי 
זה  שסומן  המועמד  ביבי'.  לא  'רק  בשורת  סביב 
ביטון  שאשא  יפעת  של  כישלונה  אחרי  מכבר, 
הישראלית  התקשורת  של  המובנית  הרתיעה  ובצל 
ממפלגת הכיפות הסרוגות של בנט וסמוטריץ', הוא 

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.
למרות התפרקות מפלגת הרמטכ"לים, והעובדה 
גם  שהפגין  גנרל  כאן  קם  לא  שרון  אריאל  שמאז 
מה  ידוע  שטרם  אף  ועל  הפוליטי,  בשדה  יכולות 
בכלל  יעדיף  שהוא  ויתכן  איזנקוט  של  דעותיו  הן 
להתברג בצמרת רשימת הליכוד, התקשורת בוחנת 
כמעט מדי ערב קונסטלציות של חיבורים אפשריים 

בהובלתו או בשותפותו.
יעלון, שיצא  בוגי  הגדיל לעשות רמטכ"ל אחר, 
בסוף השבוע בהצהרה בומבסטית כי "אם איזנקוט 
שהוא  תוך  שלי",  שתיים  מספר  יהיה  הוא  יצטרף, 
מקורבי  מלפיד.  אפשרית  לפרידה  בעקיפין  רומז 
הגבורה,  מפי  להכחשה  מקובל  קוד  )שם  איזנקוט 

ומלכות(  בשם  לצטט  חמור  איסור  פלוס 
ידי  על  ננזף  הסורר  ויעלון  להכחיש  מיהרו 
מה  עתיד.  יש  של  הסיעה  בישיבת  לפיד 
שבטוח, שמה של רשימתו תל"ם הוסר לעת 

עתה מלוגו המפלגה.
ככלל, השמאל מפורק ומפוצל לרסיסים – 
להכריע  יצטרכו  נתניהו  הדחת  גוש  מצביעי 
בין יש עתיד, מרץ, ישראל ביתנו, כחול לבן 
לרשימה  שהתייחסנו  לפני  עוד  וזה  וימינה, 
לרשימת  ליעלון,  חולדאי,  של  אפשרית 
בראשות  השבוע  שנחשפה  'המקצוענים' 
מנכ"ל האוצר לשעבר שי באב"ד, לסיעת דרך 

ארץ ולשרידי מפלגת העבודה.
על רקע זה, האתגר של נתניהו יהיה לרכז 
את מירב האש הפוליטית מול בנט, כדי לאותת 

בו  ורק  אך  רואה  הוא  כי  המדובר  הגוש  למצביעי 
יריב של ממש. אולי כך ישכילו ב'ימינה' ללקט קצת 
מנדטים מהצד השני של המפה הפוליטית ולהביא 
סוף סוף את שישים ואחד החברים המיוחלים בגוש 

הימין-חרדים.

גיוס עצמאי
תורם  הגיע  וקשים,  ארוכים  שבועות  אחרי 
בהשפעת  אולי  לעלוז.  התורה  יהדות  נציגי  של 
מועצת  הרחבת  בעקבות  מיוחדת  דשמיא  סייעתא 
השבוע  נרשמו  התורה',  'דגל  של  התורה  גדולי 
החלטת  זו  הייתה  תחילה  מרנינות.  בשורות  שתי 
החרדי  למגזר  ייחודי  מוקד  הקמת  על  הממשלה 
במסגרת הרשות החרדית, הנתונה תחת סמכותו של 
סגן שר התחבורה אורי מקלב. מדובר במוקד אשר 
יתמחה במתן מענה לפניות ציבור מהמגזר החרדי 
וידאג  ממשלתיים,  לשירותים  הנוגעים  בעניינים 
שומרי  לציבור  מותאמת  בצורה  המידע  להעברת 

התורה והמצוות.
אבל ההתקדמות המהותית יותר נרשמה בסוגיה 
הביטחון  במשרד  השר  הגיוס.  חוק  של  הבוערת 
הנושא  ריכוז  על  גנץ  הפקיד  אותו  ביטון,  מיכאל 
מול הסיעות החרדיות, כבר יצר ערוץ של גישושים 
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  מול  החוק  קידום  בנושא 
החרדיות,  בסיעות  כי  לסייג  הראוי  מן  גפני.  משה 
וחשדהו'  'כבדהו  בו  נוהגים  מגנץ,  אכזבה  למודי 
נוסח  לייצר  הכל  בסך  ההצעה  שמטרת  וחוששים 
ובו  החרדיות,  הסיעות  ידי  על  להתקבל  יוכל  שלא 
גנץ ינפנף במערכת הבחירות בניסיון למשוך קולות 

מלפיד.
הסיעה  בישיבת  שהועלתה  נוספת  הצעה  אבל 
השבוע על ידי שר השיכון ח"כ יעקב ליצמן - זכתה 
לאוזן קשבת, ולא מן הנמנע כי היא אכן תספק את 
המוצא מהפלונטר בסופו של דבר. לפי ליצמן, על 
חוק  כהצעת  הגיוס  חוק  את  להגיש  התורה  יהדות 

פרטית מטעם הסיעה.
הימין- של  המקורי  הגוש  פשוטה:  המתמטיקה 

חרדים יתמוך כולו בחוק )גם סיעת ימינה הצהירה 
החרדית(,  בהצעה  זה  בנושא  תתמוך  כי  אחת  לא 
עם  אצבעות.  ושמונה  חמישים  כבר  שמספק  מה 

קלקלת בחירות

הצעה שהועלתה בישיבת 
הסיעה על ידי שר השיכון ח"כ 
יעקב ליצמן - זכתה לאוזן 
קשבת, ולא מן הנמנע כי 
היא אכן תספק את המוצא 
מהפלונטר. לפי ליצמן, על 
יהדות התורה להגיש את חוק 
הגיוס כהצעת חוק פרטית 
מטעם הסיעה. המתמטיקה 
פשוטה: הגוש המקורי של 
הימין-חרדים יתמוך כולו בחוק, 
מה שמספק כבר חמישים 
ושמונה אצבעות. עם הערבים 
קל להגיע בנושא זה להסכמה 
על הימנעות, ומשכך, גם גנץ 
וסיעתו יוכלו להיעדר או אפילו 
להתנגד לצורכי תעמולה מבלי 
לגרום נזק של ממש

על סדר היום

אחריך, בוגי. 
הרמטכ"ל 
לשעבר גדי 
איזנקוט | 
צילום: דו"צ

אבי גרינצייג
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הערבים קל להגיע בנושא זה להסכמה על הימנעות, 
אפילו  או  להיעדר  יוכלו  וסיעתו  גנץ  גם  ומשכך, 
להתנגד לצורכי תעמולה מבלי לגרום נזק של ממש.

השלב היחיד בו עשויה ההצעה להיתקל בקשיים 
לקיצור  בדרך  הממשלה  את  לעבור  בניסיון  הוא 
גנץ  גם  כי  מעריכים  התורה  ביהדות  הליכים. 
וניסנקורן לא יקרעו את החבל לחלוטין ולא יטרפדו 
של  מוצא  להם  מספקת  שהיא  גם  מה  כזו,  הצעה 
כבוד מההפרה המתמשכת של ההסכם הקואליציוני. 
לכל היותר, כך מקווים שם, תפעל השרה ינקלביץ' 
הגעת  כזאת  לעת  אם  יודע  ומי  כנאמר,  לסייע, 

למלכות.
היה גם מי שהעז לקוות כי עם פרישתו המפתיעה 
מועד  הקרוב,  באפריל  מזוז  מני  העליון  שופט  של 
תפקידו,  את  לסיים  מלצר  חנן  השופט  גם  צפוי  בו 
במילתו  נתניהו  יעמוד  הבחירות  שאחרי  ובתקווה 
להרכב  נזכה  השופטים,  מינוי  שיטת  את  לשנות 
עתידי של 'עליונים' שיימנע סוף סוף מפסילת חוק 

הגיוס בסבב הבלתי נגמר בין בג"ץ לכנסת. ולוואי.

חיות הקודש
מחוללת  לשבוע(  אחת  )בערך  לפעם  מפעם 
מדובר  פעם  בכל  איכשהו,  סערה.  מערכת המשפט 
והתנהלות  בריונות  יותר,  וגרוע  חמור  באירוע 
דיקטטורית שמתעלמת מפשוטי העם. הרי מה הללו 
מבינים במהותיות החוק וברוחו? שיגידו תודה על 
שזכו לחיות בדור אחד עם ענקי רוח כמלצר ומזוז. 
משום כך, חשוב כפליים להנגיש את מעשי הנבלה 
לציבור הרחב בפרוטרוט, מה גם כשמדובר בסוגיה 
למדנית של ממש, שחובבי 'עיון' לבטח ייהנו ממנה.

הועדה  התכנסה  ראשון  ביום  מהסוף:  נתחיל 
למינוי שופטים בניצוחם של הצמד חיות-ניסנקורן 
במשך כחמש שעות ובסיומן הודיעה על 61 מינויים 
שנויים  כמה  בהם  המשפט,  במערכת  חדשים 
השרה   – בוועדה  הימין  נציגי  שלושת  במחלוקת. 
רגב וחברי הכנסת מארק והאוזר - נעדרו מהועדה, 

כפי שכבר איימו לעשות מקודם לכן.
פעולת  בגדר  רק  איננה  השלושה  של  היעדרותם 
יסוד  חוק  לשון  על  מסתמכת  והיא  גרידא,  מחאה 
לוועדה  בהתייחסו  4ג(  )סעיף  הקובע  השפיטה 
אם  אף  לפעול  רשאית  "הועדה  כי  שופטים  למינוי 
משבעה".  פחת  לא  עוד  כל  חבריה,  מספר  פחת 
חברים  תשעה  מונה  המקורית  והועדה  מאחר 
הדין,  עורכי  לשכת  נציגי  שני  שופטים,  )שלושה 

שני שרים ושני חברי כנסת(, משמע, היעדרותם של 
שלושה תהפוך את הועדה ל"בלתי רשאית לפעול" 

ותעקר את סמכותה.
ועוד  בקלות?  ייכנעו  וחיות  שניסנקורן  חשבתם 
למירי רגב? מהבוידעם נשלפה חוות דעת שנוסחה 
לבקשת השרה  אי שם  דיון שהתקיים  לפי מסקנות 
בנושא  דיון  ביקשה  שקד  הגורל:  )צחוק  שקד 
בעקבות  חשש  התעורר  כאשר  בוועדה,  בתקופתה 
חוסר הסכמה, ששלושת השופטים החברים בוועדה 
יחרימו את דיוניה וינסו להשתמש באותו טריק של 
רגב-מארק-האוזר כדי לטרפד כל מינוי(. לפי עורכת 
משרד  של  המשפטית  היועצת  רקובר,  לאה  הדין 
שבעה  של  בכינוס  צורך  בעצם  אין  המשפטים, 

חברים, ודי ברוב החברים בלבד.
מפורש  יסוד  בחוק  מדובר  סוף  סוף  תשאלו, 
החוק  כי  מסביר  החדשני  הפלפול  אחרת?  הקובע 
הועדה,  חברי  של  בפועל  לנוכחות  מתייחס  לא 
אלא אך ורק לקיומם בכלל. כלומר, לדעת ניסנקורן 
וחיות החוק קובע כי כאשר פחת מספר חברי הועדה 
התפטרו,  או  נפטרו  מהם  ושלושה  מאחר  משבעה, 
בעולם  קיימים  באם  מנגד,  שיניים.  לוועדה  אין  אז 
שרובם  בכך  די  אזי  ומעלה,  ועדה  חברי  שבעה 
נסמך  זה  פלפול  שופטים.  למנות  כדי  יתכנסו 
בעקיפין גם על התדיינות באורך שלושה משפטים 
מדיוני ועדת חוקה בעת חקיקת החוק המקורי. שם 
)התכנסות  ל'קוורום'  הכוונה  אין  כביכול  משתמע 
בפועל( של שבעה חברי ועדה, אלא למספר החברים 

הרשמי בה.
על פניו, מדובר בעקיפת החוק במסגרת פרשנות 
שהיא בסמכות רשות החוק והאכיפה. אלא שבעיון 
מעמיק מתברר שהעניין אינו פשוט כל כך, ובניגוד 
היועמ"שית  של  במעט  המפוקפקת  הדעת  לחוות 
נשיא  סגן  של  מפורשת  פסיקה  ישנה  המדוברת, 
בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט חגי ברנר, 
הדין  )לעורכי  משנתיים  פחות  לפני  אך  שהכריע 
לשכת  נגד  בתביעה   )1818-02-19 עת"מ  שבינינו: 
הבאים:  הדברים  את  כתב  ובין השאר  הדין,  עורכי 
המחוקק  מצוות  כי  לזכור  צריך  דבר  של  "בסופו 
רגע  בכל  יכהנו  שופטים  לבחירת  שבוועדה  היא 
יסוד  לחוק  4ג  סעיף  הוראת  נציגים...  תשעה  נתון 
השפיטה, אשר קובעת כי הוועדה רשאית לפעול אף 
משבעה,  פחת  לא  עוד  כל  חבריה,  מספר  פחת  אם 
הוועדה  לישיבות  החוקי  הקוורום  כי  לנו  משמיעה 

הוא שבעה משתתפים".
לא זו אף זו, העיתונאי יואב יצחק מספר בספרו 
העליון  ביהמ"ש  נשיא  גם  כי  ראשונה'  'מחלקה 

זו.  בשאלה  לחומרא  נהג  שמגר,  מאיר  לשעבר, 
התכנסה   '95 שנת  במהלך  היה:  כך  שהיה  ומעשה 
ברק,  אלישבע  השופטת  את  למנות  כדי  הועדה 
בוועדה  ברק.  אהרן  הנכנס  הנשיא  של  רעייתו 
)שמגר,  השופטים  שלושת  עצמם  פסלו  המקורית 
ומינויה  בעניינה  מלדון  מצא(  ואליהו  אור  תאודור 

אושר על ידי ששת החברים הנותרים.
אחד  ימים  באותם   – יצחק  טען  הדיון  בעקבות 
העיתונאים הנחשבים ומטילי האימה בישראל - כי 

למינוי,  הנדרש  הקוורום  היה חסר 
נותרו  השופטים  פסילת  עם  שכן 
כך  בשל  ועדה.  חברי  שישה  רק 
בכינוס  נוספות,  טענות  ובעקבות 
כשלושה  לאחר  הועדה,  של  הבא 
מינויה  מחדש  אושרר  שבועות, 
של הגברת ברק, הפעם גם על ידי 
הישיבה  בפרוטוקול  השופטים. 
שמגר  "הנשיא  כי  במפורש  נאמר 
הוא  כי  הישיבה  בראשית  הודיע 
אינו נוטל חלק בדיון, למעט בעניין 
עניין  לגבי  יצחק  מר  של  טענתו 

ההרכב החסר והקוורום".
בית  נשיאת  כי  זה,  מכל  העולה 
המשפטים  ושר  העליון  המשפט 
נגד  ובדורסנות,  בבריונות  פעלו 
ובהסתמך  קיימים  ותקדים  פסיקה 
כדי  מפוקפקת,  דעת  חוות  על 
שופטים  ואחד  שישים  למנות 
את  לשפוט  לכאורה,  שאמורים, 
לנו  שיהיה  לחוק.  בהתאם  כולנו 

בהצלחה.
פקטור  להוות  אולי  שעשוי  מי 
התכנסות  חוקיות  על  עתידי  בדיון 
יועמ"ש  הוא  והחלטותיה,  הועדה 
מאויש  שאינו  תפקיד  הכנסת, 

בימים אלה - אך צפוי להיבחר בקרוב. ועדת איתור 
בראשות יו"ר ועדת חוקה ח"כ יעקב אשר העבירה 
ארבעה מומלצים ליו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין, וזה 
הארבעה,  מבין  מהם.  באחד  לבחור  אמור  האחרון 
המשנה   – 'רציניים'  מועמדים  נחשבים  שניים  רק 
הכספים,  ועדת  של  והיועמ"שית  נזרי  רז  ליועמ"ש 
בסיעות  נאה  לתמיכה  גם  הזוכה  אפיק,  שגית 
החרדיות, ואשר על פי ההערכות, תזכה גם בתפקיד 

בסופו של יום.

יקדמו הצעת חוק גיוס פרטית? חברי סיעת יהדות התורה

מתווכים שונים מנסים 
בקדחתנות להמציא פתרונות 

יצירתיים שיאפשרו לשני הצדדים 
לרדת מהעצים. פתרון אחד 

שתפס תאוצה בתחילת השבוע, 
מציע כי תקציב 2021 יועבר 

בהסכמה עד סוף ינואר. גנץ עשוי 
להסכים להצעה מתוך הבנה 

שחודש נוסף לא יזיק לו, ומאידך, 
אם נתניהו יפר את הסיכום בסוף 
החודש וילך לבחירות – הוא יוכל 

להציגו כשקרן. נתניהו עשוי 
להסכים להצעה כזו מתוך ניתוח 

תועלתני ולפיו כל חודש נוסף 
עשוי להביא אותו לבחירות אחרי 

התאוששות מהקורונה



כ"ג כסליו תשפ"א 20209/12/20 בירושלים

הרשות החרדית תקים מוקד מידע ושירות ארצי להנגשת המידע
 הממשלתי ומתן שירות לציבור החרדי

שחיטה מהודרת
בתכלית השלמות

מאת: יחיאל חן

בישיבתה השבועית את הצעת הרשות  אישרה  ישראל  ממשלת 
אורי  סגה"ש  בראשות  החרדי  בציבור  חברתי  כלכלי  לפיתוח 
לישיבת  הביא  ההצעה  את  הציבור,  לפניות  מוקד  להקמת  מקלב 
הממשלה ראש הממשלה בנימין נתניהו, והתקבלה בהסכמת כלל 
השרים. כיום קיימים פערים בנגישות למידע ולזכויות הממשלתיות 
וחוסר  הציבור  צורכי  הבנת  חוסר  בשל  החרדי  לציבור  המגיעות 
יכולת למסירת המידע מאת משרדי הממשלה, כך עולה מבדיקה 

מקצועית שערך ראש הרשות מר רועי אסף. 
עוד עולה כי חלק מהכלים הממשלתיים הן בחירום והן בשגרה 
אינם מונגשים בצורה מותאמת לציבור החרדי ונראה כי הרשויות 
אלה  פערים  מכך.  כתוצאה  שנוצרים  לפערים  מודעות  תמיד  לא 

מצדיקים ביצוע פעולות מותאמות של הממשלה להסברה ולמתן 
מידע עבור הציבור החרדי. משפחה חרדית ממוצעת נזקקת למידע 
ארצי  כלל  מוקד  והקמת  לה  מונגש  אינו  שכאמור  רב  ממשלתי 

למסירת המידע וקבלת פניות מהציבור ישנה את המצב כיום.
חרדי  חברתי  כלכלי  לפיתוח  הרשות  שתפעיל  החדש  המוקד 
לפניות  מענה  במתן  יתמחה  הממשלה  ראש  משרד  תחת  ויפעל 
ממשלתיים,  לשירותים  הנוגעים  בעניינים  החרדי  מהמגזר  ציבור 
תבוא  ההתאמה  זו.  לאוכלוסייה  מותאמת  בצורה  המידע  והעברת 
לידי ביטוי הן בהיבט של העברת התכנים והן בהיבט של האמצעים 
יפעל  המוקד  כן  כמו  לאוכלוסייה.  כאמור  שיותאמו  הטכנולוגיים 
לניתוח הנתונים ופתרון כולל של בעיות מערכתיות לאחר בחינת 
הפניות באופן מקצועי. המוקד יצור תשתית מידע מסודרת לתועלת 
מקבלי ההחלטות, על מנת לשפר כלים ממשלתיים שונים. יצויין כי 
פעולות אלה אף עשויות לגשר על פערים שנוצרים כתוצאה מחוסר 

אמון הקיים.
את  "הקמנו  מקלב:  אורי  החרדית  והרשות  התחבורה  שר  סגן 
גם בכדי לתת מענה לצרכים של הציבור, אנחנו  הרשות החרדית 
מזניחים  לא  בבד  בד  ואנחנו  וההקמה  ההתחלה  בשלב  רק  כעת 
משרדי  מול  פעילותה  שאר  בין  מישורים,  מני  בכל  התקדמות  גם 
הממשלה והשרים בממשלה אנחנו מקימים היום לראשונה מוקד 
של  והמצוקות  הצרכים  את  וישמע  הציבור  לפניות  קשוב  שיהיה 
הציבור, מוקד אשר יפעל תחת משרד ראש הממשלה ויתכלל מול 

המשרדים והשרים הרלוונטים את הפעולות הנצרכות שינוי". 
"אני מודה לראש הממשלה ולראש הממשלה החליפי ולצוותים 
שלהם יחד עם כל משרדי הממשלה שנרתמו להקמת המוקד, זהו 
זהו מוקד שיהיה   - נוסף שאנחנו עושים היום למען הציבור  דבר 
אוזן קשבת לציבור, ילמד ויעבד את הבעיות והבקשות ויביא שינוי 

מהותי".

יוזם ההחלטה - סגן שר התחבורה והרשות החרדית אורי מקלב: "זהו מוקד שיהיה אוזן קשבת לציבור יעבד את הבעיות והבקשות ויביא שינוי מהותי באופן מידי"

מאת: חיים רייך

שמואל  רבי  הגדול  הגאון  קיים  התפעלות,  ורב  ממושך  ביקור 
'שערי  ובד"צ  בני-ברק  מערב  גאב"ד  שליט"א,  שטרן  אליעזר 

במשחטה  הוראה', 
חברת  של  החדשה 
'אגודים  עבור  'מילועוף' 
מותג   - למהדרין' 
של  המוקפדת  השחיטה 
'אגודת-ישראל',  בד"ץ 
הגרש"א  הארץ.  בצפון 
במיוחד  הצפין  שליט"א 
כדי לעקוב אחרי השחיטה 
ההידורים  כלילת 
ההלכתיות  והחומרות 
כשהוא  ביקורו  את  וחתם 
משבח בהתפעלות מרובה 
שבהידור.  השלימות  את 

תכלית השלימות.
הופיע  החולף  בשבוע 
שמואל  רבי  הגדול  הגאון 
שליט"א,  שטרן  אליעזר 
בני-ברק  מערב  גאב"ד 
הוראה',  'שערי  ובד"צ 
מרן  של  המובהק  תלמידו 

זצוק"ל  וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הלוי"  "שבט  בעל  הדור  פוסק 
המשחטה  בשערי  ממושך  לביקור  בדורנו,  הפוסקים  ומחשובי 
השחיטה  את  בקביעות  שמשמשת  'מילועוף'  חברת  של  החדשה 
רבת ההידור של בד"ץ 'אגודת ישראל', תחת הסימן המבוקש בבית 
יראי א-לוקים: 'אגודים למהדרין'. אל הגאון שליט"א התלוו, חבר 
הבד"צ הגאון רבי משה אורי אייזנשטיין שליט"א, הרה"ג ר' מאיר 
מנדלבוים  יצחק  דוד  ר'  הרה"ג  רב המשחטה;  בוקשפן שליט"א, 
מנהל מחלקת  קרויזר,  והרב שמעון  רב שחיטת הבקר;  שליט"א, 
הביקור  נמשך  ארוכה  שעה  ישראל'.  'אגודת  בבד"צ  הכשרות 
הדקדקני, כשהגרש"א שטרן שליט"א מתעכב על כל חלקיק פרט 
ומוודא שאכן המשחטה של 'אגודים למהדרין' עומדת בסטנדרט 

ההלכתי הקפדני והגבוה ביותר שאפשר לשאוף אליו.
הגרש"א שליט"א בדק את הסכינים המהודרים וחזה בהתפעמות 

הסכינים  כשבדיקת  למהדרין'  'אגודים  של  הסכינים  בחומרת 
 - עופות  שלושים  כל  שחיטת  עם  גבוהה,  בתכיפות  מתקיימת 
מתבצעת בדיקה נוספת, זאת מלבד ההידור לפיו מחליף כל שוחט 
את סכינו לאחר חמש-עשרה דקות. הוא עקב אחר השחיטה האיטית 
שוחטים  בידי  והמתונה 
רב  כאשר  שמים,  יראי 
בכל  נוכח  הלכה  פוסק 
לאחר  השחיטה.  שעת 
הגרש"א  המשיך  מכן 
בעינא  לעקוב  שליט"א 
תהליך  אחר  פקיחא 
המחמירה,  הבדיקה 
צומת  הריאות,  בדיקת 
ובוקא  המעיים  הגידין, 
עוף  בכל   - דאטמא 
במתינות  בנפרד,  ועוף 
הגאון  וביסודיות. 
כל  שליט"א אף עמד על 
שאינו  המליחה  תהליך 
חומרה  אף  על  מדלג 
מפתיחת  החל  הלכתית, 
הכנפיים  וחיתוך  הגב 
המליחה,  קודם  והגרגרת 
היסודי  בניקיון  המשך 
מחשש  עוף  כל  של 
יהודים  ע"י  וביצוע המליחה  והמליחה  דם טרם ההשריה  צרירות 
יר"ש דווקא, וההשגחה הפקוחה והצמודה שאינה מרפה עד אחרי 

שלב האריזה והפירוק.
התפעלותו  את  שטרן  הגרש"א  כבש  לא  ביקורו,  חתימת  עם 
לאורך  הניקיון  ומרמת  המוקפדות  ההלכתיות  מהחומרות  הרבה 
התהליך ועד למוצר המוגמר, וקרא על משחטת 'אגודים למהדרין' 
את הכתוב: "מום אין בך!" לאמור: "שחיטת 'אגודים למהדרין' 

כלולה היא בתכלית השלימות וההידור ההלכתי".
של  האספקה  כמויות  גדלו  הקבועה,  המשחטה  כינון  עם  יחד 
יהודים  ויותר  המבוקש,  למהדרין'  'אגודים  סמל  תחת  העופות 
המקפידים על קלה כחמורה ומדקדקים להכניס למטבח ביתם רק 
והמבוקשים  המהודרים  העופות  את  משיגים  ההידור,  פסגת  את 

ברמת הניקיון הגבוהה ביותר ובמחיר השווה לכל נפש.

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

בדואר  וקיבלתי  ישראל  במשטרת  כשנה  לפני  נחקרתי  שאלה: 
מכתב לפיו המשטרה החליטה שלא להמשיך ולחקור בעניין, מה 

בעצם אומר המכתב הזה מהמשטרה?
או  המשטרה  יכולות  פלילית  חקירה  לאחר  תשובה: 
הפרקליטות להגיש כתב אישום או לגנוז את התיק באמצעות 

אחת או יותר מעילות הגניזה הקבועות בחוק.
שהמשטרה  משמעה  פלילית  אשמה  העדר  ראשונה,  עילה 
חקרה את התיק והגיעה למסקנה מחומר הראיות שנאסף לכך 
שלא בוצעה שום עבירה פלילית. עילה זו מוחקת את התיק 

לאלתר מהרישום הפלילי.
בסיום  כלומר  לדין,  להעמדה  ראיות  העדר  שנייה,  עילה 
החקירה הגיעה המשטרה או הפרקליטות למסקנה שהראיות 
כתב  הגשת  להצדיק  בכדי  מספיקות  אינן  בתיק  שהצטברו 

אישום. רישום זה נמחק מהרישום הפלילי בתוך 5 שנים.
כלל  לציבור משמעו שבנסיבות  עניין  עילה שלישית, העדר 
להמשיך  שלא  הפרקליטות  או  המשטרה  החליטה  התיק 
לעסוק בתיק שכן אין אינטרס ציבורי לעסוק בתיק זה, בין אם 
בנסיבות המיוחדות  ובין עם  נסיבות העבירה לכאורה  לאור 
התובעת.  הרשות  מדיניות  ענייני  בשל  או  המעורבים  של 

רישום זה גם הוא נמחק מרישומי המשטרה בקץ 5 שנים.



ניתן להגיש תביעת הוצאת דיבה ולשון הרע בגין  שאלה:  האם 
חקירת משטרה או תלונה שמישהו הגיש נגדי במשטרה ? 

תשובה: סעיף 15 )8( לחוק איסור לשון הרע קובע, כי קיימת 
הגנה למי שפעל בתום לב בהגשת תלונה לרשות המוסמכת 
נושא  המשמש  בעניין  לחקור  או  הנפגע  על  תלונות  לקבל 
התלונה. משמעות הדבר היא שאם התלונה במשטרה הוגשה 
בגין תלונת  להגיש תביעת לשון הרע  ניתן  לב-  תום  בחוסר 

השווא.



חברתי  רעיון  לקדם  רוצים  חברים  ומספר  אני  שאלה: 
מסויים ומתלבטים האם להקים לשם כך עמותה או תנועה, 

מהו ההבדל בין עמותה לבין תנועה?
לצורך  ועניין,  דבר  לכל  תאגיד  הינה  עמותה  תשובה: 
ובקשה  העמותות  לרשם  אגרה  לשלם  יש  עמותה  הקמת 
לרישו עמותה שתוגש לפחות על ידי שבעה בני אדם, מייסדי 
נדרש  לא  תנועה  הקמת  לצורך  מעמותה,  להבדיל  העמותה. 
לשלם כל אגרה ואין צורך להגיש בקשה לרשם העמותות או 

לגייס מינימום של חברים בתנועה. 
כמעלית  בבניין  מעלית  הפעלת  לחייב  ניתן  איך  שאלה: 

שבת בבניין שבו חלק מהדיירים חילוניים ?
תשובה: סעיף 59ז' לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969 )בתים 
משותפים( עוסק בעניין הפעלת מעלית כמעלית שבת וקובע 
כך: "בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או 
המעליות  ובאחת  אחת  ממעלית  יותר  מותקנת  ושבו  חלקן, 
כי  לדרוש  דירה  בעל  כל  רשאי  שבת,  פיקוד  מנגנון  הותקן 
דרש  שבת;  כמעלית  תופעל  המנגנון  הותקן  שבה  המעלית 

בעל דירה כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת".

 
kurislaw@gmail.com ניתן לשלוח שאלות למדור במייל

הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט”א גאב”ד מערב בני ברק ובד”צ 'שערי הוראה' ערך ביקור 
רב-התפעלות במשחטה החדשה של 'אגודים למהדרין’ ⋅ במשך שעה ארוכה סייר הגרש"א שטרן שליט"א 
במשחטה החדשה של 'מילועוף' בצפון הארץ ועקב אחר החומרות וההידורים הרבים ואמר: זו תכלי השלימות. 

מום אין בך"

אגודים
אגודיםלמהדרין



קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

  כיצד אוכל לדעת אם התסמינים שאני חש מעידים על 
קורונה, שפעת או סתם הצטננות? 

לא תמיד נוכל לדעת במה מדובר ולכן בכל מקרה של חום, תשישות, שיעול, כאבי 
שרירים מומלץ לגשת להיבדק לקורונה. מי שנבדק ללא שנחשף לחולה מאומת 
והוא ללא תסמינים, ולא חזר מחו"ל, איננו חייב לשהות בבידוד בין הבדיקה ועד 

לקבלת התשובה. כידוע, בדיקות הקורונה ניתנות לכולם, ללא צורך בהפניה. 

  מהן מחלות החורף המוכרות?
ומדובר  הצטננות  היא  ביותר  הקלה  התחלואה  ריאות.  ודלקת  צינון, שפעת, 
במחלה השכיחה בעולם. בשונה ממה שרגילים לחשוב, הצטננות נגרמת ע"י 
וירוסים וההדבקה מתרחשת באמצעות רסיסי רוק. המחלה עצמה מתפתחת 

בהדרגה במשך כ-5 ימים. 
בדרך כלל תסמיני צינון כוללים: ליחות ונזלת, כאבי גרון ושיעול. במקרים קשים 
החולה סובל גם מעייפות, חולשה, כאבי ראש ושרירים וכן מאיבוד תיאבון. אין 
תרופה להצטננות והיא חולפת מעצמה. הרופא ימליץ לכם על מנוחה, שתייה 
מרובה, ושהיה בבית ע"מ שלא להדביק אנשים נוספים. במקרה הצורך ניתן 

להשתמש בתרופות המקלות על התסמינים כמו כאבים וגודש באף.
במחלה  מדובר  מהצטננות.  יותר  קשה  והיא  שפעת  היא  השניה  המחלה 
ויראלית, כאשר בשונה מהצטננות וקורונה ההתפרצות של השפעת היא בד"כ 
במקרים  ועייפות.  ושרירים,  ראש  כאבי  דלקות,  גבוה,  חום  וכוללת  פתאומית 
רבים מופיעים תסמינים נוספים כגון נזלת, כאב גרון או תחושת לחץ בחזה. 
גם נגד השפעת אין תרופה יעילה, והפתרון הטוב ביותר הוא מניעתה בעזרת 

חיסון הידוע כיעיל ובטוח.
המחלה השלישית והקשה מכולן היא דלקת ריאות. לרוב היא נגרמת על ידי 
ריאות  דלקת  של  במקרה  הבולטים  התסמינים  בצילום.  ומאובחנת  חיידקים 

הם: שיעול קשה, ליחה, חום גבוה, תשישות, נשימה מהירה והקאות.
מחלות  לתסמיני  זהים  מתסמיניה  חלק  חורף,  מחלת  שאיננה  אף  הקורונה, 
החורף. התסמינים השכיחים ביותר של הקורונה הם: חום, עייפות, קשיי או 
קוצר נשימה ושיעול יבש. בנוסף יש שסובלים מכאבי שרירים, כאבי ראש, כאבי 

גרון ואובדן חושי הטעם והריח.
נשימה.  יפתח מחלה קשה שתתבטא בקשיי  קורונה  חולי  אחד מכל שישה 
קשה,  ריאות  לדלקת  להוביל  עלולה  המחלה  ביותר  החמורים  במקרים 

לתסמונת נשימתית חמורה ולאי ספיקת כליות.

  האם בכל זאת קיימים הבדלים בין תסמיני המחלות?
להיבדק  חשוב  ולכן  התחלואה  סוג  את  בלבד  התסמינים  דרך  לאבחן  קשה 

לקורונה. אובדן טעם וריח הוא מאפיין יחודי של קורונה.

  למי כדאי להתחסן כנגד השפעת?
נגד דלקת ריאות.  ולמבוגרים גם  נגד שפעת,  ומומלץ לכל אחד להתחסן  ניתן 
בהשוואה לשפעת, קורונה מדבקת יותר ואף עלולה לתקוף את הגוף בצורה 

ניתן למנוע בעזרת חיסון  יותר. בניגוד לקורונה, את התחלואה בשפעת  קשה 
השפעת,  כנגד  מחוסנים  יהיו  אנשים  שיותר  ככל  לכן,  הוכחה.  שיעילותו 
על  להגן  נוכל  כולה,  הבריאות  מערכת  על  הקשים  העומסים  יצטמצמו  כך 

האוכלוסיות שבסיכון ונסייע למאבק בקורונה.
החיסונים כנגד השפעת יעילים ובטוחים. כנגד הצטננות וקורונה עדיין אין חיסון 
זמין ולפיכך, כדי למזער את הסיכון להדבקה, בכל המחלות, מומלץ לא להתקהל 
במקום סגור, להקפיד להתעטש למרפק, להקפיד על שטיפת ידיים במים וסבון 

ולעטות מסכה על הפה והאף.

חיסון  והאם  קורונה  מפני  מגן  שפעת  נגד  חיסון  האם    
הקורונה העתידי ימנע שפעת?

לא. מדובר בוירוסים שונים. 

  מהי הגדרת 'מחלים' ומה משמעות ההגדרה?
חולה שנבדק ונמצא חיובי לנגיף, יוגדר כמחלים בתום 10 ימים מהבדיקה שבה 

נמצא חיובי, ובלבד שבשלושת הימים האחרונים היה ללא תסמינים. 
מחלימים פטורים מבידוד בשובם לארץ ופטורים מבדיקות בעת כניסה לאזורים 

הירוקים )אילת וים המלח(.
כמו-כן, מחלימים פטורים מבידוד ביתי אם באו במגע עם חולה מאומת, אם כי 

הם עדיין חייבים בריחוק חברתי ובעטיית מסכה.

  אדם ששהה בקרבת חולה מאומת וחש בתסמינים האם 
יחשב כמחלים מקץ 10 ימים? 

לא. רק מי שנבדק ותוצאת בדיקתו הראשונה היא חיובית, מוגדר כמחלים מקץ 
לקופת  לפנות  יש   - בבידוד  חייב  שאינו  כמחלים  להיחשב  מנת  על  ימים.   10

החולים ולהצטייד באישור רופא. 

  מי שחלה והחלים בזמן ששהה במדינה אדומה בחו"ל 
האם פטור בבידוד בהגיעו לארץ? 

בישראל  גם  ולאחר שייבדק  ושלילית מחו"ל,  חיובית  יציג תוצאה  רק אם  לא. 
ויימצא שלילי יוכל להשתחרר מהבידוד. 

  האם בדיקה סרולוגית מבטלת חובת בידוד לשבים מחו"ל?
לא. לעת עתה, בדיקה סרולוגית איננה מאפשרת שחרור מבידוד. 

  חתן שנחשף במהלך חתונתו לחולה קורונה, האם יוכל לקבל 
אישור חריג ליציאה מבידוד במהלך ימי שבע הברכות?

לא. כדי למנוע סיטואציה לא נעימה זו, מומלץ לכל בני המשפחה או האורחים 
להבדק לפני החתונה כדי להיות רגועים שכולם שליליים. 

משרד הבריאות עונהמשרד הבריאות עונה
והפעם: תחלואת חורף
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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

חנוכה – אורם של יעקב ויוסף
ה  ֵאלֶּ ָנַען.  כְּ ֶאֶרץ  בְּ ָאִביו  ְמגּוֵרי  ֶאֶרץ  בְּ ַיֲעקֹב  ב  "ַויֵּשֶׁ

ּתְֹלדוֹת ַיֲעקֹב יוֵֹסף" )לז, א-ב(
ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יוֵֹסף ֶלָהָבה

רש"י בתחילת הפרשה מביא משל בענין כוחו של יעקב מול 
עשו: 

"הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי תמה: 'אנה 
אחד  'ניצוץ  לו:  משיב  אחד  פיקח  היה  הזה?'  הפשתן  כל  יכנס 
יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו'. כך יעקב ראה כל האלופים 
מה  כולן?'  את  לכבוש  יכול  'מי  ואמר  תמה  למעלה,  הכתובים 
יעקב  בית  'והיה  יוסף', דכתיב  יעקב  תולדות  'אלה  כתיב למטה 
אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש', ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה 

ושורף את כולם". 
כל  את  שורף  ובאמונה,  באמת  הבא  קדושה,  של  אחד  ניצוץ 

האלופים של עשו!
מה  את  רק  מבעירה  גחלת  במקומה.  רק  לשרוף  יכולה  אש 
שנמצא לידה. אבל להבה פושטת והולכת גם למקומות אחרים. 
והנה יעקב אבינו היה בבחינת אש, השורפת רק את מה שנמצא 
בסמוך אליה. לעומת זאת יוסף ניחן בתכונה של להבה, העוברת 
שגם  בוודאי  עצומים.   למרחקים  גם  ושורפת  למקום  ממקום 
ליעקב אבינו היה כח אדיר, אולם יוסף הצדיק זכה לקבל גם את 
ביכולתו  ולכן  עצמו.  משל  נוסף  כח  וגם  אביו  יעקב  של  הכוח 

לכלות את בית עשיו בלי להותיר ממנו שריד!

מעט מן האור דחה את חשכת יון

שנה,  כאלפיים  לפני  תוקפו  במלא  התגלה  יוסף  של  הניצוץ 
האדירה,  היוונית  האימפריה  מול  עמד  היהודי  שהעם  בשעה 
ששלטונה פשט כמעט על כל פני תבל, ובכלל זה ארץ ישראל. 
היוונים כבשו את לבם של צעירי הצאן מעם ישראל, פיתו אותם 

בשירה ובמדע, וביקשו להחדיר בקרבם את התרבות היוונית.
ובדרך  הזרוע  בכח  ישראל  עם  אל  באו  לא  היוונים  בתחילה 
אתכם  לחיות  מוכנים  'אנו  רך.  בפה  עימם  דיברו  אלא  מלחמה, 
זאת  'אך  היוונים,  הודיעו  באכזריות!'  נהרוג אתכם  לא  בשלום, 

בתנאי שאנו נכתיב לכם את דרך החיים ונקבע כיצד תתנהגו!' 
'תחיו כרגיל, תמשיכו לסחור ולפתוח חנויות, אך תפתחו אותן 
גם בשבת! אתם רוצים יום מנוחה? תעשו זאת ביום שישי או ביום 

ראשון, מי אמר שיום המנוחה חייב להיקבע דווקא בשבת?!'
היהודי,  העם  עמד  שבפניה  ביותר  הקשה  המלחמה  זו  היתה 
ָאִחי  ִמַּיד  ָנא  "ַהִּציֵלִני  הקב"ה:  לפני  אבינו  יעקב  התפלל  ועליה 
ִמַּיד ֵעָׂשו" )לעיל לב, יב(, הצל אותי מיד "אחי" שבא אלי בגדר 
של אהבה ואחווה, כאח וכידיד. וזאת משום שמלחמה שנעשית 
יותר מקרב פנים  בעקיפין, בדרך של אהבה וחיבה, קשה הרבה 
עוד  )וראה  ולכלותו  באויב  להילחם  מתאמצים  בו  פנים,  אל 
במלחמה  בא  הרשע  'עשו  מאמר  וישלח  לפרשת  בשיחות  לעיל 

ובאחווה'(. 
איתן  כצוק  לעמוד  היהודי  העם  ידע  הדורות,  כל  במשך 
בעת  ובחנית.  בחרב  לקראתו  שבאו  האויבים  מפני  ולהתגונן 
ה',  קידוש  על  ולמות  להישרף  עצמם  מסרו  היהודים  הצורך, 
היו  וחס את דתם. הרשעים הארורים  ימירו חלילה  ובלבד שלא 
אותם  יותירו  לכך  ובתמורה  השבת  את  לחלל  ליהודים  מציעים 
בחיים, אבל היהודים לא הסכימו בשום פנים ואופן וקראו בעוז: 

"לא! אני אמות כיהודי ולא אחלל את השבת!" 
במשך כל הדורות, היהודים היו מוכנים למסור את נפשותיהם, 

השבת  את  לחלל  שלא  כדי  האש,  למשרפות  בשמחה  להיכנס 
הקדושה ולא לעבור על שום מצווה ממצוות התורה. אולם כל זה 
אירע בזמן שישראל הכירו את האויב הבא נגדם במטרה להשמיד, 
ורצו  ואחווה  אהבה  והפגינו  היוונים  כשבאו  אך  ולאבד.  להרוג 
והלך  רובו של העם היהודי התפתה  רוב   - כביכול לחיות ביחד 

אחריהם, ולמעלה מתשעים אחוז מהיהודים הפכו למתייוונים.
ְּכָחם ּתוָֹרָתְך ּוְלַהֲעִביָרם  זו היתה בעצם כל מטרת היוונים: "ְלַשׁ
י ְרצוָֹנְך", כפי שנאמר בנוסח "על הניסים". היוונים רצו שעם  ֵמֻחֵקּ

ישראל לא יחיה כמו עם יהודי, אלא ככל הגויים בית ישראל. 
לא  אבל  העולם,  רוב  על  ששלטה  אדירה  אימפריה  היתה  יון 
גדולה  אימפריה  'אנחנו  עקיפין.  בדרך  אלא  מלחמתית  בדרך 
בכך.  מעוניינים  איננו  'אבל  היוונים,  הכריזו  להילחם!'  ויכולים 
דרכנו היא באהבה ובידידות. תקבלו אותנו אליכם ונחיה יחדיו. 
אנחנו נקדם אתכם, יש לנו טכנולוגיה מפותחת, נבנה לכם גשרים 
בילוי  למטרת  אצטדיונים,  לכם  נקים  וגם  ידיים,  רחבי  וכבישים 

ושעשועים!"
אם  הבעיה  'מה  ואמרו:  היוונים  הצהרות  את  שמעו  היהודים 
לנו לתקן את הדרכים  יעזרו  נקבל אותם לחיקנו? הם בסך הכל 

ולסלול את הכבישים כדי שהעגלות לא יתקלו זו בזו!...'
לבוא  היהודים  הנערים  את  להזמין  היוונים  התחילו  אט  אט 
ולשחק איתם. "ישחקו הנערים לפנינו". לאחר מכן הציעו להם 
השפה  את  לשונם  על  ולסגל  מיוחדים  לימודים  מיני  כל  ללמוד 
היהודים,  חשבו  שפה?'  הכל  בסך  זו  הרי  הבעיה,  'מה  היוונית. 

'ואדם שיודע שפות יכול להסתדר היטב בחיים!" 
החכמה  את  ולאחריה  היוונית  השפה  את  הנערים  למדו  כך 
היוונית, עד שלאט לאט כבשו היוונים את צעירי הצאן. היוונים 
שמנצח  זה  הוא   - הנוער  לב  את  שתופס  שמי  הסוד,  את  ידעו 
גם  אט  ואט  הנערים,  את  כובשים  בתחילה  התרבות.  במלחמת 
הבוגרים הולכים בעקבותיהם. עד ימינו אנו, נדרשת זהירות רבה 
ועצומה להשגיח שהדור הצעיר ימשיך בדרך אבותינו הקדושים 

והטהורים. 
כך השתלטו היוונים על כל ארץ ישראל. נותרו רק עשרה אחוז 
הקדושים,  החשמונאים  נמנו  עליהם  היהודית,  האומה  מכלל 
את  לטמא  עומדים  היוונים  כי  שראו  הגדול,  הכהן  מתתיהו  בני 

המקדש ואת עם ישראל.
להטיל  היוונים  החלו  היהודים,  של  לבם  את  שרכשו  לאחר 
עליהם גזירות קשות ונוראות. "מי שישמור שבת יישרף באש!" 
בתורה  שיעסוק  "מי  בגרזן!"  ייבקע  ראשו  תפילין  שיניח  "מי 
יידקר בחרב!" אולם מתתיהו ובניו קיבלו על עצמם למסור את 
נפשותיהם למען ה' יתברך, ובזכות מסירותם הצליחו לשחרר את 
עם ישראל מהאימפריה האדירה ששלטה עליו, והחזירו את כל 

אלו שסטו מהדרך, אל מסורת האבות.
של  המוות  סם  את  היוונים  החדירו  שנה  ממאה  יותר  במשך 
מן  הרבה  דוחה  האור  מן  מעט  אבל  ישראל,  לעם  יוון  תרבות 
החושך, וכאשר המכבים מסרו את נפשותיהם, הקב"ה מסר רבים 
אחריך'  ב'משכני  עוד  וראה  צדיקים.  ביד  ורשעים  מעטים  ביד 

שמות )ח"ב עמוד רי"א ואילך(. 

הניצוץ של יוסף מכלה תרבויות זרות

חז"ל )בראשית רבה ב, ד( דורשים על הפסוק: "ְוחֶֹׁשְך ַעל ְּפֵני 
ְתהוֹם" )בראשית א, ב(: "וחושך - זה גלות יון, שהחשיכה עיניהם 
של ישראל בגזירותיהן, שהיתה אומרת להם: כתבו על קרן השור 

שאין לכם חלק באלוקי ישראל". 
מדוע דווקא על קרן השור? 

כי בעת שאדם חורש בשדה, הוא רואה מולו כל הזמן את קרן 
השור ואת הכתובת שעליה, ונזכר שאין לו, חלילה, חלק באלוקי 

ישראל. 
כמו כן, בעבר היו מכינים לפעוטות בקבוק מקרן שור, שבראשה 
היו נוקבים חור קטן, דרכו מצץ התינוק את החלב. על קרן זו, גזרו 
היוונים שיכתבו "אין לנו חלק באלוקי ישראל". מטרתם היתה, 
שכבר מינקות יראה הילד כי אין לו חלילה חלק באלוקי ישראל. 

בדרך הזו החשיכו היוונים את ישראל.
מזאת פחד יעקב אבינו - מהיוונים הרשעים, שיבואו אל ישראל 
בדרך של אהבה ואחווה, במטרה לאבד את כל הרוחניות שבהם.

היוצא  אש  של  אחד  ניצוץ  כי  ליעקב  הקב"ה  הודיע  לפיכך 
מיוסף, שורף את כל בית עשו ומכלה את כל התרבויות הזרות. 
אך  היא  היהודי  של  ועמידתו  אחיזתו  כי  יבינו  וכולם  יבוא  יום 
ובקיום  התפילין  בהנחת  בשמירת השבת,  הקדושה,  בתורה  ורק 
המצוות. ניצוץ אחד של אש התורה הקדושה ילך ויבעיר את הכל 
ֶלָהָבה  יוֵֹסף  ּוֵבית  ֵאׁש  ַיֲעקֹב  ֵבית  "ְוָהָיה  הכתוב:  מאמר  ויתקיים 
ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש ְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום ְוֹלא ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו". 

זהו הניצוץ שנותר מבית חשמונאי. "ּוִמּנוַֹתר ַקְנַקִּנים ַנֲעֶׂשה ֵנס 
ַלּׁשוַֹׁשִּנים" - נשאר כד שמן אחד קטן שממנו נעשה נס גדול, וזאת 
האימפריה  בפני  ראשם  את  הרכינו  שלא  יהודים  קבוצת  בזכות 

היוונית ותרבותה הזרה, אלא עמדו איתן כנגדם. 

ֵנר חנוכה מאיר את נשמות ישראל

מצות נר חנוכה התייחדה מכל מצוות התורה ומשום כך אומרת 
אין  חכמים  שאמרו  ושמנים  "פתילות  ע"ב(:  כא  )שבת  הגמרא 
מדליקין בהן בשבת, מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת". 
הפשט הפשוט הוא, שפתילות ושמנים שאינם טובים להדלקה 
בשבת,  להטותם  עלול  והאדם  יפה  דולקים  שאינם  מפני  בשבת 
להשתמש  רשות  לנו  "אין  אשר  חנוכה  נרות  בהם  להדליק  ניתן 

בהם אלא לראותם בלבד". 
אך השם משמואל )חנוכה תרע"א, עמוד קפ"ד טור א'( מבאר 
הם  והשמנים  שהפתילות  יותר,  עמוק  פירוש  בדברים  שמונח 
ָאָדם"  ִנְׁשַמת  ה'  "ֵנר  הכתוב:  כמאמר  ישראל,  עם  נשמות  כנגד 
)משלי כ, כז(. והרמז בדבר הוא שנשמות עם ישראל שהשבת לא 
הדליקה אותם, כלומר שהם ראו פעם את השבת הקדושה אך היא 
לא הציתה והבעירה בהם את ההתלהבות לבורא העולם, אזי נר 

חנוכה הוא שיבעיר בהם את הרצון להתדבק בקב"ה. 
ומצוות  מתורה  הרחוקים  אדם  בני  שאפילו  רואים  אנו  לכן 
עול  עליהם  וקיבלו  בתשובה  חזרו  ורבים  חנוכה.  נר  מדליקים 

מלכות שמים לאחר שנרות החנוכה האירו את נשמותיהם.
שבעזרתם  הניסים  את  ולזכור  להתרומם  עלינו  הללו  בימים 
הצליח קומץ אנשים צדיקים להביס את האימפריה היונית ולסלק 
ישראל,  תפארת  עטרת  את  להחזיר  הקדושה,  ארצנו  מעל  אותה 

לבנות בחזרה את בית המקדש ולהאיר מחדש את אור המנורה. 
ואף בימינו אנו, עבודת כל אחד היא להרבות אורה בישראל. 
הדליקו, האירו! כל אחד ידליק לא רק את החנוכייה שלו, אלא 
עוד  )ראה  שבשמים!  לאבינו  ויקרבן  ישראל  עם  נרות  כל  את 

אריכות בעניין במשכני אחריך בראשית חלק ב'(. 



היתה זו המלחמה הקשה ביותר שבפניה עמד העם היהודי, ועליה התפלל יעקב אבינו לפני הקב"ה: "ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי 
ִמַּיד ֵעָׂשו" )לעיל לב, יב(, הצל אותי מיד "אחי" שבא אלי בגדר של אהבה ואחווה, כאח וכידיד. וזאת משום שמלחמה 

שנעשית בעקיפין, בדרך של אהבה וחיבה, קשה הרבה יותר מקרב פנים אל פנים
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עמוד זה טעון גניזה
מאן

דאמר

הרה"ג שמואל רבינוביץ                    
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

השתדלות
יוסף',  ה'בית  קושיית  מפורסמת 
מדוע תיקנו רבנן להדליק נרות חנוכה 
שמונה ימים, הלוא הנס היה רק שבעה 
ימים, שהרי פך השמן הספיק ליום אחד והיום 

הראשון כלל לא היה נס?
של  המשגיח  של  בשמו  הובא  נפלא  תירוץ 
אייזמן  גדליה  רבי  הגה"צ  תורה  קול  ישיבת 
באים  החשמונאים  את  לעצמנו  נתאר  זצ"ל: 
אותו  ומוצאים  לבית המקדש לאחר המלחמה 
הפוך, הרוס ושבור, ומה שלא שבור הוא טמא 
של  קטן  פך  מוצאים  הם  לפתע  אך  ומשוקץ, 
שמן, שלפי כל ההערכות הוא יספיק ליום אחד 
מהשיטות(.  חלק  )לפי  מכך   פחות  אף  ואולי 
המחשבה הראשונה שאמורה היתה לעלות על 
דעתם היא, שכיון שבלאו הכי לא יספיק השמן 
'אין סומכין על הנס',  ליותר מיום אחד שהרי 
אם כן מה לנו להדליק את המנורה ליום אחד? 
מחדש  ונשפץ  נבנה  מהמלחמה,  מעט  ננוח 
שנטמא,  מה  כל  את  נטהר  המקדש,  בית  את 
מזיתים  טהור  שמן  להפיק  נתחיל  ובמקביל 
טהורים, וכשיהיה די שמן כדי שתדלק המנורה 
נחל  ברצף,  יום  אחר  יום  בוקר,  עד  מערב 
בעבודת הדלקת המנורה ושאר העבודות. למה 
להתחיל במצווה שבלאו הכי לא נוכל לעשותה 

בשלמות?
ליבם.  אחרי  הלכו  לא  החשמונאים  אולם 
ולא התעצלו בטענה של חוסר  ידיהם לא רפו 
מצאו  כאשר  אלא  ההדלקה.  במעשה  תועלת 
חביבות  מחדש  בהן  בערה  מיד  השמן  פך  את 
שיספיק  אפילו  השמן  את  והדליקו  המצווה 
ליום אחד בודד. מחשבה זו היא  נס בפני עצמו, 

וכדי לציין אותו מדליקים גם ביום הראשון.
לא בכדי, כאשר ראה הקב"ה את התאמצותם 
ציפו  שלא  אפילו  שיכלו,  מה  כל  שעשו 
נס  עמהם  נעשה  ממעשיהם,  כבירה  להצלחה 
טיהרו  שבהם  ימים  שמונה  דלק  השמן  ומעט 
והמנורה  טהור  שמן  הפיקו  המקדש,  בית  את 

המשיכה לדלוק ברציפות.
מנובהרדוק'  'הסבא  של  בפומיא  מרגלא 
אם  דבר  על  חושב  איני  פעם  "אף  זצוק"ל: 
אני יכול לעשותו, אלא אם אני חייב לעשותו. 
באמת  אוכל  גם  אזי  לעשותו  חייב  אני  אם  כי 

לעשותו".
רעיון זה נמצא במעשה המנורה. משה רבינו 
מנורת  במשכן  לעשות  הקב"ה  ע"י  מצווה 
זהב טהור מקשה תיעשה  זהב "ועשית מנורת 
אתה  אשר  בתבניתם  ועשה  וראה  מנורה... 
את  רש"י  מביא  כ"ה(.  )שמות  בהר"  מראה 
דברי חז"ל: "ראה כאן בהר תבנית שאני מראה 
המנורה  במעשה  משה  שנתקשה  מגיד  אותך. 
עד שהראה לו הקב"ה מנורה של אש". משה 
רבינו שנתגלה לו כל רזי תורה מתקשה בהבנת  
דמות המנורה וצורתה, והקב"ה מראה לו באש 

שחורה ובאש לבנה את צורת המנורה.
תיעשה  "מקשה  נאמר:  זאת  כל  למרות 
וכדברי  מאליה.  נעשתה  שהמנורה  המנורה" 
חז"ל )מד"ר בהעלותך(: "הרבה יגע בה משה, 
כיוון שנתקשה אמר לו הקב"ה למשה טול כיכר 
מעצמה  והיא  והוציאהו  לאור  והשליכו  זהב 
נעשית... נטל משה את הכיכר והשליכו לאור. 
בתוך  כיכר  הרי  עולם,  ריבונו של  אמר משה: 
יצתה  כן תעשה. מיד  רוצה  האש כשם שאתה 
כמראה  כתיב  לפיכך  כתקנה.  עשויה  המנורה 
את  משה  עשה-  כן  משה  את  ה'  הראה  אשר 
המנורה אין כתיב, אלא אם כן עשה סתם. ומי 

עשה? הקב"ה."

ויש להבין הרי ודאי היה גלוי וידוע לבורא 
העולם שמשה רבינו לא יצליח ליצור המנורה. 
סודותיה ורזיה העמוקים ימנעו ממנו לעשותה, 
והקב"ה עתיד לומר למשה טול כיכר זהב לאש 
צריך  היה  מה  לשם  מאליה.  תיעשה  והמנורה 
לעשות נס ולהראות למשה באש שחורה ובאש 
לבנה את צורת המנורה, הרי הקב"ה לא עושה 
למשה  להאמר  צריך  שהיה  כך  בכדי,  ניסים 
סודותיה  לעומק  לרדת  יצליח  לא  הוא  כי  מיד 
כדי  זהב לאש  כיכר  ולכן שיטיל  של המנורה, 

שתצא מאליה?
מפרש השפת אמת )תרל"א( ודאי שהקב"ה 
ידע כי משה רבינו לא יצליח ליצור את המנורה, 
אולם כדי שיזכה לסיעתא דשמיא שיטיל כיכר 
זהב לאור והמנורה תצא מאליה, היה על משה 
מה  הדעת  את  לתת  מאמץ,  לעשות  להשתדל, 
הוא רוצה וצריך לעשות, ורק לאחר מכן זוכים 
באש  הקב"ה  הראה  לפיכך  דשמיא.  לסיעתא 
כדי  המנורה,  צורת  את  לבנה  ובאש  שחורה 
ויעשה  לעשות  עליו  מה  ידע  רבינו  שמשה 
מאמץ ליצור את המנורה. וכיוון שלמרות זאת 
לסיעתא דשמיא שהטיל  זכה  לעשות,  יכל  לא 

כיכר זהב לאור והמנורה יצאה מאליה.
מביא השפת אמת שכך פירש זקנו החידושי 
)ו:(  מגילה  במסכת  חז"ל  לשון  זצ"ל  הרי"מ 
מציאה  שלכאורה  תאמין".  ומצאת-  "יגעת 
היא בהיסח הדעת. איך ניתן לומר על מה שבא 
שכדי  אלא  "מציאה"?  שהיא  "יגיעה"  ידי  על 
אך  לעמול,  צריך  ה'  בעבודת  דרגות  להשיג 
לאחר שאדם ייגע, הוא  זוכה שהקב"ה נותן לו 

במתנה בדרך של מציאה.
משום  בו  שהיה  חשוב  שענין  מספרים 
מאיר  רבי  הגאון  לידי  התגלגל  נפש'  'פיקוח 
שפירא מלובלין זצוק"ל, וכדי לדון בו כינס את 
ראשי הקהילה שנגעו לעניין ודרש מהם לעשות 
פעולות מסוימות לטובת הנושא הנדון. ראשי 
הקהל טענו כי דרישותיו קשות מדי והן למעלה 
מכוחותיהם. אמר להם המהר"ם שפירא: "הנה 
את  אליה  להביא  אמתה  את  שלחה  פרעה  בת 
ידעה  והלא  כן,  עשתה  למה  וכי  משה.  תיבת 
התיבה?  אל  להגיע  תצליח  ולא  קצרה  שידה 
וכי אם אדם יראה חפץ חשוב על גג הבנין הוא 

יושיט את ידו הקצרה כדי לקחתו?
מזאת,  "נלמד  ואמר:  קולו  את  הגביה 
לו  אל  מעשה,  לעשות  מאדם  נדרש  שכאשר 
עליו  במעשיו,  יצליח  אם  חשבונות  לחשב 

להתאמץ לעשותו ומן השמים יסייעו לו!".
בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"צ  של  אביו 
שליט"א סיפר, שבימי ילדותו אירע פעם שלא 
בלי  לישון  פרשו  ואחיו  והוא  בבית  מים  היו 

שהכינו מים לנטילת ידיים.
משה  רבי  הרבי  אביהם  נכנס  ליל  באישון 
וראה  לחדרם,  זי"ע  מלעלוב  בידרמן  מרדכי 
ידיים  לנטילת  מים  שהכינו  בלי  ישנים  שבניו 
של שחרית. גער בהם האב: "מדוע לא הכנתם 
מים לנטילת ידיים?" ענו לו הילדים: "לא היה 

מים בבית ולא היתה אפשרות להביא מים!". 
אמר להם הרבי: "אכן צודקים אתם, לא היה 
ריקים  כלים  הנחתם  לא  מדוע  אך  מים,  לכם 
לצד מיטותיכם, כי זוהי עבודת היהודי בעולם: 
רואה  אינו  אם  אף  שביכולתו  כל  לעשות 
יעזרהו  וה'  הפעולה,  את  להשלים  שיצליח 

ויגמור בעדו".
והקב"ה  מחט"  של  כחודו  פתח  לי  "פתחו 

מבטיח לנו: שיפתח לנו פתחו של אולם.
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 « מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות     

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

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

 בואו לבחור את המתקנים 
שהכי מתאימים לכם ולילדיכם

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

050-7431335 | 1599-500-808

כי כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדיכם!

 מחפשים 
 מוצרים דומים? 
 מחפשים לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
 יש לנו מבחר עצום!!!!!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים שהכי מתאימים לכם!

לפרטים: חן ארז

לגנים, למוסדות ולבתים

סטפר לנינג'ה

מסלולים למוסדות ולגני ילדים

ארגז קפיצות לטף

נדנדה סוסון רב תכליתית 

גלילי שיווי משקל

נדנדות
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אינפורמטיבי *
אל תפספסו: שבועות אחרונים למימוש 

הטבה בשווי אלפי שקלים ב'דבי וולף'
חברות 'מכבי שלי' – דבי וולף מזכירה לכן שאלו הימים 

האחרונים למימוש הטבה אטרקטיבית להסרת שיער בלייזר! 
מדובר בהטבה משתלמת במיוחד; עד 50% הנחה, ובשווי 

של מעל ל-2,000 ₪. ע"פ החלטת משרד הבריאות, ההטבה 
תסתיים בסוף השנה האזרחית ולא תוצע בשנים הבאות. גם 

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

הסרת שיער בלייזר קנתה את שמה כטיפול איכותי המביא 
לתוצאות טובות לטווח 

הארוך. אך לא די בשם טוב, 
על מנת להעניק מענה 

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

ל-10 שנים על מבחר טיפולי הלייזר להסרת שיער! 

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

לסניפיה את המילה האחרונה בתחום הסרת השיער ההיגיינית: 
מכשיר הסרת שיער בלייזר בעל ראש נשלף – היחיד מסוגו 

בעולם - לחיטוי מוקפד בין המטופלות. המכשיר החדשני 
מאושר ע"י משרד הבריאות, שאף ממליץ למטופלת לרכוש 

ראש נשלף אישי, אותו תביא למכון בעת הטיפול.

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

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

חדש מתנובה קולקשן - פרוסות גבינה 
סקנדינבית ופרוסות מוצרלה שום שמיר

תנובה מרחיבה את מגוון תנובה קולקשן, מותג הגבינות 
המיוחדות, ומשיקה שני מוצרים חדשים : פרוסות גבינה 

סקנדינבית ופרוסות מוצרלה שום שמיר. 

הגבינה הסקנדינבית מוכרת בעיקר במעדניות, ובפעם 
הראשונה מגיעה גם למדף 

באריזת פרוסות של 170 גרם. 
הסקנדינבית היא גבינה ממשפחת 
הגבינות הצהובות, מחלב בקר, עם 
טעם עדין ומעט מתקתק. הגבינה 

מתאימה כנשנוש, בכריכים ומשדרגת כל טוסט. 

תנובה מפתיעה את חובבי המוצרלה ומשיקה פרוסות מוצרלה 
עם שום ושמיר, אשר מעניקים לגבינה טעם מעניין, טעים 

וארומטי. פרוסות המוצרלה שום שמיר יגיעו באריזות 150 גרם.

בנוסף, פתיתי המוצרלה האהובים, אשר נמכרים כיום באריזה 
של 200 גרם, ימצאו כעת על 

המדפים באריזה נוספת שמשקלה 500 גרם. 

המוצרים החדשים בכשרות המהודרת של בד"צ ועדת מהדרין.

מוצרי 'יד מרדכי' משדרגים כל ארוחה 
מנה טעימה ומושקעת מתחילה במוצרים ובחומרי גלם 

איכותיים. "יד מרדכי" מציעים מגוון רחב של מוצרים 
איכותיים, שמעשירים ומשדרגים כל מנה וארוחה בקלות 

ובהנאה. 

זה למעלה משמונה עשורים, שביד מרדכי בוחרים בקפידה 
את חומרי הגלם האיכותיים 

ביותר לטובת המוצרים שלהם. 
החיבור לטבע ולאדמה, הניסיון 

העשיר והטיפול המיטבי בתוצרת 
החקלאית, מרכיבים יחד מוצרים 

משובחים שיהפכו כל ארוחה 
לחוויה קולינרית מושלמת 

וטעימה.   

מגוון המוצרים של יד מרדכי כולל: סדרת מוצרי דבש טהור, 
דבש עם מזון מלכות, מעדן עם דבש לייט, שמן זית כתית 

מעולה, תרסיס שמן זית ללא תוספת גז, מגוון קונפיטורות 
ומעדני פרי, סירופ מייפל טבעי, סילאן טבעי, חומץ בלסמי, 

מיץ לימון 100% טבעי, רוטבי עגבניות, חרדל דיז'ון ומבחר 
רטבים לבישול.  

תהליך הייצור הקפדני של מוצרי יד מרדכי מתחיל בשטח: 
בשדות, במטעים, בפרדסים, בין  בכוורות הדבורים ובעצי הזית. 

משם עובר אל המפעל בו יעברו חומרי הגלם את התהליכים 
הנדרשים עד לקבלת מוצר מוגמר באיכות בלתי מתפשרת. 

המוצרים השונים של יד מרדכי, ידועים באיכותם ובטעמם 
המשובח, ונחשבים לבחירה המועדפת והמובילה בקרב 

צרכנים שאוהבים להשקיע בארוחה שלהם.  כל המוצרים 

כל הטוב שבטבע, איך שטוב לכם

סדרת באזז של 'יקבי כרמל': 
היינות המושלמים לימי החנוכה

חנוכה כבר בפתח, והשנה, יותר מתמיד, יזמנו לנו ימי החנוכה 
שפע של רגעי משפחה נינוחים שישודרגו בקלות באמצעות יין 
טוב ומדויק, המתאים לאווירה המשפחתית, וערב לכל חיך. על 
כל אלו, עונים באופן מושלם חמשת יינות סדרת באזז של יקבי 

כרמל, המובילה את סגמנט המבעבעים בישראל. 

סדרת באזז כוללת 5 יינות: ספארקלינג באזז מוסקטו, 
ספארקלינג באזז קריניאנו, 

ספארקלינג באזז מנגו, ספארקלינג 
באזז רימון וספארקלינג באזז 
אפרסק. היינות הינם קלילים 

מבעבעים, בעלי אחוז אלכוהול נמוך 
של עד 7.5%, המתאפיינים במתיקות 
מרעננת, ומומלצים להגשה מצוננים 

בטמפרטורה של 4 מעלות.

סדרת באזז בטעמים הינה סדרה מבוססת יין עם רכזים 
טבעיים. המשקאות קלילים, משמחים ומהנים, עם אחוז 

אלכוהול נמוך באופן טבעי (5.5% - 7.5%), בעבוע קל ומתיקות 
עדינה. המקנים חווית שתייה נעימה קלילה ובלתי מחייבת. הם 

מתאימים למגוון רחב של אפשרויות צריכה: כיין קינוח  וכליווי 
לארוחות קלות.

כל יינות יקבי כרמל הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות 
הגר"א רובין שליט"א

חדש: דנונה 'בוקר בקטנה'- יוגורט בטעמים 
עם שיבולת שועל באריזת סקוויז

מחלבת שטראוס מתחדשת במוצר ייחודי ומסקרן: דנונה בוקר 
בקטנה – יוגורט בטעמים עם שיבולת שועל באריזת סקוויז, 
המאפשרת צריכה נוחה גם מחוץ לבית. המוצר מוצע בשני 
טעמים אהובים: יוגורט עם שיבולת שועל ותות, ויוגורט עם 

שיבולת שועל בטעם וניל עוגיות. 

המוצר החדש, ארוחה קטנה על בסיס 
יוגורט עם שיבולת שועל במרקם 

חלק, ניתנת לצריכה בצורה מהנה 
ונגישה בבית ובדרך. היא משלבת 

את היתרונות התזונתיים של היוגורט 
עם היתרונות של שיבולת שועל בדרך שילדים אוהבים. 

בוקר בקטנה מנגיש יוגורט לילדים בדרך חווייתית (טעמים, 
אריזה) וחושף ילדים ליוגורט המכיל ערכים תזונתיים גבוהים 

כמו סידן, חלבון וחיידקים טובים. קטגוריית היוגורטים היא 
השנייה בגודלה במקרר החלב, ומגלגלת 1.2 מיליארד ₪ 

בשנה. הקטגוריה נהנית מצמיחה עקבית בשנים האחרונות, 
וגדלה בקצב של 4% מדי שנה. 'אפקט הקורונה' הקפיץ את 

הקטגוריה אף יותר – ובחודשים האחרונים היא בצמיחה 
של 7%. הודות לגידול המשמעותי במכר ב-2020, דנונה 

של שטראוס מחזקת את מעמדה ומגיעה ל-49% משוק 
היוגורטים. מתוך כלל קטגוריית היוגורט, תחום היוגורט 

בטעמים מהווה 20%, ומגלגל 240 מיליון שקל בשנה עם 
צמיחה שנתית ממוצעת של 3%.

דנונה 'בוקר בקטנה' נמכר באריזה בודדת של 125 גרם, וזמין 
לרכישה ברשתות השיווק.

כשרות: בד"צ למהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א

בשלוחת בני ברק של המרכז החרדי מסדרים לך גם וגם:

קורסי אחר הצהרים מובילים
שמאפשרים ללמוד ולהמשיך בשגרה !

את כל כך הרבה גם וגם. גם אימא מסורה, גם בלבוסטע 
מצליחה, גם אשת חיל בתפקיד מלא, גם עובדת שעות 

נוספות בלי למצמץ. אז מה זה בשבילך גם להתקדם למקצוע 
חדש ומפרנס בקלות ובמהירות: בשלוחת בני ברק של המרכז 
החרדי להכשרה מקצועית חשבו בדיוק עלייך, מולטי-טסקינג 
בפעולה, ופתחו עבורך קורסי אחר הצהרים במבחר מקצועות 

מובילים בשעות בין לבין שמאפשרות לך לחזור מיום עבודה 
מלא, לרכוש מקצוע איכותי בקצב שלך ולחזור הביתה עוד 

לפני שעת ההשכבה.

קורסי אחר הצהרים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית 
מציעים מסלולים מבוקשים: מגוון קורסי חשבונאות (הנהלת 

חשבונות 1+2, חשבות שכר ועוד) שמעניקים כלים מתקדמים, 
קורס מזכירות רפואית שדואג לך לידע ויכולות ניהול משרד 
כלליות לצד התמצאות בהליכים רפואיים, וקורס פול סטק 
להנדסאיות או בעלות רקע בתכנות המעוניינות להתקדם 

בשפות וטכנולוגיות ווב חדשות. המסלולים אחראים לבוגרות 
רבות שהשתלבו בענפי תעשייה רבים כמו משרדים, מפעלים, 
בתי חולים, מרפאות ועוד, וחוזרות הביתה עם תלוש משכורת 

גבוה במיוחד.

והנה עוד גם משמעותי: מסלולי אחר הצהרים של המרכז 
החרדי מגיעים עם בונוס משתלם - זכאות למלגות 

שמשתתפות איתך בשכר הלימוד ומסייעות להגיע אל היעד 
ולקבל את הדיפלומה בדרך המקצועית האחת שמתאימה לך.

גם את רוצה להצליח? חייגי כבר עכשיו כוכבית 2245 ועלי על 
הדרך האחת שמאפשרת גם וגם!

עשויים מחומרי גלם מן הטבע ללא ממתיקים מלאכותיים 
וחומרים משמרים, המשמשים לתיבול והעשרת מנות בקלות 

ובהנאה.

את מיטב המוצרים של יד מרדכי ניתן להשיג ברשתות השיווק 
המובילות בכשרות המהודרת של בד"ץ 'מחזיקי הדת' בעלזא. 

מהדורת חורף מפנקת מקפה 'עלית':

קפה נמס בטעם אלפחורס ריבת חלב
אל הטעמים הייחודיים של קפה נמס 'עלית' מצטרף טעם חדש 

ומיוחד כדי שהחורף הזה יהיה טעים יותר- קפה נמס בטעם 
אלפחורס ריבת חלב במהדורת חורף מפנקת במיוחד. 
אין כמו הרגע הזה בבוקר או ברגעי הפוגה במהלך היום, 

בו אנחנו מתחממים עם כוס קפה מהבילה 
ומפנקת שנותנת אנרגיה וכוחות ליום נוסף של 
עשיה. ב'קפה עלית', כחלק מתהליכי הפיתוח 

והחדשנות של החברה, חושבים תמיד איך 
להפוך את הרגעים האלו למפנקים ומיוחדים 

במיוחד בשבילכם ולרגל העונה הקרירה 
משיקים מהדורת חורף חגיגית של קפה נמס בטעמים 

מיוחדים וביניהם- קפה נמס בטעם אלפחורס ריבת חלב.

קפה נמס בטעם אלפחורס ריבת חלב מציע חוויה מפנקת 
במיוחד, עם הטעם האהוב והמוכר של קפה נמס בשילוב 

ארומטי של עוגיות אלפחורס- עוגיות חמאה נימוחה במילוי 
ריבת חלב. 

לרכישה ברשתות ובחנויות השיווק המובילות.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית

חנוכה שמח במיוחד 
במכללת מבחר

תלמידי ותלמידות מכללת מבחר, הופתעו השבוע לקבל 
מהנהלת המכללה: קופון מתנה המקנה להם זכות רכישת 

מארז סופגניות משפחתי באחת מהקונדיטוריות המשובחות 
ברחבי הארץ.

את רעיון המארז יזמו בהנהלת 
המכללה לאחר מחשבה – איך 

אפשר, גם בעידן הלמידה 
מרחוק, לאפשר לתלמידים 
אווירת חג שמחה ומפנקת.

וממחשבה למעשה, תלמידי המכללה קבלו במייל האישי 
קופון הניתן למימוש ב-8 ימי החנוכה המקנה להם אופציית 

קבלת מארז סופגניות משפחתי בקונדיטוריה הקרובה 
לביתם. 

מנכ“ל המכללה צרף ברכה אישית המאחלת לכל תלמיד/ה 
חנוכה שמח, להם ולבני משפחותיהם. 

תלמידי המכללה ובוגריה, נהנים מלימודים באווירה חרדית 
איכותית ושמורה למהדרין ללא פשרות, במקביל ללימודים 

אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר, כאשר הקו המנחה את 
המכללה מיום הקמתה הינו ’שמירה על פח השמן הטהור‘. 

ואם גם אתם, מעוניינים בלימודי תואר ב רמה גבוהה תוך 
שמירה על אוירה חרדית ושמורה -  בימים אלו נערכת 

ההרשמה למכינה המקוצרת לבני 30 פלוס, המעניקה את 
האפשרות להגיע במהירות ללימודי התואר, עם יותר זכויות 

ופחות מחויבויות!

לפרטים ובדיקת התאמה התקשרו עכשיו: 03-5785030 

אזורים שונים בארץ נתפשים כקלים ונוחים יותר לגידול 
ענבים, אך אזור הנגב בעל תנאי האקלים והתנאים הפיזיים 

המאתגרים לגידול, הפך לאזור המסקרן ביותר כעת, המכונה 
"ארץ היין הדרומית". מהמקום הזה, בו אפשר 

למצוא יינות מזנים מקומיים איכותיים, 
 .BY YATIR מפיקים את דרום

דרום BY YATIR. יינות חדשים, ארץ ישראלים, 
שפותחו על ידי ערן גולדווסר יינן יקב יתיר. 

דרום BY YATIR מאופיין ביינות קלילים 
ומרעננים המבוססים על זנים אהובים 

ומוכרים מכרמים נבחרים בטרואר הדרומי. 
הכרמים נהנים מאקלים מדברי, יבש 

וקר בלילה, תנאים היוצרים אזור גידול 
(טרואר) ייחודי. זני הענ בים הנטועים 
זוכים לתנאים אידיאליים לגידול ענבי 

יין מהם מופקים יינות דרום אשר 
טעמיהם הנגישים והמשוחררים, 

מאפשרים לצרכן הישראלי ליהנות 
מהדרום במלוא הדרו. 

דרום BY YATIR פונה לצרכנים 
המעוניינים להשקיע ביין איכותי, נהנים 

מיין כחלק מהשגרה ולא רק באירועים 
מיוחדים ופתוחים להתנסות בטעמים 

חדשים ומרגשים.

יעקב בן דור מנכ"ל יקב יתיר: "הדרום 
הוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה 

של עם ישראל בכלל, ובתחום הכרמים 
בפרט, שפרחו ושגשגו באזור כבר משחר 

ההסטוריה ולא בכדי – זהו בית גידול טבעי נהדר מבחינת 
אקלים וקרקע ואפשר להפיק פה זנים מקומיים איכותיים. 

אנו גאים להוביל את מגמת היינות הדרומיים עם מותג יתיר 
 ,BY YATIR ולהרחיב את ההיצע עם השקת מותג דרום

שהיא אבן דרך מבחינתנו. לפני 20 שנה חנכנו בדרום את יקב 
הבוטיק יתיר, שצמח להיות יקב מוביל בארץ ששמו נודע 

גם מעבר לים. היום, ליקב הזה נולד "אח קטן", קליל יותר, 
בדמות היינות החדשים, שמאפשרים לאוהבי היין להנות 

מהטרואר הדרומי במחיר נגיש ולחדד את מנעד הטעמים 
שלהם". 

 BY YATIR ערן גולדווסר, יינן יקב יתיר: "היינות של דרום
שורשיים ומחוברים לאדמה הפעילה, והצניעות המלווה 

אותם מורגשת בכל לגימה. רשמי הטעימה מלמדים אותנו 
ששניהם יינות אינטליגנטיים, טעמי הפרי שלהם שומרים על 
איפוק ורעננות ושבעשור הקרוב צפויים להמשיך ולהתפתח 

בבקבוק". 

בשלב הראשון להשקה יכלול דרום סדרת 
בוטיק הכוללת שני יינות במחיר נגיש: 

דרום אדום - יין אדום יבש, המורכב מזנים 
מאזור הנגב ודרום הרי יהודה: מרלו (30%), 

שיראז (30%), מלבק (17%), זינפנדל 
(13%) וקברנה סוביניון (10%). יין אדום 
אלגנטי שטעמי הפרי המובהקים שלו 

שומרים על איפוק ורעננות. צפוי 
להמשיך להתפתח היטב בבקבוק 

בעשור הקרוב. צבעו אדום רובי וריחו 
מורכב מפטל שחור, שזיף ופלפל. 

טעם: פרי בשל ועסיסי. גוף בינוני, 
פירותי עם חמיצות טובה, טאנין רך 

וסיומת ארוכה. 

התאמה לאוכל: ילווה היטב מנות בשר 
קלות ומאכלים מהמטבח הים תיכוני. 

המלצת הגשה: בכדי להנות 
מהיין בצורה מיטבית רצוי להגישו 

בטמפרטורה של 14-18 מעלות. 

דרום לבן -  יין לבן יבש, המורכב מזנים 
מאזור יער יתיר ורמת ערד: ויונייה 

(54%) וסוביניון בלאן (46%). יין לבן אלגנטי שטעמי הפרי 
המובהקים שלו שומרים על איפוק ורעננות. צפוי להמשיך 
להתפתח היטב בבקבוק בעשור הקרוב. צבעו זהוב קש עם 

ארומות של הדר, יסמין וקמומיל. 

טעם: בשל ומרענן, משלב טעמי הדרים ואגס ירוק. 

התאמה לאוכל: יין בעל נפח יפה שמתאים לאוכל, אך יכול 
לעמוד בפני עצמו כאפריטיף. 

המלצת הגשה: בכדי להנות מהיין בצורה מיטבית רצוי 
להגישו בטמפרטורה של 8-10 מעלות. מחיר מומלץ: 80 ₪ 

ניתן להשיג את היין בחנויות היין המובחרות בכשרות הבד"ץ 
מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א

:BY YATIR  דרום

יקב יתיר משיק מותג חדש ועצמאי הישר 
מאזור הנגב המכונה 'ארץ היין הדרומית'

דרום BY YATIR - יינות איכותיים ונגישים המופקים מענבים שגדלו בכרמים נבחרים בדרום 
הארץ ומשלבים בטעמיהם בין הפשטות למורכבות המדברית 

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



עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

השנה יותר מתמיד

ללא התקהלויות, ללא נטילת סיכונים מיותרים. מנצחים את הקורונה. 
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דירות 
למכירה

כג’ כסלו -כה’ כסלו תשפ”א
09/12-11/12/2020  

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס + 2 

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

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

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,625,000 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

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

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

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

בלעדי ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________

+5 חדרים 

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

_____________________________________________)29-29(קוק 23 054-6506501

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

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

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

3-3.5 חדרים

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(_____________________________________________

אופקים

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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)47-50ל(052-8602957

וילות ובתים

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

4-4.5 חדרים

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 דירה למכירה, 3 חדרים 

גדולים, 75 מטר, אפשרות 
להרחבה 40 מטר, כבר שכנים 
בנו, 500,000 ש"ח כולל תווך 
כולל עורך דין, שווה להשקעה 
או מגורים, ברחוב אלי הכהן, 

היתה מושכרת ב- 2,000 ש"ח 
052-7113508)50-50(_____________________________________________

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

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

054-3191310)50-50(_____________________________________________

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

_____________________________________________)50-50(רויאל נכסים 054-3191310

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

ש"ח רויאל נכסים
054-3191310)50-50(_____________________________________________

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

_____________________________________________)50-50(נכסים 054-3191310

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

לפגישה ראשונית ללא 
כל התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)50-50(_____________________________________________

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

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

אריאל אמינוף רימקס פלטינום 
052-2137575)50-51(_____________________________________________

 חיפשתם דירה של פעם? 
בהחלוצים 3.5 חד' גדולה 

במיוחד, כ- 100 מ"ר, ק"א, 
3 כא" + 2 מרפסות וחניה 

בטאבו, פינוי גמיש ד.ג. תיווך 
050-4122744)50-50(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב ליד החלוצים, קומה 

ראשונה, מחולקת 
ל- 2 דירות משופצות, 

מרוהטות, הכנסה 
מעולה, במחיר מעולה, 

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

050-4156080)50-50(_____________________________________________

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

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

B.D.A 50-50(054-8449423 תיווך_____________________________________________

 וילקומירר סעדיה 
הגאון, 150 מ"ר, קומת 

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

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

 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)50-50(_____________________________________________

 בפרדו, ק"א, כ- 
160 מ"ר, מחולקת 

ל- 3, אופציה גדולה, 
2,820,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)50-50(_____________________________________________

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

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

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 באברבנאל, קרקע, 
כ- 75 מ"ר, מחולקת, 

מושכרת ב- 6,000 ש"ח, 
א.ליותר, 1,390,000 
גמיש נדל"ן הקריה 

050-3000121)50-50(_____________________________________________

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

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

 בלעדי 40 מטר בברוט, 
קומה ג', גג בטון + אופצייה 
בצד 30 מטר ו- 40 בגג, בניין 

אברכים, 1,200,000, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בטרפון, 
ענקית, כ- 120 מ"ר, 

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

1,950,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)50-50(_____________________________________________

 א.הירדן, קומת כניסה, 
61 מ"ר, ז.לשיפוץ + 
תוכניות לכ- 35 מ"ר, 

1,450,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

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

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

חדשה 3,800,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

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

45, 1,320,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 המציאה!! א.השניים 
דירת גן, 2, כ- 50 מ"ר, 3 
כ"א + חצר, 120 מ"ר + 
מעטפת 40, 1,270,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירת גן 5 חד' + חצר 80 מ"ר 
+ חניה, 2,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בגולומב 
פנטהאוז ענק, 130 

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

+ מעלית שבת + 2 
חניות צמודות + מחסן, 
מיידי, 3,800,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)50-50(_____________________________________________

 רחוב המכבים, דופלקס 
2 קומות, משופצת, ביחד 101 
מטר + מרפסת גדולה, קומה 

3.5 ו- 4, המכבים הטובה, 
1,700,000, אפשרות הרחבה 
לכל קומה 60 מטר, אפשרות 

גם לטאבו משותף, מציאה, 
_____________________________________________)50-50(ללא תווך 052-7113508

 בבלעדיות במכבים, 
דופלקס מפואר, 160 מטר 

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

055-6789653)50-50_____________________________________________

 במכבים דופלקס 160 מ', 
מחולקת ל- 4 חד' ו- 3 חד', 
דירות חדשות!! 2,300,000 

_____________________________________________50-50("פנחס נכסים" 055-6789653

 באיזור אבטליון 
דופלקס יוקרתי, קומה 4, 

בבניין חדיש, משופצת 
ברמה, נוף פתוח + חניה, 

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

054-6506501 23
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 בבלוי, דופלקס חדש 
ומהמם, 4.5 חד' + מרפסת, 
130 מ"ר + יחי"ד מושכרת, 

2,800,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)50-50(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס בפ"כ 
מתחרדים, כל קומה 62 

מטר, משופצת, קומה ג', 
1,550,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר 
בפרדו, 140 מטר קומה 

תחתונה + יחידה 70 מטר + 
מרפסת 70 מטר + מעלית + 
שתי חניות, 3,500,000 גמיש 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)50-50(_____________________________________________

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

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

בטאבו, משופצת, חדשה, 
_____________________________________________)50-50(חזית א. פנחסי 03-5799308

 למכירה בקרית הרצוג, 
5 חד', משופצת ברמה 
גבוהה, מרווחת מאוד, 
2 שירותים + מרפסת 

שמש גדולה שמשמשת 
גם לסוכה + מחסן פרטי 

10 מ' מתחת לבניין + 
אופציות נוספות, מחיר 

גמיש, מיידי, בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)50-50(_____________________________________________

 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 50-50(054-8449423 תיווך_____________________________________________

 מציאה בלעדית 
ברוזובסקי!! 5 חד', 

ק"ק, 140 מ"ר, מרפסת 
שמש, סוכה, ואופציה, 
2,850,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________50-50(נכסים 052-7684074

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

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

050-3000121)50-50(_____________________________________________

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

יחידות, ק"א, חזית, 2,350,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 ברחוב הרב קוק 
השקט, 4 חדרים, קומה 
1, כ- 100 מ"ר, מעלית 
וחניה, אופציה לסוכה, 
2,100,000 חמד נדל"ן 

050-6452128)50-50(_____________________________________________

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

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

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

 ברחוב אברבנאל, 6 
דיירים, ליד הצבי, 4 חדרים, 

100 מטר, 1,790,000, 
משופצת תווך עוצמה

052-7113508)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות בדב גרונר, 4 
חד', בבניין חדש, 1,620,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)50-50_____________________________________________

 בנויפלד 4 חד', קומה ג', 
90 מטר, 1,540,000 )גמיש( 
_____________________________________________50-50("פנחס נכסים" 055-6789653

 הזדמנות בלעדית!! 
ביהודה הלוי, 4.5 חד', 

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

)רעפים(, 2,299,000 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)50-50_____________________________________________

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

וחניה, 2,200,000 תיווך הנדל"ן 
050-4177419)50-50(_____________________________________________

 מציאה, ברבינו אשר 4.5 
חד', חזית, מעלית, חניה, 

מחסן, ק"א, 1,800,000 תיווך 
_____________________________________________)50-50(הנדל"ן 050-4177419

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

מפוארת, עורפית, 3,000,000 
_____________________________________________)50-50(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 ברמבם-מימון, 4 חד', 
מפוארת, מעלית, ק"ד, 

מרווחת, חזית )אפשרות 
למשרד(, 2,100,000 תיווך 

_____________________________________________)50-50(הנדל"ן 050-4177419

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)50-50(הקריה 050-3000121

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

1,690,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)50-50(הקריה 050-3000121

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

1,720,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)50-50(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)50-50(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)50-50(הקריה 050-3000121

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

חלקית, 1,790,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

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

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 לחטוף!! המכבים 4 
חד, כ- 80 מ"ר + חצר 15 
מ"ר, שמורה, 1,350,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)50-50(_____________________________________________

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

30 מ"ר, משופצת, 
1,320,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)50-50(לדיור" 052-5222690

 א.שלמה בן יוסף 4 
חד', ק"א, 107 מ"ר, 
משופצת אדריכלית, 

מ.שמש, ממ"ד, 
1,680,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 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)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באזור מוהליבר 
בבניין חדיש 4 חד', 90 מ"ר, 

ק"א + מעלית + חניה + 
אופציה להרחבה, 2,200,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 שווה לראות!!! בנביאים, 
קומה ב' + מעלית, 4 חד', 

כ- 80 מ"ר, מתוכננת היטב, 
משופצת מהיסוד, עורף פתוח 

+ סוכה, 1,840,000 ש"ח 
_____________________________________________)50-50(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 לא מוצא דירה ב- 1.2, 
נסדר מימון ל- 1.4, 
_____________________________________________)50-50(משכנתא 24 8724*

 בלעדי בבן נריה 
)אסם(, 4 חדרים גדולה, 

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

מעלית, מיידי, 2,350,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)50-50(והשקעות 054-4290600

 בבורוכוב 3.5 חדרים, 
כ- 75 מ"ר, ק"א, סוכה, 

מעלית, ממ"ד וחניה ד.ג. תיווך 
050-4122744)50-50(_____________________________________________

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

_____________________________________________)50-50(נכסים 054-4566453

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

054-4566453)50-50(_____________________________________________

 באבן גבירול 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ק, 

אופציה מיידית, המטבח 
והאמבטיה משופצים, כן 

אתם רואים טוב, מחיר 
מדהים, טאבו רגיל, רק 

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

050-4156080)50-50(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)50-50_____________________________________________

 לחטוף באהרונסון!! 
3 חד', ק"ב, 3 כ"א, 78 
מ"ר + היתר בניה בגג 
ובצד, 1,790,000 ש"ח 
בלעדיות! מ.כהן-נכסים 

052-7684074)50-50_____________________________________________

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

כ"א, אופציה, 1,700,000 תיווך 
_____________________________________________)50-50(הנדל"ן 050-4177419

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

לכהנמן, מ- 1,520,000, 4 
חד', מ- 1,820,000, חזית, 

תשלומים נוחים תיווך הנדל"ן 
050-4177419)50-50(_____________________________________________

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

משופצת, 1,800,000 גמיש 
_____________________________________________)50-50(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)50-50(_____________________________________________

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

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

050-3000121)50-50(_____________________________________________

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

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)50-50(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)50-50(_____________________________________________

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

רק 1,200,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)50-50(_____________________________________________

 באיזור הרב שך 3 חד', 
66 מ"ר, קומה ב', עורפית, 

משופצת + גנרטור + סוכה, 
1,495,000 נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)50-50(_____________________________________________

 באיזור העירייה 3 חד', 
64 מ"ר, משופצת קומפלט 
מהיסוד, עורף פתוח ומואר, 

קומה 2, 1,500,000 נדלניסט/
_____________________________________________)50-50(נפתלי 054-5951599

 באזור הנביאים 3 חד', 70 
מ"ר, קומה א', חזית, פינתית, 

משופצת + מטבח חדש + 
מרפסת סוכה, 1,640,000 

גמיש נדלניסט/נפתלי
054-5951599)50-50(_____________________________________________

 לא מוצא דירה ב- 1.2, 
נסדר מימון ל- 1.4, 
_____________________________________________)50-50(משכנתא 24 8724*

 בלעדי 3 ח' בקובלסקי, 
מסודרת, קומה א', חזית + 
מעלית + חנייה, 1,450,000 

גמיש תיווך אלטרנטיב
054-5500263)50-50(_____________________________________________

 בלעדי בהחלוצים 
)קרוב לאברבנאל(, 3 

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

ב', 1,460,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)50-50(והשקעות 054-4290600

 למבינים!! א.יואל 
3 חד', כ- 77 מ"ר, 

משופצת, סוכה, קומה 
א', 1,620,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

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

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 זבוטינסקי כ.מב"ב, 
3.5 חד', כ- 74 מ"ר + 
א.בג.בטון, משופצת + 

סוכה, 1,400,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)50-50(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 3 
חד', ק"ג, כ- 67 מ"ר, 

משופצת + חתימות ל- 
67 מ"ר ברעפים + בצד 

8 מ"ר, 1,350,000 "תיווך 
משגב לדיור"

052-5222690)50-50(_____________________________________________

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

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

052-5222690)50-50(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באהרון דב 3 חד', 
75 מ"ר, משופצת, חזית, ק"ג 

+ אופציה בגג בטון + פיר 
למעלית, 1,620,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308



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

כג’ כסלו -כה’ כסלו תשפ”א   09/12-11/12/2020

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

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

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

ירושלים

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

_____________________________________________)46-50ש(054-4797080

+5 חדרים

פתח תקווה

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

2,250,000 גמיש!!!
050-4811222

_____________________________________________)50-50(050-6610501 סתיו

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

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

 במרכז העיר, דירה 
מצויינת להשקעה/שותפים, 

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

 בהרצל היוקרתי 
בהזדמנות, בניין חדש, 4 חד', 

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

050-4811122)50-50(_____________________________________________

קריות

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

 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 חד' ענקית, משופצת 
כחדשה, ממוזגת + נוף פתוח 

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

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

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)47-01ל(052-2518617

משרדים

מחסנים
 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

 "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)50-50(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)49-51ל(052-6364661

 בקרית הרצוג, 2 
חד', מרוהטת, ממוזגת, 

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

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

055-6749839)49-52(_____________________________________________

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

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

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

050-4112300)49-52(_____________________________________________

 "נדירה בשוק", יח"ד, 
בשאול חדד, 2 חד', ק"ג, 
30 מ"ר, מסודרת + חניה 
+ מכשירי חשמל, 2,650 

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

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

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

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

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

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

2,050,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

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

054-6506501)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48(מאירוביץ 054-6506501

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

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

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

 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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

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

03-5797756)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 באזור העיריה 2 חד' + 
מרפסת, ק"ק, 1,450,000 

ש"ח נאור נכסים
054-4566453)50-50(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)50-50(נדל"ן בועז 050-4156080

 למבינים בלבד!! בשיכון 
ו' 2.5 חד', 50 מ"ר, ק"ק, 
שמורה + 63 מ"ר מאושר 
לבנייה על הרחבה קיימת, 
1,450,000 ש"ח נדלניסט/

_____________________________________________)50-50(נפתלי 054-5951599

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

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

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 א.העירייה 2 חד', 
כ- 56 מ"ר + גינה + 

א.להרחבה 35, 3 כ"א, 
1,320,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)50-50(לדיור" 052-5222690

 א.נורדאו, 2, כ- 50 מ"ר 
+ יציקה 23 מ"ר, קומה ג' 

+ א.בג.בטון )ש.בנו 155 
מ"ר(, 1,250,000 גמיש 

בלעדי "משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 א.אברבנאל 2.5 
חד', ק"ב, כ- 55 מ"ר + 
יציקת בטון כ- 57 מ"ר, 

1,320,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)50-50(לדיור" 052-5222690

חיפה 
 חיפה, מחולקת ל- 2, 

משופצת מהיסוד, מכניסה 
4,000 ש"ח, רק 650,000 רועי 

052-6224648)50-50(_____________________________________________

חריש
 לרצינים, חדשה, 

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

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

טבריה
 דירות, החל מ- 

600,000 שקל, בשכונות 
מובחרות בטבריה דיאנה 

058-5484844)50-50(_____________________________________________

 במתחרד, שיכון ג', בית 
פרטי, 45 מ"ר, חצרות 85 

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

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

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,800,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)50-50(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! 
_____________________________________________)50-50(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 ברמת שרת, מול 
בית הכנסת "זכות אבות", 

בהזדמנות, 4 חדרים + 
מרפסת לסוכה + מחסן 

בלעדי לתיווך צימוקי
02-5638221)50-50(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)50-50(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 

_____________________________________________)50-50(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)50-50(הכוכבים: 02-5713375

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

משה, 1,580,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)50-50(הכוכבים: 02-5713375

 ברמת שרת, בהרב שרים, 
3, ק"א, מרווחת + מרפסת 

לסוכה כ- 20 מ"ר בלעדי 
_____________________________________________)50-50(לצימוקי 02-5638221

נתיבות
 למכירה בנתיבות באזור 

חרדי/מתחרד, דירות במציאה, 
החל מ- 450,000 ש"ח נתיבות 

_____________________________________________)RES)50-50 טל': 050-9070833

 מבחר דירות 3-4 חדרים 
באזור חרדי במחירים טובים 
להשקעה ומגורים נתיבות 
_____________________________________________)RES)50-50 טל': 050-9070833

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

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

פנטהאוזים ודירות גן
 בחפץ חיים/ביאליק, דירה 

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

050-3528252)50-50(_____________________________________________

 בגבעת שמואל, 6 חדרים 
שהובסה ל- 5, 144 מטר 

נטו, מעוצבת אדריכלי אביעד 
072-3952175)50-50(_____________________________________________

 דירת ארבעה חדרים, 
אחד העם 57, משופצת, קומה 
ראשונה, מעלית, חנייה. תיווך: 

חניתה ילין 054-4723518 
 054-4723517)50-50(_____________________________________________

 בשכונת הדר גנים, דירת 
4 חדרים, משופצת מהיסוד, 

ממ"ד, סוכה ו- 2 חניות אביעד 
072-3952175)50-50(_____________________________________________

 עסקת החודש! בשכונת 
עמישב, שלום צאלח, 4 
חדרים, מרפסת, ממ"ד 

ומעלית, 1,490,000 אביעד 
072-3952175)50-50(_____________________________________________

 בשכונת המרכז השקט, 
רחוב רוטשילד, 3.5 חדרים, 

משופצת מהיסוד + 20 מטר 
מרפסת סגורה, 1,450,000 

_____________________________________________)50-50(אתי 072-3950456

 בק.אתא - פינת 
המציאות! דירות 

למגורים/השקעה, 
27 שנות מצויינות 

ומקצועיות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)50-50(_____________________________________________

 בעוזיאל, דירה גדולה, 
שני חדרי שינה + מטבח 

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

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

גג גדול 40 מ"ר, פתוח, 
ק"ג, חזית + מעלית + 

חניה, מיידית, 6,600 
ש"ח סלומון נכסים 

_____________________________________________)50-50(והשקעות 03-6199323

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

מפוארת, מרפסת שמש, 
סוכה, 2 מחסנים וחניה, 

7,300 ש"ח מ.כהן-נכסים 
052-7684074)50-50_____________________________________________

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

054-4566453)50-50(_____________________________________________

 באוסישקין 3 חד', 
ק"א, 65 מ"ר, בנין 

חדש, 3,500 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)50-50(הקריה 050-3000121

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

050-3000121)50-50(_____________________________________________

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

משופצת, חניה, 3,400 
ש"ח, מיידי

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

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

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

 3 חד', בסעדיה גאון, 
מרווחת מאוד, מרפסות 

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

_____________________________________________)50-51ל(מיידי 052-5500617

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

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

מיידי, בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)50-50(נדל"ן בועז 050-4156080

 במנחם בגין 3 חד' 
משופצת, גדולה ומרווחת 

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

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

050-4156080)50-50(_____________________________________________

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

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

 זול!! 3 חד', מנחם בגין, 
ק"א, 3,000, משופצת, מיידי!! 

_____________________________________________)50-50(זנזוריגולד 054-2345633

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

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

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

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

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

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

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

 יחידת דיור ברוזובסקי, 
2 חדרים, מאובזרת 

קומפלט, חדישה ויפה, 
קומת קרקע, רק 2,500 

ש"ח חמד נדל"ן
050-6452128)50-50(_____________________________________________

 2 חדרים מושקעת, בפרל 
28, בנין חדש מהנילונים, 
קומה ה', 40 מ"ר, ריהוט 

מלא, מיידי, לל"ת, 3,000 ש"ח 
054-8449114)50-50(_____________________________________________

 ברח' הרצוג, כ- 33 מ"ר, 
2 חד' + מטבח + מרפסת 

מקורה כ- 30 מ"ר, ק"א, ללא 
ריהוט, 2,550 ש"ח

052-7690415)50-50(_____________________________________________

 בלעדי ביהושוע קרוב 
לטרפון, 70 מ"ר, 2.5 

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

מיידי גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)50-50(והשקעות 054-4290600

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

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

1-1.5 חדרים
 בקטמון הישנה, דירת 
בת חדר אחד + מרפסות, 

מרוהטת חלקית, יפה, 
ולתקופה ארוכה
052-2600936)50-50(_____________________________________________

 בצפת, סמוך ליער בירייה, 
מתחם מלונאי/כפר נופש, 22 
חדרים + זכויות בניה נוספות, 
שטח מגרש כ- 4.5 דונם תיווך 

_____________________________________________)50-50(סופר - רועי 052-2909191

 להשכרה מבנה לכל 
מטרה, 3,000 מ"ר 

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

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)50-50(_____________________________________________

 להשכרה חנות משופצת 
22 מ"ר ברבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)50-50(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)50-50(תיווך דורון 054-4980159

 בלעדי, מציאה, 
להשכרה חנות במרכז 

רבי עקיבא, חזית, קרוב 
לרחוב רש"י, 24 מ"ר, 
כניסה מיידית, 7,300 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)50-50(והשקעות 054-4290600

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

מחיר מעולה תיווך דורון
054-4980159)50-50(_____________________________________________

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

054-4980159)50-50(_____________________________________________

 עיסקת-מזומן!! 
"בויזניץ"כ-2חד' כ-33מ"ר 
קרקע מניב 3,000 ש"ח. 
780,000 "בלעדי-משגב-

_____________________________________________)50-50(לדיור 052-5222690 "
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

צפת

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

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

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

צפון

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

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

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

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)23-06/21ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

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

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

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

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

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

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

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

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

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

לימוד נהיגה

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

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-07/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

יבניאל

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

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

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

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

 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
_____________________________________________)50-10/21ש(050-4124556

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

כלנית

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

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

_____________________________________________)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

בני ברק

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

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

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

_____________________________________________)46-52ש(יעבץ

 שידוכים לבני תורה ובנות 
סמינר + פרק ב'

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

אבידות

 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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

 נמצאה שקית עם שמלות 
ברחוב השומר טל':

_____________________________________________)49-50ח(053-3189519

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)49-50ח(054-8466226

 נמצא תליון זהב במוצ"ש 
פרשת תולדות ברחוב רבי 

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

 נמצא רשיון נהיגה בשם 
כלאף באזור אושר עד בני ברק 

_____________________________________________)49-50ח(054-8490548

 מעוניין לקנות ציוד 
משומש לייצור תפילין

_____________________________________________)49-50ח(052-7624394

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

אור הגנוז
 וילת נופש חדשה, 

מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 
13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 

_____________________________________________)27-52/20ש(052-7645585

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-13/21ש(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

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)50-50(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)50-50(דורון 054-4980159

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

054-4980159)50-50(_____________________________________________

 מבצע חורף חם! מתחם 
נופש מרווח + חדר אוכל 

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

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

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

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

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

גורן
 מתחם 2 צימרים, 
מאובזרים, נקיים, מגוון 

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

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטהאוז ענק 

חדיש ומפואר, 6 חדרים, 
מרוהטת ומאובזרת 

קומפלט עם נוף לכנרת, 
1,500 ש"ח ללילה

050-4442212)50-50(_____________________________________________

שלומי
 יחידת נופש חדשה, 
מתאים לזוג + 4, דירה 

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

_____________________________________________)50-5/ש(052-4595914

 באולמי היכלי מלכות 
בבני ברק, התפנה תאריך 

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

אולמות

אירועים
 באולמי היכלי מלכות 

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

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

שונות
 "נעייס תורני" במערכת 

"קול הלשון" במספר:
072-2741011 שיעורים קצרים 

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

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

 נמצאה שקית עם שמלות 
ברחוב השומר טל':

_____________________________________________)49-50ח(053-3189519

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)49-50ח(054-8466226

 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

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

 דרושים מכונת כביסה 
ומייבש כביסה עבור בחור 

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

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

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

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

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

 למכירה מכונת כביסה 
מצב מצויין 180 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

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

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

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצויין עם 

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

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

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

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

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2,000 כניסת טעינה יציאה 

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

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

_____________________________________________)50-51ח(050-2897977

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

_____________________________________________)50-51ח(052-7602848

 גמבויי נינטנדו לייט מצב 
חדש + 100 משחקים 300 

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

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

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

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

 רדיאטור מצב חדש עם 
מתקן ליצירת אדים חמים 

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

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

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

 למכירה תנור של סמאג 
איטלקי במצב חדש מחיר 500 

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

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

_____________________________________________)50-51ח(050-8447574

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מקרר שארף 495 ליטר 
התקן שבת כחדש 500 ש"ח 

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

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

_____________________________________________)50-51ח(ברק 052-7641400

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

_____________________________________________)50-51ח(ברק 052-7641400

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

_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

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

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

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

_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

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

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

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

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

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

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

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

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671
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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

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

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(_____________________________________________

 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

 סמסונג חדש כשר דגם 
B110 תומך 2 סימים רק 150 

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

 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

 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

ריהוט

תינוקות
 מיטת תינוק של 

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

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

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

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

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

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

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

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

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

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

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

_____________________________________________)50-51ח(053-3121020

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

_____________________________________________)50-51ח(053-3121020

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

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

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

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

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

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

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

 סלקל לתינוק צבע כחול 
כחדש של חברת אנגלזינה 

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

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

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 נדנדה לתנוק חשמלי 
במצב טוב )על בטריות( 100 

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

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

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

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

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

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

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

 למכירה מיטת מעבר, 
מעוצבת, צבע שמנת, כולל 

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

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

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 250 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

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

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 4 מגירות לאחסנה של 
כתר )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

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

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 שולחן 1.80*80 במצב 
מעולה 200 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7122838

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

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

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

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

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

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

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

 שולחן סלוני מעץ מלא 
+ 2 מגירות + 4 גלגלים, 

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

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

_____________________________________________)50-51ח(ברק 052-7641400

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

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

 2 מיטות שינה 90/1.90 
+ מזרונים אורטופדיה 500 

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)50-51ח(ברק 052-7641400

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

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

 2 מיטות שינה 90/1.90 
+ מזרונים אורטופדיה 500 

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

 מיטת ברזל מתקפלת 
+ מזרן 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(052-7641400

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

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

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

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

_____________________________________________)50-51ח(052-7122838

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

_____________________________________________)50-51ח(054-8463368

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

_____________________________________________)50-51ח(054-8463368

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

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 למכירה כסא מנהלים 
שחור תקין ונוח 170 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-5737813

 מזנון יוקרתי חום לספרים 
ואחסון 240*240 עץ מלא 400 

_____________________________________________)50-51ח(03-5343924

 למכירה מיטת תנוק 
+ מזרון 280 ש"ח + מזרון 

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

 למכירה שידת החתלה עץ 
מלא 4 מגירות + עגלת תנוק 

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

 עגלה abc disign במצב 
מצוין שחור לבן אמבטיה + 

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

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-8464909

 למכירה טרמפיסט לעגלה 
צבע שחור מצב חדש 200 

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

 לול לתינוק מפלסטיק 
במצב מצוין + גלגלים ללא 

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

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

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

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

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

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 אמבטיה לתנוק )צבע 
לבן( במצב מצוין כולל המעמד 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש' 052-8833975

 סוס נדנדה צבע תכלת 
במצב מצוין 100 ש'

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 מגן מיטה מפלסטיק צבע 
לבן 100 ש' כחדש

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 עגלת פג ואנגלזינה במצב 
טוב 500 ש' גמיש פתח תקוה 

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7863538

 עגלת אמבטיה + טיולון 
במצב חדש מאד 500 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(טלפון 052-7142252

 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

 אורגן דגם 40FE של 
yamaha ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-6245339

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

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

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

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

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

_____________________________________________)50-51ח(בלבד 052-5737813

 כסאות מפלסטיק לילדים 
בצבעים שונים כחדשות 30 ש' 

_____________________________________________)50-51ח(052-8833975

 מכנסי בנים בצבעים 
שונים מידה 18 במצב מצוין 

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

 חליפות לבנים 3 חלקים 
בצבעים שונים כחדשות 80 

_____________________________________________)50-51ח(שקלים 052-8833975

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

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

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 200 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 תוכון מאולף שלא נושך 
ומתאים לילדים 130 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(050-4157763

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)50-51ח(050-4135002

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

 למכירה אופני שטח/הרים 
26 במצב מצויין 260 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(050-5343924

 2 חצאיות גינס' שחורות 
חדשות ABSOLU פריז 38 

200 ש"ח במקום 350
_____________________________________________)50-51ח(054-4906526

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)50-51ח(050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)50-51ח(050-2897977

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

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

 נעלי עקב חדשות מוכסף 
מידה 38 אלגנטי ונוח 190 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 054-4906526 ב"ב

 אופני ילדים 2 זוגות אחד 
משומש ב- 70 ואחד חדש ב- 

_____________________________________________)50-51ח(170 054-2298486

 למכירה מיני סטפר + 
ידיות אמון 120 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-5339488

 אורגנית למתחילים 
כחדשה + שנאי ורמקול 250 

ש"ח נקנתה ב- 350 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(052-7148005

 שולחן גיהוץ כתר חדש 
באריזה 190 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7148004

 מראה 1.2/40 כחדשה 
מסגרת צבע עץ טבעי 50 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7148004

 מעיל מגן איכותי לאופנוע/
קטנוע חד"ש L ב- 300 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בפתח תקוה 052-2786557

 VD2 אופני כושר ביתי 
במצב מצויין בבני ברק 500 

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

 שמיכת פוך נועם אוכס 
150/200 אנטי אלרגי 50 ש"ח 

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

 למכירה גמבוי כשר 
222 משחקים מקורי שמות 

משחקים בעברית ב- 130 
_____________________________________________)50-51ח(055-6701237

 נעלי טימברלנד לגבר 
כחול נגד מים )41.5( מהממות 

כחדשות 350 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(055-6777566

 קפיץ קפוץ פוגו סטייק 
בגובה 110 ס"מ מתאים 

לנערים ולמבוגרים 150 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-5385013

 שק נסורת לאוגרים 45 
ש"ח )בשווי 200 ש"ח(

_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 דפדפת ענקית לתלמידים 
ולמבוגרים משהו מיוחד 40 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7602512

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתלחפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 2 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 270 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 12 צלחות גדולות 12 
צלחות קטנות 12 ספלים 12 
תחתיות לספלים 12 קערות 

למרק מחיר 400 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-9430739

 BMX למכירה אופני 
מידה 18 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב 053-3121020

 קורקינט גלגלי אוויר + 
מעצורים כחדש 250 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)50-51ח(053-3121020

 למכירה כרטיס קול 
m-audio fast track שמור 
_____________________________________________)50-51ח(200 ש"ח נייד 052-2437292

 למכירה קסדה סגורה 
שנפתחת במצב חדש 250 

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

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת "לרט" 150 ש"ח נייד 
_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 נעל ספורט חדשה של 
פומה לנוער מידה 40 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעל אלגנט לנוער מידה 
42 חדשה שעתיים בשימוש 

_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק 30 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 20 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 050-4195888

 מגפונים חדשים לילדה 
בורדו מידה 33 20 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעלי סניקרס לילדה 
חדשות צבע ברונזה מידה 33 

_____________________________________________)50-51ח(50 ש"ח 050-4195888

 נעלי שבת לילדה אפורות 
זמש' מידה 34 20 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעלי שבת לילד חדשות 
בז' לק מידה 34 20 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 נעלי שבת לילד חדשות 
אפור לק מידה 35 20 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-4195888

 למכירה תוכון מאולף 
לילדים עם כלוב 180 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(073-7320308

 אופני הילוכים פרפר 
מידה 22 במצב מצוין 240 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7148004

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ז'קט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

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

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 20 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)50-51ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

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

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

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

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 054-7216671

 נגן סמארטבאס חדש 
באריזה במחיר מציאה! 230 

_____________________________________________)50-51ל(ש"ח בלבד 055-6780481

 נרגילה ברזילאית מדהימה 
ואיכותית + תיק במחיר 

מציאה! 150 ש"ח
_____________________________________________)50-51ל(055-6780481

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

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

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

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

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

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

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

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

 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

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

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

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

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

 למכירה שטיח שאגי, 
במצב מצויין, צבע שמנת, 160 

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

 למכירה אופנים 90 ש"ח 
בלבד מצב מצויין

_____________________________________________)50-51ח(052-5737813

 פיטום הקטורת הקלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

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

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

_____________________________________________)50-51ח(054-8430025

 ברז לאמבטיה יצא מהקיר 
חם קר מדגל מצב מעולה 100 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-8430025

 לאספנים מכונת כתיבה 
מכנית מקשים בתוך מזוודה 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח 03-6199806 בערב

 ספסל זוגי לקלנועית 
500 ש"ח משענות לראש 

ולידיים 300 ש"ח במצב טוב 
_____________________________________________)50-51ח(053-4190416

 מערכת תופים במצב טוב 
_____________________________________________)50-51ח(ב- 300 ש"ח 050-4194573

 מעיל ארוך לנשים אורך 94 
ס"מ מידה 40-42 120 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-5385013
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03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כג’ כסלו -כה’ כסלו תשפ”א   09/12-11/12/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי
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ם ו
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ת 
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מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 מתן סיעוד בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים 

מטפלים/ות
לקשישים/ות, תנאים 

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

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

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

 למשרד עו"ד במגדלי 
ב.ס.ר, דרוש/ה פקיד/ה 

לניהול תיקי לקוחות, להיקף 
משרה מלאה. סביבת עבודה 

ממוחשבת, ידע באקסל - 
יתרון, ניסיון בעבודה בתחום 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmuamadim@gmail.com)45-52(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)48-51ל(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)48-51(_____________________________________________

 לת"ת ספרדי דרוש מחנך 
לכתה ו', שעות "רשת", בעלי 

נסיון ותעודה בלבד טל' -
03-6337591 מייל: 

d6337591@gmail.com)48-49(_____________________________________________

 בחולון, למשרה מלאה, 
בעל נסיון בעבודות גבס 

ותקרות, רקע טכני חובה 
_____________________________________________)48-49ל(03-6508134

 ליוסי מעליות דרוש 
עובד, רקע מכני / 

חשמלי, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)48-51ש(רשיון נהיגה 03-6160186

 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

 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

tamar-travel.co.il
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      הסעות וטיסות
מוזלות מכל הארץ

ראשון-רביעי
י‘-י“ד שבט
24-27.1.21

ראשון-רביעי
כ“ה- כ“ח שבט

7-10.2.21

ראשון-רביעי
ד‘-ז‘ שבט
17-20.1.21

חמישי-מוצ“ש
ט“ו- י“ח בשבט

28-31.1.21
אופציה עד יום ראשון

מוצ“ש מיוחדמחזור א‘מחזור ב‘מחזור א‘

נופש למשפחות נופש לנשים

סוויטות מפוארות        מופעי ענק מידי ערב          ארוחות גורמה  

קראון פלזה אילת, מול הנוף המרהיב של הלגונה

077-5100355 052-6550629

מלון
מחודש
ומפואר!

פינוק מושלם

3 4 ימים לאישה בחדר של  ל-
רק ב- ₪1,111

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 דרושה מזכירה למשרד 
בז'בוטינסקי בר"ג, משרה 

חלקית, 2-3 פעמים בשבוע 
_____________________________________________)49-52ל(054-3132330

 בב"ב, דרוש מלגזן, חרוץ 
ונמרץ, למחסן דירות לבניה 

קלה, ימים א'-ה' 8:30-17:00 
_____________________________________________)50-01/21ל(03-5709972

 לחסד ואמונה בירושלים-
תעסוקה שיקומית, דרוש/ה 

עובד סוציאלי / מרפאה 
בעיסוק, לעבודה מיידית, 

עדיפות לנסיון בבריאות הנפש, 
c5373716@gmail.com :50-51(קו"ח(_____________________________________________

 למכולת בב"ב דרוש 
קופאי לשעות הבוקר 

_____________________________________________)50-1/21ש(כולל שישי 050-2044066

 דרוש עוזר מחסנאי 
עם אופניים חשמליות 
+ שליחות, באזור ב"ב 

והסביבה, בשעות הבוקר 
המוקדמות

_____________________________________________)50-51ש(052-6364614

 דרושה מטפלת מנוסה 
עם המלצות, לתינוקת וילדים, 
_____________________________________________)50-51ל(בגבעת שמואל 052-4520048

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

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

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-50ש(053-3127511

 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

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

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

_____________________________________________)43-06/21ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

 טלכרטים מכל השנים 
מכל הדוגמאות יפים וחדשים 
_____________________________________________)49-50ח(במחיר 1 שקל 054-5482231

 למכירה תיק קשיח קייס 
לגיטרה קלאסית מרופד 

מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 שעון MK צבע זהב חדש 
_____________________________________________)50-51ח(250 ש"ח 055-6709055

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו/
אפור/חרדל 70 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(053-3155415

/S חלוק קטיפה מידה 
ליקרה מידה 38 שחור 60 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(כ"א 053-3155415

 מנורת לילה עומד 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 כספת עם מפתח 400 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)50-51ח(150 ש"ח 052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)50-51ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)50-51ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 למכירה סט צלחות 20 
חלקים בצבע לבן דוגמא 

מרובעת יפה וחדשה תוצרת 
נעמן במחיר מוזל 100 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(בלבד 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

 תקליטי חזנות, קונה/
מוכר/מחליף, מפרטי

_____________________________________________)45-48ל(054-4929855

 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

 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

 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
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