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פעילות רוחנית בקרב קהילות יוצאי אירן

מאת: מנדי קליין

מיסודו  רפאל"  "תפארת  והחסד  התורה  מוסדות 
של מרן הגאון  הגדול רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל 
לציון  הראשון  מרן  של  והדרכתו  ובנשיאותו 
מציינים  שליט"א,  יוסף  הגר"י  לישראל  הרה"ר 
בסיפוק רב את סיום חודש ירח האיתנים, חודש 
־שכולו גדוש עצרות תפילה והתעוררות בימי הר

חמים והסליחות.
־רבה של המוסדות הרב שלמה זביחי, מספר בער

גה כשנזכר, מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל היה מעודד 
־אותו ומחזק אותו לפעול בקרב יהודי אירן בתפו

צות והיה מתעניין בצרכיהם הרוחניים, כמה היה 
זצוק"ל  למרן  ומוסר  משם  חוזר  כשהייתי  שמח 
פתיחת  על  הרוחנית,  התקדמותם  על  מלא  דווח 
שמ לצעירים  ביהמ"ד  פתיחת  או  תורה,  ־שיעור 

על  בחברותות,  ללמוד  הערב  בשעות  תקבצים 

פתיחת ספריה תורנית עד כמה שאפשר.
ועצרות  כנסים  נערכו  אלול  חודש  בתחילת  כבר 
עברו  לשם  בעולם  נדחות  בקהילות  התעוררות 
־לגור רבים מבני העדה הפרסית, בכל קהילה נע

רכה סדרת הרצאות ע"י הרב שלמה זביחי ובניו 
העדה  זקני  בהשתתפות  ויצחק  רפאל  הרבנים 
ומורי הקהילה. כ"כ נערכו לבני העדה שבת עיון 
זביחי  הרב  ילדיהם.  עם  משפחות  בהשתתפות 
גדולה  והייתה הצלחה  כי המטרה הושגה  מציין 
והע החוגים  מכל  יהודים  המוני  השתתפו  ־בהם 

עליהם  קיבלו  אשר  ומצוות  תורה  שומרי  דות. 
תשחורת  בני  לצד  שמים,  ויראת  בתורה  חיזוק 
שבפעם הראשונה בחייהם אמרו "שמע ישראל" 
והניחו תפילין. הרב זביחי מספר כי ישנה תפיסה 
מוטעית מיסודה שכל נער שלא נערכה לו חגיגת 
בר מצוה הוא לא מניח תפילין ולפעמים נער זה 
מתבגר ועוד לא הניח פעם אחת תפילין. כמו כן, 
הופנו אל המוסדות שאלות רבות בנושא תקיעת 

שופר, נטילת לולב ושאר ענייני החג, אשר דרשו 
לתת מענה הלכתי מקיף.

הנוראים,  הימים  לקראת  רעיון  הגה  זביחי  הרב 
בימי  תפילות  וערכו  במלון  אולם  שכרו  כאשר 
וב צעירה  באווירה  הכיפורים  ויום  השנה  ־ראש 

נוסח ירושלמי. לפני התיבה עבר הרב רפאל יוסף 
זביחי וצעירים רבים מכל העדות הגיעו להשתתף 
בתפילות אשר הכניסה אליה הייתה ללא תשלום.
הדפיסו  רפאל"  "תפארת  מוסדות  שנה  כל  כמו 
שקיבלו  כפי  מתוקן  בנוסח  סליחות  ספרי  אלפי 
־הוראות ממרן הגר"י יוסף שליט"א כן עשו, הספ

רים הופצו ברחבת הכותל המערבי וחולקו לבתי 
כנסת בארץ ובחו"ל ללא תמורה.

נפרסו עשרות פעילי  בערבו של השנה החדשה, 
וב בשכונות  רפאל"  "תפארת  מוסדות  ־ומתנדבי 

עיירות, וחילקו סלי ענק של מצרכי מזון וביגוד 
להקל  בכדי  מצוקה  מארצות  עולים  למשפחות 
־עליהם את קשיי קליטתם בארץ והכל נעשה בצ

נעה ובשקט לבל חלילה לפגוע במקבלים עצמם.
חתימת שרשרת האירועים בחודשי אלול – תשרי, 
התקיימה כמידי שנה בליל הושענא רבא ברחבת 
בת לעצמם  אימצו  יפה  מנהג  המערבי.  ־הכותל 

פארת רפאל מזה למעלה מ-43 שנה, כאשר הם 
הסעות מתל-אביב  רבה  הושענא  בליל  מארגנים 
את  לערוך  המונים  עימם  ומביאים  ברק,  ומבני 
התיקון במחיצת מרן הראשון לציון הגר"י יוסף 
שליט"א, שמוסר שיעור מיוחד למשתתפים, על 
אף השעה הקהל שבעיקרו צעירים שמח לשמוע 
תורה בליל מיוחד זה. סמוך לעלות השחר, כמידי 
שנה בשנה, נערכת תפילת שחרית בהושענא רבה 
ברחבת הכותל המערבי במניין מיוחד של מאות 
משתתפים, וכבר הם מארגנים הילולא רבתי למרן 
בו  ברק  בבני  הכנסת  בבית  זצוק"ל  יוסף  הגר"ע 
־מרן זצוק"ל מסר שיעורי תורה, ואת שיעורו הק

בוע במוצאי שבת.

במוסדות תפארת רפאל מסכמים את חודש הרחמים והסליחות: עצרות התעוררות בקהילות היהודיות ברחבי העולם ליוצאי איראן, שיעורי תורה, ליל הושענא רבא 
בכותל המערבי ועוד

צעירים מבני העדה באמירת סליחות הפרשת חלה המונית לנשים לפני ראש השנהסליחות ותפילה בבית פרטי הרב בעל הנס מחשובי הרבנים בעדה
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שבת התשובה של ניצולות יד לאחים
למעלה ממאה ניצולות 'יד לאחים' השתתפו בשבת מרגשת של התרוממות רוח והתעלות לקראת הימים הנוראיים • הלבבות שנפתחו, ההחלטות שהתקבלו, העידוד והתמיכה 

דֹול ְלֵחרּוֵתנּו ׁשֹוָפר גָּ ַקע בְּ שהתקבלו בזרועות פתוחות, הוכיחו: "יש שכר לעמלך!" • תְּ

בלדרמן בחרו 
באלקטרה מהדרין

כשיהדות מולדובה 
מתעוררת לחיים
אלפים מתושביה היהודים של מולדובה ביקרו בשבוע שעבר בדוכן 

העם היהודי שהציגו שלוחי חב"ד בעיר הבירה קישינב

מאת: מנדי קליין

בשבוע  ביקרו  מולדובה  מתושבי  כ-5,000 
שעבר בדוכן העם היהודי שהציגו שלוחי חב"ד 

במסגרת "חג המיעוטים" בבירה קישינב.
בחודש  המתקיים  קבוע,  בפסטיבל  מדובר 
בקישינב  הממשלה  קבעה  שאותו  ספטמבר, 
תחת הכותרת "פסטיבל העמים" במטרה לאחד 
למקומיים  ולגרום  במדינה  המיעוטים  בין 
שמתקיים  האירוע,  השני.  על  האחד  ללמוד 
מידי  אליו  מושך  בקישינב,  המרכזי  בפארק 
רבה  לב  תשומת  ומעורר  ציבור  אישי  גם  שנה 

ועשרות אלפי מבקרים.
חסידי חב"ד במדינה, בראשות רבה הראשי של 
מולדובה הגאון הרב יוסף יצחק אבלסקי – בנו 
וממלא מקום אביו, רבה הקודם של מולדובה 

הגאון החסיד הרב זלמן אבלסקי זצ"ל - ניצלו 
על  התבקשה  היהודית  העובדה שהקהילה  את 
עם  ופעלו  דוכן  במקום  להקים  הממשלה  ידי 

הרבבות שהגיעו לפסטיבל.
החסידים חילקו פרוספקטים על אודות 7 מצוות 
הניחו  וכמובן  הסקרניים  למקומיים  נח  בני 
תפילין, תקעו בשופר וחילקו נרות שבת קודש, 
וחומר קריאה בנוגע לחגי תשרי,  יהדות  עלוני 
למאות היהודים שהגיעו למקום. הרב אבלסקי 
אומר כי מידי שנה הוא מנצל את הפסטיבל הזה 
כדי להגיע לעוד ועוד יהודים, חלקם לא יודעים 
על יהדותם או לא עומדים בקשר עם הקהילה, 
ובפעילות  בתפילות  חלק  ליטול  להזמינם  כדי 
החגים, כמו גם ליטול חלק פעיל בקהילה בכל 

ימות השנה.
על פי ההערכות, כ-5,000 משתתפים בפסטיבל, 
היהודי,  לדוכן  הגיעו  יהודים,  אינם  מרביתם 
הביעו את הערכתם וביקשו לדעת וללמוד עוד.

בסוף  נערך  השנה  ראש  לקראת  כך,  ובתוך 
השבוע שעבר קונצרט כבוד ראש השנה נערך 
הפילהרמוניקה  באולם  במינו  מיוחד  קונצרט 
כלל  הקונצרט  מולדובה.  מדינת  של  הלאומי 
העתיק  בחליל  יהודית  מוזיקה  של  מקבץ 

והייחודי למולדובה "פן פלוט".
הפעילות הנרחבת מתאפשרת הודות לפעילותו 
זושא  הרב  במדינה  חב"ד  מוסדות  מנכ"ל  של 

אבלסקי

מאת: מנדי קליין

הימים  תפילות  לקראת  מההיערכות  כחלק 
בבני  'לדרמן'  הכנסת  בבית  הותקנו  הנוראים, 
אלקטרה,  חברת  של  חדשים  מזגנים  שני  ברק 

בכשרות בד"ץ מהדרין.
ענקית  ידי  על  הכנסת  לבית  נתרמו  המזגנים 
את  שמחוללת  הראשונה  'אלקטרה',  המיזוג 
המזגנים,  טכנולוגיית  בעולם  הכשרות  מהפך 
ביותר  המהודרת  הכשרות  את  ומביאה 
חשש  ללא  בשבת  במזגנים  שימוש  שמאפשרת 

חילול שבת ואפילו בגרמא.
בחומרות  נהגו  'לדרמן'  כנסת  בבית  כידוע, 
קפדניות ביותר בנוגע לשימוש בחשמל בשבת. 
בשנת  מזגנים.  בו  הותקנו  לא  שנים  במשך 
בתפילות  התעלפויות  מספר  בעקבות  תשע"א, 
ימים נוראים, ניגשו להגר"ח קנייבסקי שליט"א 
שבדק  הגר"ח  מזגנים.  להתקנת  אישור  וביקשו 
אישר  נפש,  בפיקוח  שמדובר  פסק  העניין  את 
על  בשבת  להפעילם  וכן  המזגנים,  התקנת  את 
ידי גנרטור, ובתנאי שהדבר יודגש על ידי שלט 

מיוחד.
המתפללים  ציבור  גידול  בעקבות  השנה, 
על  הגבאים  החליטו  בהתאם,  להיערך  והניסיון 
בררו  הכנסת  בבית  הכנסת.  בית  במיזוג  תוספת 
ביותר  והמהודרים  ביותר  הכשרים  המזגנים  על 
'אלקטרה',  מזגני  נבחרו  וכך  בשבת,  לשימוש 
בעלי התקן שבת מובנה שהם מאושרים לשימוש 

מלכתחילה ובהידור.
בקרב  מהפך  חוללה  'אלקטרה',  המיזוג  ענקית 
עם מקדשי שביעי, כאשר זיהתה את הבעיה שיש 
במזגנים המתקדמים טכנולוגית, ומהווים חשש 
לחילול שבת, ויצרו סדרת מזגנים עם התקן שבת 
מובנה, שמבטל כל חשש לשימוש בשבת, מבלי 
שיש צורך להתקין התקן חיצוני או לשנות משהו 
היחידה  היא  באיכות המזגן. למעשה, אלקטרה 
אותו  ומוכרת  שלמה  מזגנים  סדרת  ש'קנסה' 

לציבור הרחב עם התקן שבת מובנה.
בנוסף לכשרות בד"ץ מהדרין של הגר"א רובין, 
נושאים מזגני אלקטרה את אישור המכון המדעי 
הלפרין  לוי  הרב  הגאון  של  מיסודו  טכנולוגי, 

זצ"ל.

מאת: מנדי קליין

הסיכום  משפטי  אל  מתנקז  הכול  לפעמים 
הקצרים. לתוך מילים בודדות מתומצתים רגשות, 

חוויות תהפוכות נפש ושינויים גורליים.
זוהי שעת מוצאי שבת, שלושה כוכבים נוצצים 
עיניים  זוגות  עשרות  ההומה  ובאולם  בשמים, 
הכיפורים  יום  את  לשמור  "החלטתי  בורקות. 
אינני  בחיי  "לראשונה  מ'.  אומרת  במלואו", 
מתביישת לספר את סיפורי ולומר מי אני, כי כולן 

באותו הסרט", מוסיפה צ'.
באמת  שהתקדמתי  מרגישה  אני  "עכשיו 
בחורה  נ',  מתוודה  האלוקים",  בקרבת  ושמחה 
להבין  יכול  תעלומות  יודע  שרק  מסורתי,  מבית 

את סיפור חייה הפתלתל.
לאחים,  יד  שבת  של  הסיום  רגעי  נראו  כך 
"אוויר  השנה.  ראש  לפני  בשבת  שהתקיימה 
לנשימה", מגדירה ר', עוד נפש מישראל שניצלה 
מבית  אהבת-ישראל  של  מסירות-הנפש  בזכות 
התגובות  הוותיק.  הפעילים  ארגון  של  המדרש 
הייחודי.  מהשבתון  ימים  בחלוף  גם  פסקו  לא 

"אני משוכנעת, שבזכות השבת ששמרתי זכיתי 
הדין  בבית  שאבדו  חשובים  מסמכים  למצוא 

השרעי, ומעכבים את גירושיי!", כתבה ח'.
 - וילדיהן  לאחים  יד  מטופלות  כ-100 
'אחמד  המפורסם  הסלוגן  מאחורי  שמסתתרים 
שאורגן  מיוחד  בשבתון  השתתפו   - שרה'  בן 
לאחים  ביד  בידייך'.  'היעד  השם  תחת  עבורם 
עשו הכול כדי למקסם את השבת ולהפוך אותה 

לחוויה שנצרבת בתודעה.
שלום- הרב  של  רוחו  שרתה  האירוע  מעל 
יד- ארגון  ומקים  מייסד  זצ"ל,  ליפשיץ  דובער 

לאחים, שהקדיש את חייו למען אחיו ואחיותיו 
הנתונים בצרה ובשביה, לעיתים שלא בידיעתם, 
ישראל  הרב  פתח  השבת  את  ניכר.  בני  בידי 
ליפשיץ, יו"ר 'יד לאחים', שייחד דברים למצוות 
הביכורים מפרשת השבוע. הוא השליך את מסרי 
וחידד  הנשים,  של  האישיים  לחייהן  המצווה 
את הצורך בהודיה לה', בהבעת תודה ובראייה 
את  הזכיר  דבריו  בסיום  החיים.  של  אופטימית 
יום פטירתו השמיני של אביו, הרב שלום דובער 

ליפשיץ, והקדיש את השבת לעילוי נשמתו.
לאה  האמנית  העלתה  השבת  לכניסת  קודם 
דרור מופע מרגש ומעורר – 'תן בי נשמה'. לאה, 
גרת צדק, סיפרה על אביה היהודי שנישא לגויה 
וממנה נולדו שני ילדיו. יום אחד החליט לחזור 

בתשובה, וסחף אחריו את המשפחה כולה.
בתום המופע ניגשה ש', אחת מהן, אל רכזת 
המרגש  "המסר  בהתרגשות:  ואמרה  הפעילות 
ביותר היה, שנוכחתי לדעת איך הבורא לא עוזב 
יהודי שנישא  גם  חוטא!  הוא  אם  גם  אדם,  אף 
לגויה זכה לרחמי שמים, וה' העניק לו את הזכות 
הזה  הלקח  משפחתו...  עם  ישראל  לעם  לשוב 

שבו  מקום  בכל  מאתנו,  אחת  לכל  תקווה  נותן 
היא נמצאת".

לוח-הזמנים של השבת צפוף וגדוש פעילות. 
יעדים לשנה החדשה,  והגדרת  היכרות  סדנאות 
ושירי  שבת  בזמירות  עשירות  שבת  סעודות 
קודש ונשמה, דברים מפי הרבנית אורית סלומון 
המשמיעה שיחה אלולית מעוררת בנושא 'קרבת 
והמעורר,  סיפורה האישי  ואת  טוב'  לי  אלוקים 
מאולתר,  סימפוזיון  הלילה,  תוך  אל  שיחות 

לבטים, תחושות והתייעצויות.
בשעות הבוקר נשמעת תפילת שחרית נלהבת 
מפי למעלה ממאה נשים וילדים, שעד לא מכבר 
הכירו היטב את 'תפילות יום השישי'. אין ספק 
שהמייתן בוקעת שערי שמים. לא פלא שהתקשו 
להוסיף  וביקשו  התפילה,  סידורי  את  לעזוב 

לשפוך את צוק לחשן בפני הבורא. 
תכנית מקבילה התקיימה לבנות הדור השני, 
מורכבים  חיים  עם  יהודיות המתמודדות  נערות 
בצל אב ערבי, ועלולות להיקלע לתסביך זהות. 
הזה,  המשמעותי  הקונפליקט  את  לפתור  כדי 
עבורן,  ייעודיות  ופעילויות  סדנאות  התקיימו 
הנושא  שלהן.  ובחוזקות  בקשיים  שהתמקדו 

המרכזי היה: "מי אני?" – הזהות היהודית.
הגדושה.  התוכנית  נמשכה  השבת  צאת  עד 
הרצאה  לילדים,  לאימהות  מודרכת  פעילות 
כבוד  בנושא  נוסבכר  יונה  הרבנית  מפי  מרגשת 
הביעו  מהמשתתפות  רבות  שבמהלכה  השבת, 
מעתה  שבת  תשמורנה  כי  נחרצת  החלטה 
עלו  הנשים  השבת.  צאת   – ולבסוף  והלאה, 
והודו  האישי,  בסיפורן  חברותיהן  את  ושיתפו 
בכל פה על התמיכה הנפשית והכלכלית לה הן 

זוכות מארגון 'יד לאחים'.

באלעד באלעד8 כ"ו אלול תשע"ט 826/9/19

הסיבה לניצחון: עצרות הענק 
שהעירו את השטח

מאת: משה אברהמי

עצרות ענק בהשתתפות מרן הגר"ח קנייבסקי 
וקמפיין  איילון,  בנתיבי  פרסומים  שליט"א, 
הבחירות  לאחר  אחדים  ימים  מקיף:  חוצות 
שזכתה  התורה"  ב"יהדות  לכנסת,  הדרמטיות 
הבחירות  מערכת  את  מסכמים  מנדטים,  ב-8 
המאתגרת. בצוות האסטרטגי של יהדות התורה 
המרכיב  כי  עולה  שערכו  מניתוח  כי  מסבירים 
ביותר שהוביל למנדט השמיני הוא  המשמעותי 
התגייסותו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח 
לעיר  מעיר  עבר  המופלג  גילו  שחרף  קניבסקי, 

וגייס עוד ועוד תומכים ליהדות התורה.
עלייה  על  מצביע  ערים  לפי  הנתונים  פילוח 

או  חילוניות  בערים  התורה  יהדות  של  כוחה 
 26% של  עליה  נרשמה  למשל  בר"ג  מעורבות. 
התורה  יהדות  רשמה  ברחובות  התורה,  ליהדות 
עליה של 12%, ובפתח תקווה עליה של 10% וכן 

בשאר הערים.
של  גל  על  מעידים  הקירוב  ארגוני  ראשי 
של  הרוחניים  המסעות  בעקבות  התעוררות 
במעמדים  כזכור,  כאשר  התורה,  שר  מרן 
הרבים הצהירו עוד ועוד צעירים על קבלת עול 
עצמם  על  המקבלים  יש  כאשר  שמים,  מלכות 
עיתים  וקביעת  שבת  שמירת  תפילין,  להניח 
דמותו  הקירוב,  ארגוני  ראשי  לדברי  לתורה. 
ישיר  באופן  השפיעה  קניבסקי  הגר"ח  מרן  של 
התורה,  ליהדות  לראשונה  להצביע  אלפים  על 

ומדובר במהלך משמעותי להרחבת הקהלים של 
המפלגה.

בדרום  שהתקיימו  הענק  עצרות  במהלך 
בהשתתפות  ברק  ובבני  בירושלים  ובצפון, 
רבנים  שליט"א,  ישראל  וגדולי  התורה  שר  מרן 
תכני  עם  מיוחדים  דיסקים  חולקו  ואדמו"רים, 
חיזוק לקראת ימים גורליים אלו, שגרמו גם הם 
לתמיכה  ולהתעורר  להתגייס  נרחבים  לציבורים 

במפלגה.
מעורר  שזה  הראשונה  מהעצרת  כבר  "ראינו 
היועץ  אומר  רגילה",  בלתי  בצורה  הציבור  את 
האסטרטגי ירח טוקר שהוביל את המסע ברחבי 
כשמרן  מגדרו  יצא  פשוט  "הציבור  הארץ. 
אדיר  ביקוש  היה  לעצרות.  הגיע  התורה  שר 

ברור  היה  האזור.  מכל  זרמו  ואוטובוסים 
שתהיה לזה השפעה ישירה בקלפי".

בחירות  במערכות  כמו  שוב,  רואים  "אנו 
התורה  מרן  של  העילאית  שדמותו  קדומות, 
יהודי  כל  על  קסמים  מהלכת  קניבסקי,  הגר"ח 
היא  שלו  "ההשפעה  טוקר.  מוסיף  נפש"  בעל 
בכמות  משמעותי  גידול  רואים  אנחנו  עצומה, 
מקומות  על  בדגש  חדשים,  במחוזות  הקולות 
התמיכה  לעניין  מעבר  הגר"ח.  מרן  ביקר  שבהן 
דבר  התעוררות,  של  מימד  כאן  יש  במפלגה, 
הנוראים,  הימים  לקראת  בפרט  ומרגש  חשוב 
יהדות  כיצד  בוודאות  לראות  אפשר  ולראשונה 
התורה מרחיבה את מעגלי בתמיכה שלה בקרב 
כבר  שסומן  אסטרטגי  יעד   – נוספים  ציבורים 

בתחילת המערכה".

בצוות האסטרטגי של יהדות התורה הגיעו למסקנה כי עצרות הענק והקמפיין הנרחב עם דמותו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, סיפקו תוספת כוח עצומה 
למפלגה • היועץ האסטרטגי של יהדות התורה ירח טוקר: "היעד האסטרטגי של הרחבת מעגלי התמיכה בקהלים חדשים – הצליח מעל המשוער"

ביהדות התורה מסכמים בסיפוק קמפיין מוצלח

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק

לפרטים, טל׳: 054-8132837 )בין השעות: 12:00-17:00(

)מרכז העיר( תחבורה נוחה
שעות עבודה: 13:45-16:45

ניסיון בעבודה עם ילדים חובה

שכר גננת עם תעודות: ₪50
שכר סייעת: ₪40

מספר משרות מוגבל !

אוהבת ילדים? מקומך איתנו!
דרושות גננות / סייעות
לצהרוני גני הילדים בפתח תקוה

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

מדינת ישראל
משרד החינוך

אגף בכיר מוסדות תורניים

קול קורא להגשת בקשות סיוע כלכלי 
לעידוד לומדי תורה נזקקים לשנת 2020

משרד החינוך מתכבד להודיע כי ניתן להגיש בקשות לסיוע לפי החוק לסיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים התשע"ז-2016, 
(להלן-החוק) לשנת התקציב 2020.

להלן עיקרי תנאי הזכאות לסיוע ללומדי תורה נזקקים לפי החוק:
לומד תורה, הורה לשלושה ילדים קטינים לפחות, אשר מדווח כדין כלומד יום שלם או שני חצאי יום בכולל/ים הנתמך/ים בעבור לימודיו 
על ידי המשרד, זכאי לסיוע בתנאים הבאים: ההכנסות המשותפות של לומד התורה, אשתו וילדיו הקטינים (למעט המלגה מהכולל) אינן 
עולות על 14,400 ₪ בכל השנה (לעניין זה, כל מרכיבי השכר נלקחים בחשבון -שכר ברוטו). כל תשלום מהביטוח הלאומי נלקח בחשבון 
בחישוב ההכנסות המשותפות למעט קצבת ילדים וקצבת נכות עבור ילד ואין בבעלותם נדל“ן מה-1.1.2019 - מלבד דירת מגורים אחת.
לומד תורה זכאי לסיוע כלכלי אף אם בבעלותו, בבעלות בת זוגו או ילדיו עד גיל 18, רכב מנועי אשר שוויו אינו עולה על 25,000 ₪, או 

אם נוהגים ברכב כגון זה מנהג בעלים. שווי הרכב ייקבע לפי מחירון "יצחק לוי" כפי שיפורסם בחודש ינואר 2020.
הזכאות לסיוע מוגבלת ל- 5 שנים.
החוק עוסק בשתי קבוצות זכאים:

לומדי התורה העומדים בכל תנאי הזכאות יהיו זכאים לסיוע בתקופת זכאות ראשונה של 5 שנים מלאות (60 חודשים). התקופות  א . 
החודשים.  שבהן התקבלו מלגות לפי החלטות ממשלה קודמות בשנים 2011-2016, ולפי החוק החל משנת 2017, יימנו בכלל 60
לומדי התורה שטרם הסתיימה תקופת זכאותם של 5 שנים, זכאים לסיוע בגובה של 1,040 ₪ לחודש עד מלאות 60 חודשים לקבלת 

הסיוע, בכפוף לתקציב המוקצה לעניין.
לומדי התורה שהשלימו תקופת זכאות של 5 שנים מלאות, וממשיכים לעמוד בכל התנאים המנויים בחוק, יוכלו לקבל סיוע במסגרת  ב . 

הוראת מעבר לפי החוק עד סוף שנת 2020, מתקציב נפרד שיחולק בין הלומדים שעברו את תקופת הזכאות. 
בשנת 2019 עומד סכום הסיוע ללומדי התורה מקבוצה זו על סך 720 ₪, ומחודש 7/2019 על סך 740 ₪.

www.education.gov.il/mt :ניתן לעיין בנוסח החוק ובתנאי הזכאות, באתר האגף בכתובת
מאחר שטרם נקבע חוק תקציב המדינה לשנת 2020, מתן הסיוע מותנה בתקציב שייקבע. אין ודאות שייקבע תקציב לסיוע ללומדי 

תורה נזקקים, ואם יקבע, מה יהיה שיעורו.
לומדי התורה הרואים עצמם זכאים לקבלת הסיוע בהתאם לתנאים, מוזמנים להגיש בקשות לסיוע. ניתן לקבל את טפסי הבקשה, באגף 
מוסדות תורניים במשרד החינוך, לפי הכתובת הרשומה מטה, או להורידם מאתר האגף. יצוין כי הטופס וההסבר להגשת הבקשה, יופצו 

למוסדות התורניים באמצעות המערכת הממוחשבת תלמו”ד. 
ניתן להגיע ולהגיש את טופס הבקשה במשרדי האגף בכתובת הרשומה מטה, או לשלוח אותו בדואר, שיגיע למשרד עד למועד המפורט בהמשך. 
טופס מקוון – לחילופין ניתן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון – טופס זה מאפשר את הזנת הפרטים המבוקשים באופן מקוון 

ושליחת הבקשה. יש לצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם להנחיות ובסיום יש לבצע "שלח" .
https://kohelet.edu.gov.il :את הכניסה לטופס המקוון ניתן למצוא בלינק הבא

כשירות לציבור, במהלך החודש הקרוב, יישלחו בדואר טפסי הבקשה לסיוע ללומדי התורה הזכאים שקיבלו תשלומי סיוע כלכלי בשנת 2019.
באחריות כל לומד תורה, הרואה עצמו זכאי לסיוע, לדאוג להגיש טופס בקשה לסיוע במועד, באחת הדרכים המנויות לעיל. את הבקשות 

לסיוע יש להגיש למשרדנו עד יום: ל' חשון התש"פ (28/11/2019).
לתשומת לב המבקשים, ניתן להגיש בקשה לסיוע אחת לשנה בלבד. בקשות שלא יגיעו עד למועד האמור יידחו, ולא ניתן יהיה להגיש 

בקשה במועד אחר ולקבל סיוע ללומדי תורה בכל שנת 2020, עד לפרסום מועד נוסף להגשת בקשות לקראת שנת 2021 .
הבקשות לסיוע יובאו להחלטת ועדת הסיוע הכלכלי ללומדי תורה במשרדנו. הוועדה תבחן את זכאות המבקשים ותאשר את הזכאות 

לסיוע ואת סכום הסיוע החל מחודש ינואר 2020, בהתחשב במספר הזכאים, ובתקציב שייקבע למטרת סיוע ללומדי תורה נזקקים.
כתובתנו: משרד החינוך - אגף בכיר מוסדות תורניים,

רח' בית הדפוס 20 ירושלים, קומה 9. מיקוד 9548323 , טל' 02-5604545, 
לתשומת ליבכם, מס׳ הטלפון צפוי להיות מוחלף בימים הקרובים, להלן המספר החדש: 073-3935200

זמני מענה טלפוני בימים: א', ד', ה': 12.00-10.00 , יום ב': 15.00-13.00
זמני קבלת קהל בימים: א', ד', ה': 14.30-13.00 , יום ב': 10.00-12.00

www.gov.il : ׀ כתובת אתר ממשל זמין www.education.gov.il/mt :כתובת אתר המשרד



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

קו”ח למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

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

yair@kav-itonut. :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות



באלעד באלעד10 כ"ה תשרי תש"פ 1024/10/19

עמוד ההוראה

מאת: משה אברהמי
 

וחוגיה,  שדרותיה  לכל  הנאמנה  היהדות 
תפוצות  ובכל  בארה"ק  ועדותיה,  קהילותיה 
ויתמות, עם  ויגון, בבכי  ישראל, התעטפה באבל 
הסתלקותו לשמי רום של עמוד ההוראה, משיירי 
כנסת הגדולה, מרן הגאון הגדול רבי שמריהו יוסף 
הישיבות,  ועד  נשיא  זצוקללה"ה,  קרליץ  ניסים 
נשיאות מפעל הש"ס  איש, חבר  חזון  כולל  ראש 
בב"ב,  אהרן  רמת  רבה של שכונת  הקמתו,  מיום 
שנסתלק  נוספים,  וספרים  שני  חוט  ובעמח"ס 
בצאת חג שמחת תורה לישיבה של מעלה, לאחר 
והטהורה  הזכה  נשמתו  את  והשיב  לבו  שנדם 

ליוצרה ועלה בסערה השמימה.
במצב  החמרה  חלה  האחרונה  בתקופה 
והישיבות  התורה  היכלי  ובכל  מרן  של  בריאותו 
נישאו תפילות להחלמתו ואף נקבעו סדרי לימוד 
משמרות  ונערכו  לזכותו,  מיוחדים  והתעלות 

לימוד ותפילה בכל אתר ואתר.
בכל  המרה  הידיעה  פשטה  קלה  שעה  בתוך 
ובגולה, והכתה בהלם את  תפוצות ישראל בארץ 

המוני בית ישראל בכלל ותלמידיו בפרט. 

מתולדותיו

אורו הגדול של עמוד ההוראה מרן הגר"נ קרליץ 
זצוק"ל, זרח בערב שב"ק י"ח אב תרפ"ו בעיירה 
רבי  הצדיק  הגאון  אביו  קוסובה שבבלרוס בבית 
מיישגולא  בעיירה  כרב  שכיהן  זצ"ל  מאיר  נחום 
חיים  החפץ  מרן  של  תלמידו  והיה  וילנא  ליד 
זצוק"ל,  גרודזינסקי  הגרח"ע  למרן  מאד  וקרוב 
ולאמו הצדקנית מרת בתיה ע"ה, בתו של הגאון 
רבי שמריהו יוסף קרליץ זצוק"ל ואחותו של מרן 
החזון איש זיע"א, ובהיותו רך לימים מעט לאחר 
שמים  ובחסדי  גדולה,  בסכנה  נתון  היה  הלידה, 
בחייו,  בריא  ונותר  ניצל  והוא  גדול  נס  לו  אירע 
הנס  שם  על  'נסים'  בשם  אף  לו  שיקראו  והורו 
הגדול שאירע לו, אף שלא היה מצוי שם זה בעת 
אשכנז כל כך, וכך נקרא ביום הכנסתו לבריתו של 
ע"ש  ניסים',  יוסף  'שמריהו  בשם  אבינו  אברהם 
זצוק"ל,  קרליץ  יוסף  שמריהו  רבי  הגאון  זקינו 
החזון  מרן  של  ואביו  קוסובה  של  כרבה  שכיהן 
לחייו,  לו  שהתרחש  הנס  שם  ועל  זיע"א,  איש 
ובמשך כל ימיו נקרא בעיקר בשם שנקרא אודות 

ניסו.
בקוסובה,  תורה  בתלמוד  התחנך  ילדותו  בטל 
של  המפוארה  המסורת  ברכי  על  התחנך  ושם 
משפחת קרליץ לדורותיה. בהיותו כבן עשר שנים 
בשנת תרצ"ו, כשראה אביו כי בניו חייבים ללמוד 
ארצה,  לעלותם  החליט  הפולני,  הספר  בבית 
ובהיות ויכול היה להצהיר על מרן זצוק"ל שהינו 
ונראה היה כחולה הצליח להעלותו ארצה  חלוש 
עמו באורח ניסי, ועם הגיעם לבני ברק, הוא נכנס 
מרבותיו  כשאחד  ציון,  תפארת  בישיבת  ללמוד 
היה מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל, 
ושם עלה ונתעלה והוכר עד מהרה כאחד מגידולי 
ועומק  בתורה  לו  רב  שידיו  הישיבה,  של  הפאר 
עיונה, ביראת שמים צרופה ובמידותיו התרומיות 

שהיו לשם דבר.
החזון  מרן  בדודו  עמוקות  נקשר  ימים  באותם 
בו  ונועץ  תכופות  אליו  מגיע  שהיה  זיע"א,  איש 
בכל הליכותיו, ואף זכה לישון במשך זמן מרובה 
לומד  ואף  מגדלו  איש  החזון  כשמרן  במעונו, 
בכל  ומלווהו  ומדריכו  מיוחדות,  בעיתות  עמו 
לימים,  שח  רבים  מתוך  אחד  מאורע  אורחותיו. 
שפעם שהה עמו בים, והיו מנצלים את ההזדמנות 
שנמצאים ביומא דפגרא לשוחח עמו בדברי תורה, 
השייך  בעניין  אחד  תורה  בן  עמו  שדיבר  אירע 
לעצמו  אמר  חזרה  ובדרך  בתרא,  בבא  למסכת 
שכנראה צריך הוא לחזור שוב על מסכת זו, והוא 
חפץ היה לראות איך מרן החזון איש עושה זאת, 
ותיאר, את שמצא לנגד עיניו: 'מיד כשהגיע לביתו 
ראיתי  וחצי  יום  ולאחר  המסכתא,  בלימוד  החל 
שיש  כולה  המסכת  את  שסיים  המסכת  דפי  לפי 
בה קע"ו דפים'. כן העיד שנהג ביום פטירתם של 
אביו ואמו ללמוד לעילוי נשמתם כל מסכת חולין, 
קט  מגיל  כבר  בקרבו  שהושרשו  המושגים  ואלו 

את שראה בעיניו בבית דודו הגדול.
השתלם  שבו  הגדול  ההלכתי  הקשר  את  גם 
והוריש לדורות אחריו, הוא ינק וקיבל הרבה מבית 
דודו הגדול זצוק"ל, עמו היה נועץ בכל רזי ההלכות 
הוא  הימים  שבאחד  סיפר,  לימים  ואורחותיהן, 
צעד עם מרן החזון איש מגבעת רוקח ועד לרחוב 
בלוי לאחר מחלה שלקה בה, הוא פסע לאיטו כל 
הדרך, ולפני שהגיעו אמר לו מרן החזו"א - רואה 
אתה הולכים לאט לאט ולבסוף מגיעים, לו היינו 
ותיאר  מגיעים,  היינו  לא  אחד  מקום  על  עומדים 
הגר"נ זצוק"ל - 'חשבתי לתומי שדיבר דברי מוסר 
טוב,  יותר  הדברים  את  הבנתי  זמן  לאחר  גרידא, 
היה זה לאחר שלקה בלבו, ורופאיו הזהירוהו לבל 

כשיכל  הזמן  במשך  שבועות,  ששה  במשך  ידבר 
מחברתו,  את  להוציא  לי  רמז  תיבות,  כמה  לדבר 
ושאכתוב עבורו כמה תיבות, כתבתי שלוש תיבות 
למחרת  לומר.  יכל  לא  ויותר  מפיו,  שיצאו  כפי 
שוב ביקש ממני שאמשיך באותו ענין, ושאכתוב 
עוד כמה תיבות, וכך נמשך הדבר במשך תקופה 
סעיף  נהיה  האלו  התיבות  מכל  ולבסוף  קצרה, 
קטן בספר חזו"א על הלכות שבת, ולמרות שידע 
נהג  זאת  בכל  כרגיל,  לכתוב  ימשיך  זמן  שלאחר 
כפי מה שנהג ללמד כמה בכל עת וזמן אין אתה 

רשאי להיבטל הימנה.
מהישיבה לצעירים המשיך מרן זצוק"ל את דרך 
פתח  בעיר  לומז'ה  בישיבת  ללמוד  ועבר  העליה 
תקווה אשר בה התרכזו באותם ימים סלתה ושמנה 
של עולם התורה, שהאירו מאור תורתם והכשירו 
ומנחילי  השמועה  מעתיקי  של  הבא  הדור  את 
מסורת התורה, וגם בהיכל ישיבה זו יצא שמו של 
שימש  צניעותו  ולמרות  לתהילה  הצעיר  הבחור 
שהקיפוהו  העליה  מבני  לרבים  ודוגמה  כסמל 
עדיו  כי  ניבאו  והכל  מרובה  בהערכה  בו  והביטו 

לגדולות.
לאחר  זיע"א,  החזו"א  מרן  דודו  של  בעצתו 
שם  הוא  המעטירה,  פוניבז'  ישיבת  שנפתחה 
פעמיו לשמוע את השיעורים שנישאו בה ברמה, 
יעקב  רבי  הגדול  הגאון  רעו  לימים  שהעיד  וכפי 
אדלשטיין זצוק"ל שאף שימש עמו רבות בשנים 
שנת  של  שבחורף  יחדיו,  בהוראה  הדין  בבית 
רוזובסקי  שמואל  רבי  הגאון  מרן  הגיע  תש"ד 
הישיבה  עם בשורת הקמת  לרמת השרון  זצוק"ל 
ברק,  בבני  מפוניבז'  הרב  מרן  שייסד  החדשה 
שמרן  לאביו  סיפר  מפ"ת,  אותנו  שהכיר  ובהיות 
והזמין  ישיבה  לפתוח  החליט  מפוניבז'  הרב 
שמרן  לומר,  והוסיף  הישיבה,  כראש  לכהן  אותו 
הרב ביקש ממנו לארגן קבוצת בחורים בני עליה 
שבכוונתו  והוסיף,  הישיבה,  את  עמו  לפתוח 
ללמוד את הדף גמרא והוא לא ימסור שיעור רק 
עם חידו"ת, אלא ילמד 'לאמדישער בלאט גמרא', 
עם  לשולחו  בשמחה  הסכים  אביו  זאת  ולאור 
אחיו שילבחט"א רבינו מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי גרשון שליט"א והם היו בין השבעה בחורים 
הישיבה. בשנה הראשונה  את  שייסדו  הראשונים 
היו שם הגר"ח פרידלנדר זצוק"ל, הגר"א קלרמן 
של  נכדו  שליט"א  פרנק  יהודה  ורבי  זצוק"ל, 
שמואל  רבי  של  ואחיינו  זצוק"ל  פרנק  הגרצ"פ 
שכיהן שנים רבות כספ"ד בביה"ד בת"א, ובאותם 
השנה  בחצי  הגיע  זצוק"ל  קרליץ  הגר"נ  ימים 

שעות אחדות לאחר צאת החג, התקבלה הידיעה המרה על הסתלקותו של מרן הגאון הגדול רבי שמריהו יוסף נסים קרליץ זצ"ל, 
שריד לדור דעה, ראש כולל חזון איש ורבה של שכונת רמת אהרן בב"ב, מראשי מועצת גדולי התורה, נשיא ועד הישיבות וחבר 
נשיאות מפעל הש"ס, שנסתלק לגנזי מרומים בשנת הצ"ד לחייו · רבבות אנשים ובראשם גדולי ישראל שליט"א השתתפו 

במסע ההלוויה ההמוני שהתקיים משכונת רמת אהרן עד לבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז'

הראשונה לשמוע את השיעורים, היות ואז 
עוד למד ולן בביתו של דודו מרן החזו"א, 
ורק מאוחר יותר הצטרף להיות תלמיד מן 
בסולם  מהרה  עד  והעפיל  בישיבה  המנין 

העליה למראשותיו.
הכנסת  בבית  שנפתחה  בישיבה  סדריו 
'הליגמן' שלימים כיהן כרבו, ארכו שעות 
על גבי שעות ברציפות ללא כל הפסק או 
נתגלה  ובמהלכם  כלשהו,  הדעת  היסח 
בו  המיוחד  הריכוז  כושר  גם  כל  לעין 
וכל  הלימוד  מן  הטרידו  לא  דבר  ניחן. 
העיתים כולן שוות היו לטובה ומוקדשות 
ללימוד  בלבד,  אחת  למטרה  במלואן 
את  שייחד  נוסף  דבר  הקדושה.  התורה 
לימודו היתה חתירתו מאז ומתמיד לאסוקי 
שמעתתא אליבא דהלכתא. יגיעה רבה יגע 
לרדת  כדי  התעמק  בה  וסוגיא  סוגיא  בכל 
אל מצולותיה, לברר וללבן את כל פרטיה 
מחוורים  הדברים  היו  אשר  עד  ודקדוקיה 
הדק  הרבה  יגיעתו  לאחר  ברורה.  כשמלה 
הפוסקים  שיטות  ללימוד  פונה  היה  היטב 
ולא זז עד אשר זיקק את הדברים שבעתיים 
וזכה לדלות את הדין המעשי מתוך שיטות 
הרבות  מעלותיו  לכל  בנוסף  הקדמונים. 
הנדירה.  צניעותו  מידת  אותו  אפיינה 
מעולם לא נשמע קולו בשום דיון או ויכוח 
שהתנהל בין כתלי הישיבה וכולם ידעו כי 
דעתו  את  מחווה  ואינו  מופלג  שתקן  הוא 

בשום ענין מלבד הלימוד.
עם הגיעו לפרקו דיברו אודותיו נכבדות, 
זה  היה  זיע"א  איש  החזון  מרן  ודודו 
שהציעו לו להשתדך עם הרבנית לאה ע"ה 
בתו של הגאון הצדיק רבי צבי הירש הכהן 
קופשיץ זצוק"ל, מנקיי הדעת שבירושלים, 
שהיה  שיינקר  הלל  שמואל  רבי  של  חתנו 
רבי  הגאון  ירושלים מרן  גאב"ד  חתנו של 
היה  צבי  רבי  זצוק"ל.  זוננפלד  חיים  יוסף 
ימיו  וכל  נשגב  וצדיק  עצום  חכם  תלמיד 
אשר  המופלאות  ההוד  מדמויות  היה 
האצילו מהדר זיוו על ירושלים של מעלה. 
תורה  גידלו  שבו  מפואר  בית  היה  ביתו 
ויראה באופן שהיה לפלא גם באותם ימים. 
ורעייתו  הירש  צבי  רבי  נצרו  משמר  מכל 
את חינוכם של ילדיהם וגוננו עליהם מפני 
העולם  בחלל  נישבו  אשר  הסערה  רוחות 
חללים  והפילו  גורל  הרי  ימים  באותם 
רבים מספור. כל מכיריהם של המשפחות 
הגפן  ענבי  זה  שידוך  על  קראו  הכבודות 
בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל ושמחו על 
הקמתו של בית זה אשר יאחד בקרבו כחות 

מופלאים אלו.
לימים סיפר אחד מגיסיו, כי בעת שהוצע 
החזון  מרן  של  לביתו  עלה  השידוך  להם 
לגבי  תורה  דעת  מפיו  לשמוע  כדי  איש 
כשבין  השיבו  איש  החזון  ומרן  המיועד, 
היתר הוא מחווה את דעתו והערכתו ושיבח 
כשרון'  כ'בעל  אותו  בהגדירו  אחיינו  את 
גדול. כל מי שיודע ולו מעט על החשיבות 
מפיו  מפורש  שיצאה  מילה  לכל  שנודעה 
יודע להעריך כמה טמון ומונח בתוך שבח 

קצר זה.

רבבות בני אדם ליוו אתמול למנוחות את מרן הגאון הגדול רבי שמריהו יוסף נסים קרליץ זצוק"ל

הגרמ"ה הירש בהלוויה מרן הגר"ג אדלשטיין בהלוויהמרן הגר"ח קנייבסקי בהלוויה
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רבבות בני אדם ליוו אתמול למנוחות את מרן הגאון הגדול רבי שמריהו יוסף נסים קרליץ זצוק"ל

צילום: דוד זר

בשנת תשי"א התקיימה החתונה במעמד גדולי 
בבני  לתפארה  ביתם  את  הקימו  ויחדיו  ישראל, 
ברק, כשמרן המשיך חוק לימודיו בכולל פוניבז', 
התורה  אדני  על  ילדיו  את  לגדל  עמל  בבד  ובד 
והיראה במסורת אבותיו הדגולים. הרבנית מרת 

לאה ע"ה נפטרה לבית עולמה בשנת תשע"ה.
 

מסכת הרבצת התורה

דלתו  על  להידפק  החלו  נישואיו  לאחר  מעט 
בשנת  לרבים,  הרחבה  מתורתו  שירביץ  לבקשו 
תשט"ו הוא החל לכהן כר"מ בישיבת חוג חתם 
סופר, בה המשיך במשך כשלש שנים למסור את 
שיעוריו לפני תלמידיו ששתו בצמא את דברותיו, 
בישיבת  תורה  כמרביץ  לכהן  החל  מכן  ולאחר 
עד  תורה  כמרביץ  כיהן  בה  ברק,  בבני  ויז'ניץ 
לשנת תשכ"ב. בשנים אלו כיהן בתפקיד כשהוא 
של  לצידם  הצעירים  בצורבים  תורה  מרביץ 
ורבי  זצוק"ל  נדל  גדליה  רבי  הגדולים  הגאונים 
שאול ברזם זצוק"ל. באותן שנים העמיד לגיונות 
של תלמידים אשר התעלו בתורה וביראת שמים 
חיה  דוגמה  מהווה  המופתית  כשדמותו  טהורה 
לכל אשר לימד ותבע מאיתם בבחינת 'נאה דורש 
ונאה מקיים'. בוגרי הישיבה אשר זכו לקבל ממנו 
את  ובגעגועים  בערגה  היום  עד  מזכירים  תורה 
העמוקים  שיעוריו  על  התענגו  בהם  ימים  אותם 

והבהירים וקנו מפיו לקח טוב.
הסתלק  שאביו  לאחר  תשי"ט  טבת  בחודש 
אביו  מקום  למלאת  התמנה  הוא  עולמו  לבית 
והמשיך  ברק,  בבני  הליגמן  ביהכ"נ  כרב  ולכהן 
בכך עד שקיבל עליו עול הרבנות ברמת אהרן עם 

ביסוסה של השכונה.
ביותר  הנודעים  התורה  ממקומות  אחד 
זכרון  בשכונת  איש  חזון  כולל  הינו  בארה"ק 
מרן  ידי  על  והוקם  שנוסד  ברק,  בבני  מאיר 
החזו"א זיע"א לעמלי התורה שלמדו כל ימיהם 
תורה ללא הפוגה. בשנת תש"ב, הורה מרן החזון 
זצוק"ל  קרליץ  יוסף  שמריהו  רבי  לאחיינו  איש 
את  להקים  סייע  הוא  הכולל,  בראשות  לעמוד 
ומרן  זצ"ל,  הלפרין  יעקב  הרב  עם  יחד  המבנה 
החדש  במבנה  להתפלל  הספיק  איש  החזון 

בתפילות בימים הנוראים של שנת תשי"ד, בשנת 
נחום  רבי  זצוק"ל  תשט"ו התמנה אביו של מרן 
מאיר קרליץ זצוק"ל לכהן כראש הכולל, ולאחר 
פטירתו ביקשו למנות את בנו מרן הגר"נ זצוק"ל 
שימלא את מקומו, אך בישיבה לא הסכימו לוותר 
המשיך  וכך  התיכון,  הבריח  שהיו  שיעוריו  על 
הקהלות  מרן  ביקשו  כשאז  תשכ"ב,  לשנת  עד 
פאר  ולכהן  אביו  מקום  למלאת  זצוק"ל  יעקב 
כראש הכולל, בו המשיך לכהן עד יומו האחרון, 
יצאו מאות רבות של תלמידי חכמים  כשמקרבו 
והדרו בשיעוריו  והוא השפיע מהודו  מובהקים, 
ובדמותו המיוחדת בכל השנים כשהיה שוקד על 

דלתות התורה ללא הפוגה.
והנהגות  תכונות  כמה  להן  התמזגו  בהנהגתו 
שהיו  שנותיו  כל  משך  ברמה  נהג  באמצעותן 
שוות לטובה, בהרבצת תורה עם הנהגה ציבורית 
הנהגתו  היתה  גיסא  מחד  ומיוחדת.  ייחודית 
בפסגות  החי  מקמאי  חד  כשל  נשבה  הנהגה 
התורה  ומרומם.  נעלה  ושיגו  שיחו  וכל  נישאות 
הקדושה היתה תמצית חייו, ומימי נערותו בהם 
זקנה  ימי  ועד  הק'  הישיבות  ספסלי  את  חבש 
טרדות  בחבילי  ומסובב  מוקף  היה  בהם  ושיבה 
וניתן  מגירסא,  פומיה  פסק  לא  ועצומות,  רבות 
ד'  לו בעולמו אלא  אין  כיצד  היה לראות בחוש 
לתורה  קודש  היו  עתותיו  וכל  הלכה,  של  אמות 
ועמלה. הוא נהג להתפלל בבית מדרשו עם הנץ 
בבית  נשאר  היה  התפילה  לאחר  ומיד  החמה 
בתלמודו.  שקוע  כשהוא  ארוכה  שעה  המדרש 
מדי בוקר היה יוצא מביתו אל היכל כולל 'חזון 
בחברותא.  ארוכות  שעות  לומד  היה  שם  איש' 
ורוב  ישיבה  ממנו  פסקה  לא  שנותיו  כל  משך 

שעות היממה היה רכון על תלמודו.
במהלך שבתו על כס הדיינות נתגלתה דמותו 
עדינותו  עם  בבד  בד  אשר  חת  ללא  כעשוי 
'לא  הציווי  את  פעם  אחר  פעם  קיים  ואצילותו 
במהלך  וסרק.  כחל  כל  ללא  במלואו  תגורו' 
שבתו על מדין נוכחו סובביו שוב ושוב בגדלותו 
להכריע  ביכולתו  התורני  בתחום  הן  העצומה 
מעצם  והן  ומורכבים  סבוכים  דינים  ולפסוק 
בנקודות  ולהבחין  האמת  על  לעמוד  יכולתו 
שונות שמתחילה נראו שוליות ובחכמתו התגלו 
כנקודות מפתח מהן נסללה הדרך לפתרון הענין. 
כל אימת שנזקק לנהוג במטה עז התגלתה דמותו 

כלוחם עשוי לבלי חת. הוא ידע לנהוג בתקיפות 
ובנחישות מפתיעות כשהוא אינו חת ואינו נרתע 
מול  שניצב  היחיד  הדבר  גורם.  או  אדם  משום 
עיניו היה דיני התורה הקדושה ושום שיקול או 
ענין לא יכלו לעכב בעדו או להוות מכשול בדרכו 

מהעמדת הדת על תילה.

בהנהגת היהדות החרדית

כבר בשנת תשל"ב נתמנה מרן הגר"נ זצוק"ל 
לכהן פאר בנשיאות 'ועד הישיבות', בה כיהן עד 
הישיבות  משא  את  נושא  כשהוא  האחרון,  יומו 
נשמעה  הבהירה  ודעתו  גרמא,  שהזמן  בשאלות 
רבים  נושאים  לדיונים  שעלו  אימת  בכל  ברמה 
עולם  של  ואורחותיה  לצביונה  הקשורים 

הישיבות.
בשנת תשל"ז התבקש לכהן פאר כחבר מועצת 
כשהכל  הצעיר,  גילו  למרות  התורה,  גדולי 
העריכו רוחב בינתו ודעתו המיוחדת, והוא כיהן 
לאגודת  משותפת  בהיותה  עוד  המועצה  כחבר 
בשנת  מכן  לאחר  התורה שהוקמה  ודגל  ישראל 
התורה'  'דגל  תנועת  הקמת  עם  ואכן  תשמ"ט. 
זצוק"ל  שך  הגרא"מ  מרן  הגדול  רבינו  הזמינו 

ליטול חלק בהנהגת הדור. 
'רמת  בשנת תשל"ו התמנה כרבה של שכונת 
אהרן' בעיר בני ברק ומני אז השקיע כחות רבים 
ואחד  אחד  לכל  ובעזרה  ושגשוגה  בהפרחתה 
מתושביה, כשהוא מקיים בנפשו את דברי חז"ל 
אשר קבעו כי כל מיליה דמתא מוטלים על כתפי 

תלמידי החכמים דמתא.
פתוחה  היתה  דלתו  שנותיו,  כל  במשך  מאז 
בפני כל אחד ואחד, וליבו ואוזניו גם הם פתוחים 
שהוא  סוג  מכל  לעזרה  שנצרך  מי  כל  לכל.  היו 
ידע כי הוא יכול לנקוש על דלת הבית בכל שעה, 
ואם רק היה הדבר אפשרי, היה מוכנס אחר כבוד 
ונכנס לשאול בדעת תורה בכל נושא וענין. מרן 
ישראל,  של  לצרתן  להקשיב  וליבו  עיניו  נתן 
את  מעליהם  ולהקל  בעולם  עמהם  יחד  לשאת 
פוקדים  היו  רבים  יום  וקשי  נפש  מרי  משאם. 
הרבנית  רעייתו  עם  ויחד  ביתו,  את  בקביעות 
מעלתו  מרום  יורד  היה  הרבה  ברחמנותו  ע"ה, 

ומפסגות השגתו, ומקשיב היה ללבטיהם ומחיה 
את נפשותיהם כטל תחיה. הוא לא חס על כבודו 

ועל מעמדו מעודו.
 

ויהי בנסוע הארון

בשנים האחרונות נחלש כוחו, אך למרות זאת 
במסירות  ולימודיו  יומו  בסדר  להמשיך  התאמץ 
לאה  הרבנית  זוגתו  נפטרה  תשע"ה  בשנת  נפש. 
בנו  בבית  להתגורר  עבר  תקופה  ולאחר  ע"ה 
הרב מרדכי קרליץ, שם המשיך בלימודיו וסדריו 
הרבה  חולשתו  למרות  הניתן.  ככל  הקפדניים 
הבחירות  המערכת  להצביע  כחודש  לפני  יצא 
הגורלית, והופעתו גרמה להתרגשות רבה בקרב 

המוני בית ישראל.
והמצוקים  תורה החלו האראלים  בחג שמחת 
להילחם זה בזה, וזעקות התפילה הרקיעו שחקים 
וההמונים  בני המשפחה  מפי  ניחר  בגרון  ובקעו 
שגדשו את חדרו בבית הרפואה מעייני הישועה 
שם כיהן מרן הגר"נ זצוק"ל כראש ועד ההלכה 
ידו  נקבעו לאורך שנים על  וכל פסיקות ההלכה 
לא  זצוק"ל.  הלוי  שבט  בעל  מרן  עם  בצוותא 
אחת נראה היה כאילו חלילה נגזירה הגזירה, אך 
מרן זצוק"ל שב והמשיך כשנשמת ד' באפיו, עם 
צאת החג עוד הספיק רשכבה"ג מרן שר התורה 
הגר"ח קניבסקי שליט"א לבקרו בחדרו ובהיכלה 
של ישיבת פוניבז' הורה רבינו מרן ראש הישיבה 
מסיבת  את  והפסיק  שליט"א  אדלשטין  הגרי"ג 
סיום החג לצורך אמירת פרקי תהילים לרפואתו. 
המצוקים  את  האראלים  ניצחו  כשעה  לאחר 
בבכי  פורצים  כשההמונים  הקודש,  ארון  ונשבה 
וספר  הקודש,  ארון  נוטל  כי  על  שבר  וזעקות 

התורה נלקח מעמנו לעולם שכולו טוב.
שלישי,  ביום  למחרת,  יצא  ההלוויה  מסע 
כיהן  שם  אהרן,  רמת  משכונת   12:00 בשעה 
כמרא דאתרא, מצומת הרחובות רבי עקיבא והרב 
ישראל  אלפי  רבבות  רוזנהיים.  פינת  כהנמן 
ישיבות  גדולי הדור, ראשי  ורבנן  ובראשם מרנן 
אדמור"ים, רבנים ודיינים, ליווהו לאורך הצירים 

המרכזיים של העיר.
ת.נ.צ.ב.ה.

צילומי מסע ההלוויה: אברומי ברגר
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כמו ערבה חבוטה יתר על המידה החזיר נתניהו 
את  אך  המדינה,  לנשיא  החג  במוצאי  המנדט  את 
שותפיו ל'בלוק' מעסיקים יותר הנענועים שהם חוו 
ממנו במהלך שבעת ימי החג. איש מהם לא מצליח 
להבין מה הניע את האיש להאריך 
את תקופת המנדט חרף הצהרותיו 
שלכולם  בשעה  בה  המוקדמות, 
היה ברור כי מסוכת העראי הזאת 

הוא ייזרק במוצאי החג. 
את השאלה שפרנסה את המדור 
רוצה  "מה  שנים  במשך  הזה 
בחול-המועד  החליפה  איווט", 
רוצה  "מה  הקושיה:  האחרון 
את  לידיו  קיבל  כשביבי  נתניהו". 
לשותפיו  הבטיח  הוא  המנדט 
במהירות  לנשיא  אותו  יחזיר  כי 
התפתחות  תתרחש  לא  אם  שיא 
לעמוד  הזדמנויות  דרמטית. 
יותר  והותר.  די  לו  היו  בהבטחה, 
מדיווחי קווי הסקופים על אירועי 
הראשונה  השואבה.  בית  שמחות 
בדרכו  נקרתה  האחרונה,  לא  אך 
ימים  מעשרים  למעלה  לפני  כבר 
כאשר גנץ ביטל בהפגנת זלזול את 
נתניהו  עמו.  המיועדת  הפגישה 
טרום  של  העצמי  הביטחון  חדור 
על  קופץ  היה  הבחירות,  פיגועי 
ומדביק  ידיים  בשתי  ההזדמנות 
מחרחרי  נרטיב  את  ליריביו 

המלחמה בסוכת השלום. 
נראה  החדש-חלש,  ביבי 
הריקודים  לרחבת  שנגרר  כמי 
הפוליטיים בעל כורחו. השותפים 
שוב  ידיו  על  שהוחתמו  לבלוק 
מדוע  להבין  מצליחים  לא  ושוב, 
נתניהו מצדו לא עמד בהתחייבות 
בעל-פה,  להם  שנתן  היחידה 
כשהבהיר כי לא ימשוך את הזמן 

להם  היה  לחינם. 
סיבובי- והותר  די 

השניות  ההקפות  האחרונה.  בעת  ביבי 
מקהלת  בליווי  הקטנות,  לשעות  עד 
היו   – החצר  וכתבי  הספינולוגים 

מבחינתם מיותרות.
שהסיכויים  לכך  מודע  נתניהו 
 – גנץ  בני  בראשות  ממשלה  להרכבת 
שכתבי  הסיכוי  כמו  כמעט  קלושים 
כלא  וייעלמו  ייגנזו  בעניינו  החשדות 
השבוע  שהעלה  מי  היה  בליכוד  היו. 
מה  לכל  בניגוד  כי  ההשערה  את 
מעוניין  שנתניהו  הרי  כה,  עד  שסברנו 
אחרי,  דווקא  לבחירות חדשות  להיגרר 
במישור  היועמ"ש.  הכרעת  לפני,  ולא 

יהבו  את  משליך  נתניהו  הפוליטי,  כמו  המשפטי 
המשפטן  אם:  שפת  אמריקאית  אנגלית  דוברי  על 
האמריקאי נאט לוין מאוניברסיטת סן דייגו ופרופ' 
אבי בל, עמיתו לסגל של לוין באותה אוניברסיטה. 
הפרופ' בל הצטרף לצוות המומחים על משבצת 
הישראלי בעל המנטליות האמריקאית שביבי אוהב 
כל כך. את התמחותו כעורך דין ישראלי עשה אצל 
העליון  בביהמ"ש  המנוח  חשין  מישה  השופט 
והוא משמש כיום כפרופסור בפקולטה למשפטים 
שורשיו  אך  אילן(,  )בר  ישראלית  אוניברסיטה  של 
נטועים במערכת המשפט האמריקאית. את התואר 
באוניברסיטת  בהצטיינות  סיים  והשני,  הראשון 
הנודעת  באוניברסיטה   – הדוקטורט  ואת  שיקאגו 
בפקולטה  כפרופסור  גם  מכהן  הוא  הרווארד. 
ושימש  דייגו,  סן  אוניברסיטת  של  למשפטים 
האמריקאיות:  באוניברסיטאות  אורח  כמרצה 
בעל  ממשפטן  יורק.  שבניו  ופורדהם  קונטיקט, 
בעלי  הפרקליטים  גם  עשיר,  כה  בינלאומי  רזומה 

עודף הביטחון העצמי, לא יכלו להתעלם. 
של  כג'וקר  נשלפו  האמריקאים  המומחים  שני 
בהופעה  השימוע  ימי  את  וחתמו  נתניהו,  סנגורי 
בראשות  הפרקליטים  צוות  בפני  מרשימה  אישית 
פספסה  אומנם  ארי  בן  ליאת  הנופשת  היועמ"ש. 
את המופע, אך התרשמות פרקליטי נתניהו הייתה, 
לשניים,  האזין   – בארץ  שנותר  הצוות  שאר  כי 

שמשפטנותם אומנותם, בנפש חפצה.
נוספים  אמריקאים  פרופסורים  לצד  ובל,  לוין 
הנודע  האמריקאי  המשפטן  ובראשם  שם  בעלי 
הפרופ' אלן דרשוביץ', חתומים על מסמך עב כרס 
סקירה  עם  ליועמ"ש  שהוגש  עמודים  כאלפיים  בן 
מסקנת  הבינ"ל.  מהמשפט  תקדימים  של  נרחבת 
הכתובה  דעתם  בחוות  גם  שהרשימו  המומחים 
המשפט  בעולם  כי  היא,  האישית  בהופעתם  וגם 
מעולם לא הוגשה תביעה נגד פוליטיקאי בגין עילה 
כי  טוענים  הוגן. המומחים האמריקאים  סיקור  של 
תקדים מסוג זה עלול לפגוע קשות באושיות השיטה 
בין  והבלמים  האיזונים  את  ולהפר  הדמוקרטית, 

הרשויות תוך הענקת כוח בלתי מידתי לפרקליטות 
פוליטיקאים  שבין  היחסים  במערכות  להתערב 

לעיתונאים. 
רק  כי   – הנכבדים  לפרופסורים  תספרו  לכו 
היו  הפרקליטות,  של  הבלמים  רפידות  בישראל, 

שחוקות מלכתחילה.

חורבן הבית
ויקבל  ייאמן  הבלתי  את  יעשה  מנדלבליט  האם 
לבסוף את 'עיטור העוז' של מחנה הימין? בסביבתו 
היועמ"ש  בפני  כי  שסבור  מי  יש  נתניהו  של 
להסיר  לו  שיאפשרו  היסודות  הונחו  מנדלבליט 
האם  השאלה  על   .4000 מתיק  השוחד  עבירת  את 
הסולם  באמצעות  מהעץ  לרדת  יעז  היועמ"ש 
תשובה  אין  נתניהו  לפרקליטי  גם  לו,  שהוצב 
ברורה. הפרקליטה ליאת בן ארי אומנם כבר שבה 
למנדלבליט  יחכה  האמיתי  הג'ונגל  אך  מהספארי, 
נתניהו  לטובת  להכריע  יעז  רק  אם  בישראל,  כאן 

בעניין השוחד.
משיכת הזמן של נתניהו אפוא, מוסברת בסביבתו 
יאזור  מנדלבליט  כי  תקוותו  אבדה  שלא  בכך  גם 
אומץ ויסיר את סעיף השוחד בעניינו. דרמה שכזאת, 
את  הופך  כשהוא  לבחירות  לרוץ  לנתניהו  תאפשר 
עצמו בעיני תומכיו - מברווז צולע לברבור צחור. 
הזאת,  שההיאחזות  לכך  מודע  נתניהו  שגם  אלא 
מחבל  עבורו  להפוך  עלולה  בקש,  כטובע-תובע 
לא  צפוי  הבלתי  אם  וזאת  חנק,  לעניבת  הצלה 

יתרחש וההמלצה בסעיף השוחד תיוותר על כנה. 
לחפש  צריך  לשאלה  התשובה  ואת  ייתכן 
ולא  הרעייה,  מתמחה  בו  הפסיכולוגי  בתחום 
עשורים,  כמה  מזה  מתמחה  בו  הפוליטי  במישור 
נתניהו הבעל שחגג שבעים. אחרי למעלה מעשור 
שבמהלכו מעון רה"מ ברחוב בלפור נרשם על שמה 
נוסף  בטאבו, המשפחה מסרבת לחוות חורבן בית 
נתניהו על עצמו באותה שיחה כנה  – כפי שהעיד 
תחושותיו  את  בפניהם  כשתיאר  עמונה,  מפוני  עם 
הבית",  את  "איבד  שבה  היחידה  בפעם  הקודמות 

ב-99'. 
היה  לא  מאז,  הפינוי  ואיום  חלפו,  שנה  עשרים 

מוחשי כהיום, היום הזה ממש. 

דעת מיעוט
בני  העין  מראש  צייץ  לבן",  כחול  זמן  "הגיע 
גנץ, עם הודעת נתניהו על החזרת המנדט במוצאי 
הבלוק  ראשי  עם  משיחות  ונראה.  נחיה  החג. 
לאחר  תפורק  לא  הזאת  שהסוכה  הרושם  מתעורר 
נתניהו,  של  הזמן  ממשיכת  אכזבתם  חרף  החגים. 
שלהם,  המשותף  המיקוח  כוח  כי  לשותפיו  ברור 
גדול מסך חלקיהם. אם גנץ ימשיך לפעול בהתאם 
להוראות ההפעלה של יאיר לפיד ולא יסכים למודל 

מחזיר את המנדט

במישור המשפטי כמו 
הפוליטי, נתניהו משליך 
את יהבו על דוברי אנגלית 
אמריקאית שפת אם: 
המשפטנים הנודעים 
נאט לוין ואבי בל, שחתמו 
את ימי השימוע בהופעה 
אישית בפני הצוות 
בראשות היועמ"ש. 
הנופשת ליאת בן ארי 
אומנם פספסה את 
המופע, אך התרשמות 
פרקליטי נתניהו הייתה, 
כי שאר הצוות שנותר 
בארץ – האזין לשניים, 
שמשפטנותם אומנותם, 
בנפש חפצה

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

 יקבל את עיטור 
העוז? היועמ"ש 
מנדלבליט
 צילום: אבי אוחיון 
לעמ
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שנתניהו הניח על השולחן בערב החג – ונדחה על 
מוקמת  שבה  הקונסטלציה  את  לראות  קשה  ידו, 
טיבי  של  המשותפים  בקולותיהם  מיעוט  ממשלת 
ובוגי ובהימנעות איווט. הנזק ארוך הטווח שייגרם 

למרכיבי ממשלה שכזאת, ידוע גם להם. 
להערכות  בניגוד  אחרת.  סבור  אגב,  נתניהו 
בהתאם  לומר  יותר  נכון  ואולי   - שותפיו  מרבית 
מלזלזל  נזהר  הוא   - מיעוט  בדעת  לנסיבות: 
לכולנו  שצופנים  ממה  וחרד  השני  הצד  בסיכויי 
השיחות  אובססיית  במסגרת  גנץ.  של  המנדט  ימי 
במהלך  ניהל  שהוא  השעתיות,  לעיתים  היומיות, 
ימי החג עם חבריו לבלוק, הסביר נתניהו את חרדת 
ההחתמות הסדרתיות ואת הצורך ביישור השורות, 
להקים  עליון  אינטרס  יש  ולליברמן  שללפיד  בכך 
בזק  חקיקת  להעביר  קצוב,  לזמן  מיעוט  ממשלת 
אזרחית, ולרוץ לבחירות כשהם נישאים על הגל של 

קיום ההבטחות לבוחר החילוני.
את  איבד  נתניהו   – הפוליטית  התחזית  בתחום 
ולפענח טוב מכולם  משבצת החזאי שיודע לקרוא 
את צפונות המפה הסינופטית הפוליטית. על דברי 
מאלה  אחד  של  מפיו  באוזניו  שהושמעו  הביקורת 
הייתה  לא   - האחרונה  תחזיתו  אחר  שבי  שהלכו 
מהקדמת  כלום  הרווחנו  "לא  תשובה.  לאיש 
ייאוש  של  ברגע  הבכיר  השותף  אמר  הבחירות", 
ושחזר זאת לאחר מכן באוזניי, "הרי יכולנו להיות 
באותו מצב של העברת המנדט לגנץ בתנאים הרבה 
יצוק של  לא עם בלוק אלא עם בטון  יותר טובים. 
מה  כל  איווט.  ללא  גם  לנו  שהיו  מנדטים  שישים 
מצד  אחד  קול  ולהעביר  לנסות  זה  צריכים  שהיינו 
לצד בזמן שגנץ מבזבז את הימים והולך עם הראש 
בבלוק. ההליכה לבחירות התבררה בדיעבד כמשגה 

חמור וכתחזית שגויה". 
על טעויות משלמים - והמחיר הסופי טרם נקבע. 
איך שזה נראה כעת, לכולנו צפוי זמן חורף בצבע 
של  גשם  נוטפי  עננים  עם  שחור,  זמן  לגמרי.  אחר 
שנאה שמוסיפים להתקדר ולהחשיך את שמינו. גם 

את ימינו. 
בריא,  לחורף  המסורתיים  והייחולים  האיחולים 
המישורים  בכל   – אקטואליים  כה  היו  לא  מעולם 

והתחומים.

המילה האחרונה
מנדט.  החזרת  של  בתקופה  פרידה  טור  זהו 
במסגרת  שאכתוב  האחרונות  הן  הבאות  השורות 
האכסניה המכובדת של רשת קו עיתונות. במשך בר 
מצווה של שנים, מדי שבוע, הייתה לי הזכות למלא 
מאחורי  המתרחש  בתיאור  הזה  המדור  שורות  את 
הטור  רק.  לא  אך  הפוליטית  במערכת  הקלעים 
הסמינרים  בנות  במצוקת  נגע  שכתבתי  הראשון 
כמערכת  עיתונות'  'קו  של  הערכי  הקו  את  וביטא 
השוטפים,  המאורעות  את  לסקר  רק  לא  שיודעת 
והמצוקות  העוולות  את  ולבטא  לנסות  גם  אלא 
רחבי  בכל  וכציבור,  כיחידים  הקוראים,  שחווים 
חששו  שאחרים  כאובים  בנושאים  ואף   - הארץ 
מלעסוק בהם. בימים בהם כל פרשנות בוקר הופכת 
לבלתי רלוונטית בעליל בשעת בין ערביים, העיסוק 
אקטואלי  ואפילו  חשוב  הקוראים,  ציבור  בצרכי 
- מפירוש מאווייהם הבלתי מושגים של  לא פחות 

הפוליטיקאים.
מזן  מקומונים  רשת  ונותרה  הייתה  עיתונות'  'קו 
חינם  מחולק  שהעיתון  למרות  קיים.  לא  שכמותו 
כאל  היא  לקוראים  שההתייחסות  הרי  כסף,  אין 
 13 במשך  כספם.  במיטב  המוצר  על  ששילמו  מי 
מו"ל  לי  שאמר  הדברים  גם  עיני  לנגד  עמדו  שנה, 
"קח  הראשונה:  בפגישתנו  קוניק  אריאל  העיתון 
הקורא  אצלנו  אחרים,  לעיתונים  שבניגוד  בחשבון 
לא בוחר האם לרכוש את העיתון אלא אנחנו אלה 
שבוחרים להיכנס אליו לסלון, לכל בית ובית בבני 
את  החרדיים".  הריכוזים  ובשאר  בירושלים  ברק, 
בכל  וליישם  להפנים  השתדלתי  הללו  התובנות 
שנותיי במערכת. לסקר ללא משוא פנים את המתנהל 
מאחורי הקלעים, לעיתים תוך הבעת ביקורת נוקבת, 
אך תמיד מתוך ראיית טובת הקהילה החרדית, על 

כל גווניה.
אלה  פרידה  במילות  להתייחס  שלא  אפשר  אי 
גם לחופש הביטוי והיצירה המוחלטים להם זכיתי 
במשך כל שנות עבודתי במערכת, שבוע אחר שבוע 
ללא יוצא מן הכלל וללא שום חריג. אחרי שקראנו 
את כתבי החשדות בתיקי האלפים של ביבי ונחשפנו 
ניתן  הכללית,  בעיתונות  הקלעים  למתנהל מאחורי 

לומר בבירור שמדובר באי של שפיות שקשה למצוא 
על  והברכה  התודה  הישראלית.  בעיתונות  כיום 
הבמה, כמו גם על חופש היצירה, מגיעות להנהלת 
מוותיקי  קוניק,  אריאל  המו"ל  בראשות  העיתון 
הישראלית,  ובעצם   – בעיתונות החרדית  המו"לים 
שגם אחרי כשלושה עשורים ממשיך להתייחס לכל 
באותה  הדפוס,  מכבש  תחת  שיוצא  שבועי  עיתון 

כמו  ומקצועיות  רצינות 
היה זה הגיליון הראשון. 
הכרת תודה מיוחדת אני 
הראשי  לעורך  גם  חב 
פלח,  ינון  הרשת  של 
קצרה  הפסקה  שעם 
ליווה   - להתרעננות 
נאמנה,  כאן  אותי 
ובמקצועיות,  בחברות 
ועד  הראשון  מיומי 

לאחרון.  
המכובדת,  הבמה 
והמגוון  העצום  הקהל 
והרצון  הקוראים  של 
הטור  את  לכם  להגיש 
שבוע,  בכל  הזה 
האנרגיה  במלוא 
מביאים  וההתחדשות, 
את  להחזיר  אותי  גם 
אפיקים  ולחפש  המנדט 
להתחדשות  חדשים 
בתחום  ולהתרעננות 
והיצירה  הכתיבה 
עושה  אני  העיתונאית. 
ובידידות,  בחברות  זאת 
המקצוע  אהבת  מתוך 
ותוך הבעת תודה מקרב 
ולמערכת  להנהלה  לב, 
הבמה  את  לי  שהעניקו 

אמון  שנתתם  הקוראים  ולכם  הזאת  המכובדת 
ושיגרתם לי פידבקים שבועיים במשך 13 שנים. 

היו שלום קוראים יקרים. לאכסניה הזאת אמשיך 
להיחשף מדי שבוע, אך מהיום והלאה מהצד שלכם, 

כקורא ולא ככותב. 

הקפות שניות מיותרות. נתניהו וגנץ אצל נשיא המדינה | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ 

'קו עיתונות' הייתה ונותרה 
רשת מקומונים מזן שכמותו 

לא קיים. למרות שהעיתון 
מחולק חינם אין כסף, הרי 

שההתייחסות לקוראים היא 
כאל מי ששילמו על המוצר 

במיטב כספם. במשך 13 שנה, 
עמד לנגד עיני גם המוטו של 

מו"ל העיתון אריאל קוניק: 
"אצלנו הקורא לא בוחר האם 
לרכוש את העיתון אלא אנחנו 

אלה שבוחרים להיכנס אליו 
לסלון, לכל בית ובית בבני ברק 

ובירושלים"
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תילי תילים של פרשנויות והררי מלל שנשפכו בחודש האחרון בתקשורת 
הישראלית, מכסים בעצם על בעיה פשוטה, משחק הרכבה בסיסי עם כמות 

מצומצמת של וריאציות, שכרגע אף אחת מהן לא נראית ריאלית.
בהחתמות  היטב  )והמתוחזקת  המפתיעה  ביציבותו  בהתחשב  למעשה, 
של  צפוי  הבלתי  חוזקו  בהינתן  ומנגד  הימין-חרדים,  בלוק  של  שוטפות( 
 .1 ממשלה.  להקמת  אפשרויות  שלוש  בדיוק  יש  ללפיד,  גנץ  בין  החיבור 
ממשלת אחדות עם החרדים וימינה. 2. ממשלת ימין-חרדים עם ליברמן. 3. 

ממשלת מרכז-שמאל-ערבים עם ליברמן.
אם נתייחס ברצינות להצהרות של איווט, שתי האופציות האחרונות אינן 
בע"מ.  מילה  היא  ליברמן  של  שמילה  למדנו  שכבר  אלא  מצידו,  אופציה 
לא נתפלא אם תימצא מצדו נוסחת קסם של ממשלת שמאל-מרכז כשהוא 

)והרשימה המשותפת( תומך בה מבחוץ וחובר אליה בהמשך.
מאחר וכל הצדדים במגרש הפוליטי מבינים את כללי המשחק היטב, הם 
שייתפס  מי  כאשר  שלישית.  בחירות  למערכת  בדרך  אנחנו  שכרגע  יודעים 
ישראל  את  וגרר  אחריות  חוסר  שגילה  וכמי  בבזבזנות  כאשם  הקהל  בדעת 

שוב לקלפי - הוא זה שצפוי להינזק ולשלם את המחיר.
המנדט  את  ראשון  יקבל  מי  בשאלה  המוקדם  המשחק  גם  נבע  מכך 
מהנשיא, כשבשלב מסוים כל אחד מהצדדים "כיבד" את יריבו, משל מדובר 

במתפללים בבית הכנסת הדוחקים זה את זה לגשת לפני העמוד.
החישוב הפוליטי הקר שעמד בבסיס הדברים, יצא מנקודת הנחה שהשני 
שיקבל את הצ'אנס להקים ממשלה - יהיה בעמדת יתרון, מאחר והוא יוכל 
לקרוא פומבית ליריביו לחבור לממשלתו ו"לגלות אחריות לאומית", קריאה 

שתפיל עליהם את האחריות כביכול לקיומה של מערכת בחירות שלישית.
אל תתפלאו אם בחודש הקרוב - בהיעדר מו"מ של ממש בין הצדדים - 
יפתחו בליכוד ובכחול לבן בקמפיין הבחירות הבאות, שעיקרו ניסיון לסמן 

את הצד השני כאשם בכישלון המגעים.
על  גם  וכמו  ולפיד  גנץ  של  החרדי  הציבור  פסילת  על  יצביעו  בליכוד 

דרישתם להדחת נתניהו, בכחול לבן יאשימו את הליכוד שהבלוק המקדים 
שסגרו עם ימינה והחרדים מנע מו"מ רציני, בליכוד יאשימו בחזרה שלפיד 
סגר בלוק זהה עם ליברמן, בכחול לבן יטיחו מצדם שנתניהו אשם בכל ואילו 
היה ח"כ אחר בראשות הליכוד כבר מזמן הייתה ממשלה, חד גדיא חד גדיא.

מפני שיבה תחתום

בשמחת תורה נרשמו חגיגות בירושלים, ואין המדובר במעגלי הרוקדים 
בשעות הבוקר באחת החסידויות הנודעות, אלא במעון ראש הממשלה, שם 
עם   - זה  בגיל  ההלכה,  לפי  השבעים.  הולדתו  יום  חגיגות  את  נתניהו  ציין 
הגיעו לשיבה - מתקיים בו "מפני שיבה תקום". נדמה שבמקרה דנן, גורסים 

במערכת הפוליטית "מפני שיבה תחתום".
ראשי הסיעות וחברי הכנסת מגוש הימין-חרדים מתבשרים אחת ליומיים 
בנפרד  מו"מ  ינהלו  שלא  לחתום  נדרשים  הם  חדשה.  החתמה  יוזמת  על 
חדש  למועמד  יצטרפו  שלא  לחתום  אחר,  במועמד  יתמכו  שלא  ולחתום 
נטויה  היד  ועוד  שני,  בסיבוב  אישית  נאמנות  על  ולחתום  שלישי  בסיבוב 

והעט חותמת.
מדובר  כנתניהו  )ובצדק(  קבלות  עם  פוליטי  פרנואיד  עבור  שגם  נדמה 
בהגזמה. וכי יש מי שחושב שחתימה נוספת תעלה או תוריד ברגע האמת? 
הרי   - לגנץ  ושקד מסוגלים לחבור  עדיין חושד שבנט  ביבי  אם אחרי הכל 

ששום מסמך נוסף לא ירגיע אותו.
לגבי האחרים אין כל חשש, הסיעות החרדיות כרכו את גורלן במובהק עם 
נתניהו לטוב ולמוטב וגם לסמוטריץ' ושות' אין מה לחפש בממשלה חילונית 

ליברלית )בוודאי אם זו תכלול את ליברמן והצהרותיו "בלי משיחיים"(.
אבל גם בנט יחשוב פעמיים לפני שיצא להרפתקאה חדשה. במהלך חול 
המועד טרח שר החינוך לשעבר לפרסם טקסט רווי הערצה לנתניהו, כולל 
מחמאות שראש הממשלה לא יצליח להוציא מחלק מבכירי הליכוד - גם אם 

לא מורכב

אבי גרינצייג / על סדר היום

 ישיבה משותפת אינה דומה לריקוד משותף. בני גנץ ורפי פרץ בהקפות שניות בכפר חב"ד | צילום: שניאור שיף

רק 28 מתוך 2,795 
מצביעי כפר חב"ד, 

בדיוק אחוז בודד, 
הצביעו עבור מפלגות 

מרכז-שמאל. זה 
לא מנע מיו"ר כחול 

לבן, בני גנץ, לפזז 
השבוע בהקפות 

השניות המסורתיות 
בכפר, לצדו של שר 

החינוך רפי פרץ. 
)אל דאגה, הפער בין 

ריקוד משותף לישיבה 
משותפת לא נסגר גם 

בשבע הקפות(.
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לא מורכב

מעורה בפוליטיקה הישראלית. הרב יצחק עמאר בבקזבלנקה

החישוב הפוליטי 
הקר שעמד בבסיס 
הדברים, יצא מנקודת 
הנחה שהשני שיקבל 
את הצ'אנס להקים 
ממשלה - יהיה 
בעמדת יתרון, מאחר 
והוא יוכל לקרוא 
פומבית ליריביו לחבור 
לממשלתו ו"לגלות 
אחריות לאומית", 
קריאה שתפיל עליהם 
את האחריות כביכול 
לקיומה של מערכת 
בחירות שלישית.

יבטיח להם פריימריז על בסיס שבועי )מובן מאליו שאין לחשוד 
בבנט שהעלה את הדברים על הכתב במועד חלילה, ומן הסתם 

היה הטקסט הנ"ל שמור בצקלונו מימים ימימה ליום פקודה(.
יומרני  היה  נראה  שבתחילה  ה"בלוק"  מהלך  כה  עד  ככלל, 
מעט - מוכיח את עצמו. אם היה בכחול לבן מי שקיווה שבכירים 
יפגינו עצמאות או  נתניהו, שש"ס או בנט  יחתרו תחת  בליכוד 
שלאמירות של "גורמים" ביהדות התורה שקיימו מולם ערוצים 

שונים ומשונים תהיה משמעות של ממש - דינו להתבדות.
כך או אחרת, ספק אם זו הייתה תוכניתו המקורית של נתניהו, 
להטיל  שצפוי  לנשיא,  המנדט  בהחזרת  הולדתו  יום  את  לציין 
זה  יהיה  משלו.  ממשלה  ולהרכיב  לנסות  גנץ  על  השבוע  כבר 
הרכבת  תוטל  שנה   11 מזה  ולראשונה  מאחר  היסטורי,  אירוע 

הממשלה על מי שאינו עונה לשם בנימין נתניהו.
"בלוק  יציב  כמה  דווקא  היא  כאמור השאלה המרכזית  כעת 
המרכז", הכולל את כחול לבן על חלקיה השונים ואת ליברמן. 

בחודש הקרוב נדע.

מורשת הגנרל

'חוק מופז', שנועד  נחקק  לפני כעשור  גוש המרכז:  אפרופו 
אינם  אם  גם  האם  מסיעת  לפרוש  כנסת  חברי  לשבעה  לאפשר 
מהווים שליש סיעה, מבלי לסבול מהסנקציות שסופג ח"כ בודד 
הבאה  לכנסת  מהתמודדות  מנוע  השאר:  )בין  מסיעתו  שפורש 

במסגרת רשימה קיימת, מנוע מקבלת תפקיד שר ועוד(.
בזמנו נועד החוק לאפשר לח"כ שאול מופז ואנשיו ב'קדימה' 
אלא  נתניהו,  )בראשות  הליכוד  לממשלת  ולחבור  לפרוש  ז"ל 
מה(. לבסוף, נעזרה בחקיקה דווקא יריבתו לסיעה, ציפי לבני, 

כשהקימה את 'התנועה'.
גנרל  אצל  עבד  שלא  מה  אם  בליכוד  שתוהה  מי  יש  כעת, 
ושר ביטחון בדימוס אחד - יצליח אצל האחר, ולא, לא מדובר 

ברא"ל בני גנץ.
התקווה קלושה, אך בחסות החשש ממערכת בחירות שלישית 
את  מוצא  אינו  יעלון  בוגי  לשעבר  הביטחון  ששר  והתחושה 
מקומו הטבעי בכחול לבן, יהיה ניסיון של הדקה ה-90 לשכנע 
תפחת  נדוניה שלא  אתו  ולהביא  הליכוד,  לשורות  לחזור  אותו 

משישה חברי כנסת - תמורתם יוכל לדרוש עולם ומלואו.
אלא שגם אם יעלון יסכים להניח לנחלי הדם הרע שזרם בינו 
ובין ראש הממשלה כשהודח מכסאו לטובת ליברמן )לו רק היה 
נתניהו יכול להחזיר את הגלגל לאחור...(, ספק גדול אם ימצא 

שישה לוחמים נאמנים לו. 
)מלבד  כנסת  חברי  חמישה  מונה  בראשותו  תל"ם  סיעת 
יעלון עצמו חברים בה גם יועז הנדל, צבי האוזר, אורלי פרומן 
וגדי יברקן(. כך שיעלון יצטרך לגייס שני פורשים נוספים, לא 

משימה פשוטה בכלל.
גם אם תושלם מלאכת השכנוע, ייאלץ נתניהו לחכות עד תום 
השבועות הקרובים, או אז, במידה וגנץ ייכשל ויחזיר את המנדט 

לנשיא, יוכל ליטול אותו שוב אם ימליצו עליו 61 חברי כנסת.

מעשיך יקרבוך

בודד,  אחוז  בדיוק  חב"ד,  כפר  מצביעי   2,795 מתוך   28 רק 
הצביעו עבור מפלגות מרכז-שמאל. זה לא מנע מיו"ר כחול לבן, 
בני גנץ, לפזז השבוע בהקפות השניות המסורתיות בכפר, לצדו 
ריקוד משותף  בין  דאגה, הפער  )אל  פרץ.  רפי  של שר החינוך 

לישיבה משותפת לא נסגר גם בשבע הקפות(.
פרשנות  גיליון  מחזיקים  עצמם  בפני  והחרדים  גנץ  יחסי 
נרחב. מי שהחל את דרכו הפוליטית בחבירה ל"אויב החרדים", 
ברק  לבני  הגיע  אף  ובשיא  לדת  אהבתו  על  להצהיר  הרבה  אך 
ל'משמר' בליל שישי, שם הצטלם עם צ'ולנט וחברים. בהמשך 
ועכשיו  ליברלית"  חילונית  "ממשלה  שיקים  והכריז  שוב  זגזג 

כאמור הוא מפזז ומכרכר עם ספר התורה.
אולי כדאי שייוועץ בשותפו לצמרת, יאיר לפיד, שילמד אותו 
דבר או שניים על הפרקטיקה החרדית. את המפלגות החרדיות 
לא קונים בחיוכים, לא בהתעטפות בטלית בכותל ולא בהפרשת 

חלה של הרעיה, המבחן הוא אחד - עולם המעשה.
יחבור  - אם  ופשוט  קל  הוא  גנץ בציבור החרדי  המבחן של 
להקמת ממשלה עם גוש ימין-חרדים, יקנה את עולמו )וגם לפיד 
ירוויח הזדמנות פז לנקות את שמו, כפי שאמר במהלך החג נשיא 
בהעדפתו  יתמיד  אם  כהן(.  הגר"ש  מרן  התורה  חכמי  מועצת 
לליברמן ולממשלה נטולת חרדים - גם ריקוד על שתי החתונות 

בגור לא ימנע מסגן השר ליצמן לנגב את חליפתו אחריו.

טיפ מרוקאי

שנתיים  לו  לתת  צריך  ממשלה,  ראש  להיות  רוצה  "ליברמן 
ספק  יעשה",  הוא  וההבטחות שלו  הדיבורים  ולראות מה מכל 
אם אתם מסכימים עם התובנה, לבטח תתפלאו לדעת מי עומד 

מאחוריה.

קהילת  של  והמוהל  השוחט  עמאר,  יצחק  הרב  הוא  הדובר 
במדינה  חייו  כל  שגדל  פיקח  יהודי  מרוקו,  קזבלנקה,  יהודי 
תורנית  השכלה  רכש  האטלס,  בהרי  נולד  אפריקאית,  הצפון 
בישיבות מקומיות והסמכה אצל גאוני מרוקו של הדור הקודם, 

ומעורה היטב בפוליטיקה הישראלית.
הרב עמאר דווקא תומך בחבירה של ש"ס לכחול לבן, בלית 
ברירה, "הכי חשוב זה המוסדות ועולם התורה, בשביל זה הם 

קיימים. אם זה מה שצריך - אז אין ברירה".
מנגד, גיסו משה חליווה, המכהן גם כגבאי בית הכנסת המרכזי 
של הקהילה המצומקת למדי במרקש, משוכנע ש"ליברמן רוצה 

לנקום בנתניהו שפיטר אותו מהביטחון, לכן עשה מה שעשה".
כי  לקבוע  ניתן  במרוקו,  סיור  של  וקצת  שבוע  לאחר  ככלל, 
מה  של  בלבד  קלושה  בבואה  הן  במדינה  היהודיות  הקהילות 
כאלף  מתגוררים  בה  קזבלנקה,  למעט  בעבר.  כאן  שהתרחש 

יהודים פלוס מינוס, הכל נמוג. 
במרקש משה מתקשה לאסוף מניין לבית הכנסת העתיק של 
לנו שלושה מתפללים, בשבת  יש  בוקר  "בכל  היהודי.  המלאח 
שישה ולפעמים יש תיירים אז יש מניין", הוא מפרט, לא לפני 

שחילץ הבטחה שנגיע לסייע במאמץ.
רוחות של שינוי מנשבות באוויר מאז מונה הגאון רבי יאשיהו 
פינטו לכהן כגאב"ד מרוקו. "יש התעוררות ומגיעים לפה יותר 

יהודים, אולי זה יעזור להביא דור צעיר", מקווים בקהילה.
מנגד, המעורבות בחיים היהודיים הגלובליים עצומה ובפרט 
בנעשה והנשמע בישראל. המקומיים מעודכנים היטב בחדשות 
יש  לכולם  וכמעט  אחת  מפעם  יותר  בה  ביקרו  כולם  מהארץ, 
קרובי משפחה מדרגות שונות בישראל - בין המתים ובין החיים. 
הם  בישראל  עוסקת  וכשהשיחה  עברית שוטפת  מדברים  הרוב 
מגלים עמדות ימין מובהקות, "גנץ לא יעיז לקחת את המשותפת, 
לא משנה כמה מנדטים יהיו להם, הם רוצים את ירושלים, את 
גבולות 67, אין שום ממשלה יהודית שתלך איתם", פוסק משה 

בידענות.
יהודי ישיש  יהיה? הרב יצחק עמאר, בחכמת חיים של  ומה 
פעם  לבחירות  ילכו  "אולי  מכריע  שניים,  או  דבר  ראה  שכבר 

שלישית, אבל שום דבר לא ישתנה". רשמנו.
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פרשת קין והבל היא אחת מהפרשות 
את  שחווים  אחים  שני  איך  התמוהות, 
בריאת העולם ואת ההתגלות האלוקית, 
כמו  העולם,  לבורא  מנחה  מביאים  כך  ומתוך 
שנאמר: "ויבא קין מפרי האדמה מנחה... והבל 
הביא גם הוא מבכורות צאנו... וישע ה' אל הבל 
)ד,  שעה"  לא  מנחתו  ואל  קין  ואל  מנחתו  ואל 
ב-ה(. אולם התוצאה מזעזעת – קין הורג את הבל 

אחיו ומשמיד שליש עולם.
שואל:  זי"ע  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק 
מפירות  הביא  קין  כי  עולה  הכתוב  מפשטות 
האדמה הפשוטים, ולכן לא שעה ה' אל מנחתו, 
ואילו הבל הביא מבכורות צאנו ומחלביהן ולכן 
שעה ה' אל מנחתו, ע"י שירדה אש מן השמים 
ואכלה את מנחתו. וכי שייך אצל הקב"ה המושג 
"יותר מכובד", "פחות מכובד", הרי אצל הקב"ה 
בהקרבת  שמצאנו  כמו  הכוונה,  זה  העיקר 
הקורבנות בבית המקדש: )ויקרא ב, א( "ונפש כי 
נאמר  לא  רש"י:  אומר   - מנחה"   קרבן  תקריב 
מי  כי  במנחה.  נדבה, אלא  קרבנות  בכל  "נפש" 
מעלה  הקב"ה  אמר  עני!  מנחה?  להתנדב  דרכו 
ניתן  איך  וא"כ,  נפשו.  הקריב  כאילו  עליו  אני 
לייחס חטא לקין שהביא מפירות פשוטים ובשל 

כך לא שעה ה' אליו ואל מנחתו? 
זה שהביא  הוא  אנו מוצאים שקין  ועוד,  זאת 
אליו  הצטרף  כך  אחר  ורק  לה',  מנחה  תחילה 
הבל  הוא".  גם  הביא  "והבל  שנאמר:  כפי  הבל, 
הבין  קין  ואילו  אחריו,  ונגרר  לקין  טפל  היה 
כך  הקרבנות,  סוד  את  לעולם  וחידש  מדעתו 
מדרגה  מתוך  לכאורה  הייתה  קין  של  שמנחתו 
גם  למנחתו  הקב"ה  שעה  לא  א"כ  למה  גדולה, 

אם היה מן הגרוע ומן הפחות? 
מפרש הרבי מרוז'ין, שאצל הבל נאמר: "ויהי 
הבל רועה צאן", ואילו אצל קין נאמר "וקין היה 
לשון  "ויהי"   - כתוב   הבל  אצל  אדמה".  עובד 
צער. הבל הצטער שהיה בכלל צריך לרעות צאן 
וקלה כמו  נקיה  אומנות  לפרנסתו, אע"פ שהיא 
שראינו שיעקב אבינו היה רועה צאן, אבל בכל 
זאת היה מצטער על כך. כי יותר טוב היה לו אם 
אילו  אך  ותפילה.  בתורה  רק  לעסוק  יכול  היה 
אצל קין כתוב "היה" עובד אדמה – "היה" לשון 
שמחה, הוא שמח והעדיף לעבוד עבודת אדמה 

מאשר לעבוד עבודת הקודש. 
הכרח  מתוך  היה  עבודתו  שכל  "הבל"  לכן 
ואונס לפרנסתו, תוך שהוא מעדיף ללמוד תורה 
ולעבוד עבודת הקודש, נאמר אצלו:  "וישע ה' 
"קין"  אצל  כן  שאין  מה  מנחתו",  ואל  הבל  אל 
בשמחה,  האדמה  עבודת   - עבודתו   את  שעבד 
שעל ידי זה יכול הוא להיפטר מעבודת הקודש  

- לא שעה.
מסופר על אברך צעיר, מחסידיו של האדמו"ר 
יותר  ידוע  החסידי  )שבציבור  מחב"ד  האמצעי 
שהגיע  רבי'(  מיטאלער  'דער  האידישאי  בשמו 
לשאול  כדי  נישואיו  אחרי  קצר  זמן  הרבי  אל 
בעצתו מה יעשה לפרנסתו. התור לפני דלת חדרו 
של הרבי היה ארוך והגבאים ביקשו מהחסידים 

לגשת אל הרבי לזמן קצר.
את  שטח  והוא  אברך  אותו  של  תורו  הגיע 
קצרות,  הרבי  לו  ענה  חנות"  "תפתח  שאלתו. 
ועוד בטרם הספיק לעכל את התשובה כבר מצא 

עצמו מחוץ לחדרו של הרבי.
אותו אברך היה בן תורה מופלג. בעודו בחור 
ישב ולמד ללא הרף וכעת כאשר עלה על כתפיו 
עול ריחיים של פרנסה, רצה לשאול לגבי עבודה 
להיות  כגון  תורה  לימוד  של  לעולמו  הקרובה 
לפתוח  דעתו   על  עלה  לא  מעולם  אך  מלמד, 
חנות. הרי הוא מעולם לא עסק במסחר! המסחר 
ומהרש"א. הוא שאל בעצת  הוא בתוספות  שלו 
חבריו ואלו יעצו לו להיכנס עוד פעם אל הרבי 

ולהבהיר לו את העניין.
לאחר כמה ימים חזר האברך הטרי ונכנס אל 
מקרוב  זה  "התחתנתי  שאלתו.  על  וחזר  הרבי 
ואיני יודע במה לעסוק כדי להתפרנס". נעץ בו 
הרבי מבט חודר ואמר לו: נדמה לי שהיית אצלי 
ויעצתי  שאלה  אותה  עם  ימים  כמה  לפני  כבר 
חן  נשאה  לא  תשובתי  כנראה  חנות.  לפתוח  לך 

מלמד  להיות  לך  שאייעץ  רוצה  ואתה  בעיניך, 
כדי שתמיד תוכל להיות שקוע בלימוד התורה. 

"טיפש!" הצליף בו הרבי בלשונו. "טיפש"!".
האברך היה הלום רעם וכמו בלע את לשונו. 
קטנה  )עיר  שקלוב?  העיר  על  שמעת  "האם 
סוחרים  בה  יש  דנייפר(.  נהר  לגדות  בבלרוס 
לייפציג  העיר  על  שמעת  "והאם  גדולים". 
בגרמניה?" שאל הרבי שנית, ולא חיכה לתשובתו 
של האברך הצעיר. "בלייפציג מתקיים מדי שנה 
יריד בינלאומי אליו מגיעים סוחרים מכל רחבי 
נמשך  היריד  ורחוקות.  קרובות  מארצות  תבל, 
תשעה חודשים. גם הסוחר הגדול מעיר שקלוב 
סחורה.  לקנות  בלייפציג  ליריד  שנה  בכל  נוסע 
ימים.  כחודש  אורכת  ללייפציג  משקלוב  הדרך 
הדרך  חודשים.  לתשעה  קרוב  שם  שוהה  הוא 
חזרה אורכת עוד חודש. כמה זמן שוהה הסוחר 

השקלובאי בעיר שקלוב?".
"אכן,  החשבון.  את  האברך  ערך  "חודש", 
במשך שלושת רבעי השנה הוא נמצא בלייפציג, 
ובכל זאת הוא נקרה 'הסוחר משקלוב'! ומדוע? 
זה  בלייפציג  נמצא  שהוא  הארוך  הזמן  כל  כי 
בשביל החודש הבודד שהוא נמצא בשקלוב ואז  

הוא מוכר את הסחורה".
סיים הרבי, "כך הוא הדבר בנידון שלך. אתה 
תשב בחנות אבל כל השעות האלו יהיו טפלות 
לשעות המעטות שתשב ותלמד תורה ואז ייקרא 
שאתה שקוע ועוסק בתורה". האברך הצעיר פתח 
גלש  אחת  פעם  ימיו.  כל  התפרנס  ממנה  חנות 
חרוץ  כישלון  נחל  הוא  אולם  המלמדות  לעולם 

ומיהר לחזור לחנותו.
הבל.  כמו  להיות  אך  במלאכה  לעסוק  ניתן 
מבחינת "ויהי" – לשון צער, ואזי זוכים שהקב"ה 

מקבל את המנחה. 
שהרי  קין,  של  מנחתו  על  יש  נוספת  תמיהה 
בעולם,  אנשים  היו  ולא  כמעט  קין  של  בזמנו 
רק אדם ואשתו ובניו, ומאידך העולם היה מלא 
אדם,  בני  למאכל  ומשובחים  טובים  בפירות 
מדוע אם כן לא הקריב קין מהפירות המשובחים 
ביותר? מה פשר צרות עין זו, הרי אותם אנשים 
בודדים החיים בעולם בלאו הכי לא יוכלו לאכול 
שהפירות  כך  שבעולם,  הרבים  הפירות  את 

עתידים הם להירקב? 
פירש הגר"ח שמואלביץ זצ"ל שישנם אנשים 
טוב,  בכל  מלא  עולם  להם  שיש  פי  על  שאף 
וברשותם מבחר פירות מתוקים ומשובחים, אין 
וגם כאשר  הם מסוגלים לתת משלהם לאחרים. 
כבר נותנים משהו לאחר, עדיין קשה להם לתת 
מהטוב והמשובח ביותר. עד כדי כך קשה עליהם 
בתורת  להקב"ה  'נתינה'  שגם  הנתינה  מידת 

קרבן, עם כל סגולותיו ומעלותיו קשה להם.
זצ"ל  פינקל  הגרנ"צ  ביאר  זה  יסוד  פי  על 
באופן נפלא את הפסוק המופיע בהמשך הפרשה: 
קשה,  דלכאורה  פניו".  ויפלו  מאד  לקין  "ויחר 
כן  קין מן הגרוע, אם  נתבאר שהביא  הלא כבר 
מדוע הוא בא עתה בטענה וטרוניה על כך שלא 
נתקבלה מנחתו, הלא הוא בעצמו בחר להביא מן 
הגרוע שבפירות, זאת למרות שהיו לפניו פירות 
משובחים לרוב? הרי אם קין היה מביא לחבירו 
כועס  חבירו  היה  הגרועים,  הפירות  מן  מנחה 
לפני  קרבן  בהבאת  כשמדובר  ק"ו  א"כ  עליו, 
הקב"ה אדון כל הארץ, ועל מה כעס קין בשעה 

שהוא שגרם לעצמו דבר זה?
אלא שגם הנהגה זו של קין נובעת מן המידה 
משהו  לתת  לאדם  כך  כל  שקשה  מאחר  הזאת. 
הגרוע  מן  אפילו  יתן  אם  שאף  הרי  מעצמו, 
עולמו,  כל  את  נתן  כאילו  ירגיש  שברשותו, 
וכולם חייבים לו על כך הכרת הטוב לאין שיעור, 
שבעולם.  השבחים  כל  זה  עבור  לו  שמגיע  עד 
הוא חש שכיון שויתר על מעט שבמעט מנכסיו, 
אפילו שהביא מן הגרוע שבנכסיו, סבור היה קין 
לדעתו  שהרי  וברצון,  באהבה  תתקבל  שמנחתו 
לא  הקב"ה  כאשר  ולפיכך,  הכל...  את  נתן  הוא 
שעה למנחה זו, נתמלא קין חרון "ויפלו פניו". 
כמה יש לנו ללמוד על מעלתו של הנותן בעין 

יפה ועל חסרונו של צר העין.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

וישע אל הבל ואל מנחתוהתורה תכלית העולם
ֵאת  ֱאֹלִקים  ָּבָרא  ְּבֵראׁשִית 

ַהּׁשַָמיִם וְֵאת ָהָאֶרץ )א, א( 
בראשית – בשביל ראשית

במילה  מתחילה  הקדושה  התורה 
חז"ל  דרשת  את  מביא  ורש"י  "בראשית". 
בשביל   – בראשית  ו(:  א,  רבה  )בראשית 
התורה  ה"ראשית"?  היא  ומה  ראשית. 
כב(:  ח,  )משלי  שנאמר  "ראשית",  נקראת 
נקראו  וישראל  ַּדְרּכֹו",  ֵראׁשִית  ָקנָנִי  "ה' 
"קֹדֶׁש  ג(:  ב,  )ירמיה  שנאמר  "ראשית", 

יִׂשְָרֵאל ַלה' ֵראׁשִית ּתְבּוָאתֹה".
הקב"ה ברא את כל הבריאה כולה בשביל 
ושניהם דבר אחד  ישראל,  ובשביל  התורה 
הוא, כי ישראל הם לומדי התורה, ולשם כך 

נוצרו.
לימוד   - אחד  דבר  היא  העולם  תכלית 
התורה הקדושה. בתורה כלול הכל, "ֲהפְֹך 

ָּבּה וֲַהפְֹך ָּבּה, ְּדכָֹּלא ָבּה" )אבות ה, כא(.
כיצד  יודעים  התורה  לימוד  ידי  על 
בני  עם  ההורים,  עם  עניין:  בכל  להתנהג 
ועם  בעבודה,  והשכנים,  הילדים  עם  הזוג, 

הפועלים – הכל כתוב בתורה.
אין חכמה עילאית כמו התורה הקדושה, 
בשבילה ברא ה' יתברך את כל העולם כולו.

השקעה לשם השגת רווח גדול!

רק באמצעות לימוד התורה ניתן לזכות 
להיות שלמים ומתוקנים, רק לומד התורה 

זוכה להיות האדם השלם הדומה לקונו.
ה"חפץ חיים" זצ"ל מבאר זאת באמצעות 

משל נפלא:
כאשר אדם שוכר חנות ברחוב או בקניון 
בכל  בו  ויוצאים  שנכנסים  מקום  מרכזי, 
יום עשרות אלפי אנשים, הוא משלם דמי 
תשלום  מלבד  ביותר,  גבוהים  שכירות 

המיסים לעירייה.
לכאורה אין מובן פשר הדבר: לשם מה 
לשכירת  זה  עצום  סכום  לשלם  מוכן  הוא 
בשביל  רק  לעבוד  רוצה  הוא  וכי  החנות? 

השכירות?
זה משתלם  אולם לאמתו של ענין צעד 
ביותר, שהרי שוכר החנות מצפה שעל ידי 
הכנסותיו  דווקא,  זה  במקום  עסק  פתיחת 
בהמשך תהיינה כה גבוהות, עד שתכפלנה 
ותשלשנה את דמי השכירות והמיסים, ולכן 

שכר חנות במקום כזה. 
העולמות  את  ברא  הקב"ה  והנמשל: 

כולם, ו"שכר" גם את העולם הזה.
לכאורה יבוא השואל וישאל: לשם מה ה' 
יתברך צריך את העולם הזה? "ִהֵּנה ַהָּׁשַמיִם 
ח,  א  )מלכים  יְכְַלְּכלּוָך"  ֹלא  ַהָּׁשַמיִם  ּוׁשְֵמי 
כז(, ה' יתברך בורא הרים וגיאיות, ציפורים 
שעורה,  חיטה,  ובהמות,  חיות  ועופות, 
כוכבים  וירח,  שמש  ורימון,  תאנה  גפן, 
וגלקסיות, מה תכליתו של כל זה העולם? 

אם הבורא יתברך ברא את העולם הזה - 
אומר ה"חפץ חיים" - ודאי יודע הוא שיצא 
כדוגמתו.  שאין  מאוד  גדול  רווח  מכך  לו 

ומהו? 
התכלית של כל ה"חנות" הזאת שנקראת 
ואם  הקדושה,  התורה  זו   - הזה"  "העולם 
בני האדם ילמדו ויהגו בה, הרי שה' יתברך 

כביכול "השיג" את מטרתו בבריאה. 
אדם הפותח חנות, יודע שזמן רב יחלוף 
מגיעים  בהתחלה  מטרתו.  את  שישיג  עד 
אפילו  מכסה  אינו  והוא  מועטים,  קונים 
פורח  העסק  אט  אט  אבל  השכירות,  את 

ומשגשג. 
העולם,  בריאת  מעת  רבות  שנים  חלפו 
ועדיין לא ניתנה התורה. בדור הפלגה היה 
צורך להחליף את "המדפים" בחנות, ובדור 
המבול הוחלפה "הסחורה" כולה בחדשה... 
ליום  העולם  הגיע  דבר  של  בסופו  אך 
ַהּׁשִּׁשִי"  יֹום  בֶֹקר  וַיְִהי  ֶעֶרב  "וַיְִהי  הנכסף: 
)א, לא(, יום שישי בסיון המיוחל, בו נתנה 

תורה לישראל, יום מתן תורה - היום שבו 
התממשה כל תכלית בריאת העולם. 

שלמות - דוקא מתוך עמל וקושי

ז"ל  ויטאל  חיים  רבנו  הזוהר  בית  שר 
עיר  האלקי,  המקובל  רבו,  בשם  כותב 
ז"ל,  האר"י  רבנו  נחית,  שמיא  מן  וקדיש 
שאם הקב"ה לא היה בורא את העולם, היה 

חסר בשלמות הבריאה. 
הקב"ה שלם בכל מעלה ומדה, לא צריך 
משהו שישלים אותו – חס וחלילה. איך, אם 
כן, אומר רבי חיים ויטאל שחסר בשלמות?
כוונת דבריו אינה שהיה חס ושלום חסר 
בשלמותו יתברך, אלא שהיה חסר בשלמות 

של בני האדם. 
ויצר  הטוב  יצר  נבראים  היו  לא  אילו 
הרע, ולא היה צורך לעמול ולהילחם בכל 
הכח נגד היצר הרע, לא היה האדם מצליח 

להגיע לשלמות. 
 - וקושי  עמל  מלחמה,  ידי  על  דווקא 

זוכים להגיע למדרגת השלמות. 

כלי המלחמה של היצר

בזו.  זו  שלחמו  מדינות  לשתי  משל 
רבה.  עוצמה  בעלת  היתה  המדינות  אחת 
היו  וכן  וחזקה,  גדולה  מדינה  היתה  היא 
ברשותה כלי נשק עוצמתיים, ולכן חייליה 
הצליחו בקרבות הרבים, הרגו, הרסו ושבו.

כי  שידעו  המובסת,  המדינה  יועצי 
נוספים,  רבים  כשלונות  למדינתם  צפויים 
מסקנתם  הקשה.  במצבם  ודנו  התכנסו 
היתה שבאופן טבעי אין להם סיכוי לנצח. 
ואם  מהם,  וחזק  גדול  האויב  מדינת  חיל 
ילכו בדרך המלחמה לא תהיה ברירה אלא 

להיכנע ולהרים ידיים. 
את  לנצח  היחידה  הדרך  כי  הבינו,  הם 
האויב היא רק אם יצליחו למצוא את מקום 
מצבורי הנשק של האויב ולקחת ממנו את 

כל כלי המשחית.
הנשק,  מצבורי  את  וחיפשו  הלכו 
ולרוקנם  לכבשם  איך  תכננו  וכשמצאום 
קבוצות  מספר  נשלחו  מהר  חיש  בזריזות. 
לילה  ובאישון  האויב,  למחנה  קומנדו 
הפתיעו את האויב ולקחו את כלי המשחית 

שהיו ברשותו. 
למחרת בבוקר, כאשר התכוננו האויבים 
כלי  שכל  רוחם  למורת  גילו  למלחמה, 

נשקם נעלמו. מיד הרימו ידיים ונכנעו.
המדינה העוצמתית נכנעה לפני המדינה 
המדינה  אצל  נמצא  הנשק  כי  החלושה, 

החלושה.
התורה הקדושה היא הנשק הגדול והחזק 
ביותר נגד היצר הרע, "בראתי יצר הרע -  
בראתי לו תורה תבלין" )קידושין ל ע"ב(. 

כל  ולכן  היטב,  זאת  יודע  הרע  היצר 
את  לבטל  הם  ועסקו  מגמתו  מלחמתו, 
בתורה  לעסוק  נתאמץ  אם  התורה.  לומדי 
ולהגות בה יומם ולילה – נצליח להביס את 

היצר הרע. 
לבית  משכהו  זה  מנוול  בך  פגע  "אם 
המדרש. אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא 
מתפוצץ" )סוכה נב ע"ב(. הנשק שלנו הוא 
ניצחוננו  התורה  לימוד  באמצעות  התורה, 
בקרב מובטח, וליצר הרע אין אלא להיכנע 

ולהרים ידיים.
"בראשית"  במילה  פותחת  התורה  לכן 
- בשביל התורה וישראל שנקראו ראשית, 
התורה  את  ישראל  ילמדו  שאם  ללמדך 
וינצחו  ידיהם  הקדושה יצליחו בכל מעשי 

את אויביהם. 
)מתוך "משכני אחריך" בראשית חלק א'(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת בעלי-חיים חיות יבשה

מאונך

1. ביטוי המורה על צניעות. "לא  ___  אנכי ולא בן  ___  אנכי" )עמוס ז יד(
5. ביטוי של ענווה ושפלות-רוח. "עפר אני בחיי  ___  וחומר במיתתי" )ברכות 

יז.(
7. מנהיג, ראש-עדה.  "כל  ___  שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם 

הבא" )סנהדרין צב.(
8. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו או מהשגתו.  

"לעג  ל___" )משלי יז ה(
9. פיתול של חוטים ביחד.  "מה להלן  ה___  כ"ד אף כאן  ה___  כ"ד "  

)תוספות יומא עא:(
11. נישואין, נשיאת אשה.  "שעשה לו מעשה  ___  הושיבה באפריון ואהרן 

ומרים מרקדין לפניה" )סוטה יב.( )בכתיב חסר(
14. )בהלכות מצורע( קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך 

___  או מתוך הסגר" )נגעים א ג(
15. נקי, טהור.  "זך לקחי  ו___  הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

17. קיצור המילים: גזרות קשות ורעות.
19. כנוי–הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  "___ ישראל 

ופרשיו" )מלכים ב ב יב(
20. במפתיע, בלי משים, באופן בלתי צפוי. "ב___  הדעת" )סנהדרין צז.( 

)בכתיב חסר(

1. מרכז המוט הנושא את כפות-המאזנים.  "____  מאזנים" )בבא בתרא פט.(
2. כנוי לרכוש שהאשה מביאה לבעלה עם נישואיה והחוזר אליה לאחר מותו או 

לאחר גרושים.  "נכסי צאן- ___"  )בבא קמא פט.(
3. ענף רך של עץ.  "את ראש  ___  קטף" )יחזקאל יז ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון 

סמיכות(
4. כנוי ליום שלמחרת חג הפסח או חג השבועות או חג הסוכות.    ____ - ___

5. ריר, לח-הפה.  "לא תרפני עד-בלעי  ___" )איוב ז יט( )לא בלשון סמיכות( 
)בהיפוך אותיות(

6. נוסח, סגנון, משמע.  "אין נא אלא  ___  בקשה" )ברכות ט.(
10. מעידה על פני דבר חלק. "על ידי  ___  דהר" )תוספות בבא מציעא עח.(

12. מן הנתינים עולי הגולה עם זרובבל.  "בני עבדי שלמה בני  ___" )נחמיה ז נז( 
)בהיפוך אותיות(

13. צרכי–מזון לשבור את הרעב.  "__ רעבון" )בראשית מב יט(
16. תואר לאדם צעיר בגילו וגדול בחכמה.  "אב בחכמה  ו___  בשנים" )בראשית 

רבה פרשה צ , פסקה ג(
18. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.  "____  הגדגד" )במדבר לג לב( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא
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דירות 
למכירה

כד’ - כו’ בתשרי תשע”ט
23-25/10/2019  

 באחיה השילוני באיזור 
מנחם 3.5 חד', ק"ג + 

אופציה ממשית ליחידה 
נוספת של 25 מטר, 

וכן לבניה על הגג )עם 
תוכניות הגשה לעירייה( 
1,900,000 ש"ח. בלעדי 

ש. מאירוביץ ברב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)8-8(_____________________________________________

 רוכשים דירה? ביטוח 
משכנתא בתעריפים ללא 

תחרות. ביטוח נאמן, 
050-4750475)14-40(_____________________________________________

אופקים

 בשיכון ה' באיזור 
צירלסון  דופלקס משופץ 
5 חד' בק"ב + 2 יחידות 

מושכרות בקומה מעל.
2,500,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,600,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מציאה! בשיכון ג' 
דירת גן , 4 חד, מסודרת 
+ חצר של 50 מ"ר עם 
כניסה פרטית )מתאים 

גם לגן ילדים(, 1,990,000 
ש"ח גמיש, ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,650,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 חמד שלמה כל עבודות 
הצבע והגבס, דירות פרטיות 
ומוסדות. אמינים ומקצועיים 

050-5353265)28-39(_____________________________________________

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

 בשיכון ג' בבניין חדש, 
ק"ק, 5 חדרים + מרפסת 
גדולה. 2,400,000 תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742
)30-30(_____________________________________________

 ברח' אליהו הנביא 
דופלקס 4 חד', ק"ב, 
גדולה ומרווחת, מעל 

100 מ"ר ומעליה 3 חד' 
יפים, ניתן להפריד, 3 

כ"א 2,600,000 תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 
בני ברק 03-5797756 

_____________________________________________)31-31ל(050-5308742

 למי שמחפש דירה 
ענקית )לא לחלוקה( 

ברחוב הרב קוק / חברון, 
8 חדרים גדולים דופלקס, 

ק"ג וק"ד עם מעלית, 
3 כ"א, כולל חניה 

2,950,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה, 1,920,000 
ש"ח. בלעדי תיווך 

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

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באזור מרכז רימונים 
דופלקס מושקע, ק"ג 

וק"ד עם מעלית, 
בכל קומה 120 מ"ר, 
5 חד', חזית, אפש' 
לטאבו משותף עם 

כניסה נפרדת לכל דירה 
4,000,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)33-33(_____________________________________________

 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 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)28-28(_____________________________________________

דופלקסים

 בחנה סנש בקומה 
א' ואחרונה 5 חדרים 

150 מטר, מפואר ברמה 
גבוהה, ומעליה בקומה 
ב' 2 חדרים 70 מ"ר + 

גג ענק 4,350,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב -03
050-5308742 5797756)35-35(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ביהודית 3.5 חדרים 
משופצים, קומה 2.5 

ואחרונה, עם אישורים 
לתוספת בניה בצד ובגג 
1,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 בבן דוד 6 חד', 140 
מ', ק"א בלי מדרגות, 

חזית, 4 כ"א 2,690,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

 ברבינו בחיי קרוב 
לספינקא, ק"ק, חזית, 

80 מ"ר + 25 מ"ר 
שלד, מתאים גם לנכה, 
1,650,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)36-36(_____________________________________________

דירות 3/4/5 חדרים מול נוף מרהיב
במיקום מושלם במרכז הישוב

8 בניינים    8 דירות בבניין    2 דירות בקומה    ליווי בנקאי וערבות
בנקאית מלאה מהשקל הראשון    אכלוס בתוך 24 חודשים

החל מ-

073-706-9399

M
A

ST
ER

B
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.IL

נופי עמנואל

בעמנואל

4-4.5 חדרים

 מציאה ענקית!! 
בשיכון ה' בבניין חדיש 4 

חדרים, קומה ב', חזית 
עם מעלית 1,700,000 
ש"ח מציאה!! בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)37-37(_____________________________________________

 ליד רדק, 3 חד' גדולים 
+ 2 חצאי חד' + יח"ד 

נפרדת, ק"ק עם נגישות 
לכסא גלגלים. הדירות 
משופצות 2,600,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)37-37(_____________________________________________

באר שבע 

3-3.5 חדרים

בני ברק

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבני אור, משופצת, 
מושכרת ב- 4,400 ש"ח, ק"ד,  
ב- 770,000 ש"ח חוזים לשנה 

_____________________________________________)39-43א(לל"ת 054-8497119

 בנורדאו 15, ק"ג, דופלקס 
4 חד' מסודרת, + מרפסת 

שמש 1,550,000 ש"ח
_____________________________________________)39-43ל(050-6790854

+5 חדרים

 למכירה דופלקס גג 8 
חד', 240 מ"ר במוהליבר 

בבלעדיות רפי
_____________________________________________)40-44א(055-6708295

 4 חד' ברמב"ש ג', 
120 מ"ר, 2 מרפסות 
סוכה, חנייה מקורה, 

מחסן גדול, נוף מדהים, 
_____________________________________________)41-45א(לל"ת 050-6750824

 בלעדיות! בית פרטי ליד 
ביהכנ"ס הגדול מחיר מציאה 
2,900,000 ש"ח כל הקודם 

זוכה! תיווך בני ברק-
_____________________________________________)41-45ש(050-9094402

וילות ובתים   במציאה! בחיד"א 
)קהילה( 3 חד' קומה ד' רק 

590,000 דרום נדל"ן
_____________________________________________)43-43א(054-9715858

 5 חדרים + מרפסת + 
גינה, קומה ראשונה, 120 מ"ר, 

שכונה א' 055-6611636 יעל 
_____________________________________________)43-43(פנחס הומילי נכסים 

 5 חדרים + מחסן + 
מעלית, שכונה ב'

055-6611636 יעל פנחס 
_____________________________________________)43-43(הומילי נכסים

בית שמש  

 באזור שקט בבניה דירות 
75 מ' 1,650,000 *באזור 

מרכזי 4 ח' 1,950,000 קבלן 
אמין תיווך B.D.A אבי

054-4989423)43-43(_____________________________________________

 בשיכון ה' כ- 115 מ"ר, כ- 
4 ח"ד + יחי"ד, 2 חד' + מ.ש/

סוכה + חניה + א.למחסן 
2,100,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 בקרית הרצוג 3/4 חד' 
בבניה תנאים נוחים נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות!!! 
בזבוטינסקי ק"ב מחולקת 

ל- 2 מושכרות ב- 4,800 
1,290,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בוינרב 6.5 חד' 150 
מ"ר, ק"ב מחולקת ל- 2 
מפוארת!!! 2,150,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בבני ברק החדשה 
מציאת השנה! 4.5 חד' 

+ 2 יח"ד מניבות + אופ' 
רבות למשקיעים בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
052-7155321
03-5702323)43-43(_____________________________________________

 בלעדי דירה מחולקת 
בז'בוטינסקי כל דירה 2 ח' 

מושכרות ביחד 4,800 ש"ח 
קומה ב' 1,250,000 תיווך 
_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב 054-5500263

 התחלנו לבנות! בניין 
חדש בצירלזון, 3-4 חד' החל 

מ- 1,490,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 ערבות בנקאית מהשקל 
הראשון! באמצע בנייה ברח' 

כהנמן הר סיני תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 א.חולדה הנביאה 
מחולקת ל- 3 כ- 100 + 

חצר קומת קרקע מניב 7500 
שמורה 2,100,000 "תיווך 

_____________________________________________)43-43(משגב לדיור" 052-5222690

 פנטהוז 120 מ"ר + נוף + 
יחידות, ק"ו + מעלית במיקום 

מרכזי! "אפיק - נכסים"
03-5791514)43-43(_____________________________________________

 בדב גרונר 7 חודש 
כניסה דירת גן 70 מ"ר 

1,450,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בניסנבוים דירת 
גג )דופלקס( כ- 170 מ"ר 

מושקעת ברמה גבוהה 
5 חדרים + גג פתוח ק"ג 

)ללא מעלית( נוף פתוח + 
חניה בטאבו מיידי מחיר 
מציאה! סלומון נכסים 

_____________________________________________)43-43(והשקעות 054-4290600

 באזור מוהליבר 
דופלקס 4 חד' עם 

מרפסת שמש וחניה 
+ יחידת דיור מושכרת 

ב- 2,850,000 ש"ח מיידי 
להב נכסים

050-4177750)43-43(_____________________________________________

 ברמת אהרון דופלקס 
7 חד', כ- 160 מ"ר, נוף 
מהמם!!! 2,495,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
דופלקס 5 חד' + מ. שמש 
חזית לשדרה, ק"ב אחרונה 
משופצת 3 כ"א, חדשה + 
חניה 2,550,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בלעדי דופלקס 5 ח' 
מסודרת מאוד באזור הושע 

1,680,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)43-43(_____________________________________________

+5 חדרים 

 איזור הוילות! 5 חדרים 
חדשה מקבלן, כניסה מיידית 

רק 2,170,000 ש"ח כולל עו"ד 
_____________________________________________)43-43(054-3050561 הראשון בתיווך

 בבנימין אברהם 5 חד' 
מחולקת ק"ב ואחרונה 3 

כ"א משופצת 1,720,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 באזור אבן גבירול 6 
ענקית ק"א + מעלית + חזית 

א.חלוקה 3,100,000 ש"ח 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

054-225000)43-43(_____________________________________________

 בבעל התניא ד.גג 7 ח' 
ענקית ומפוארת! מרפסות 

ק"ה + מעלית 3,420,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-43("אפיק נכסים" 03-5791514

 באזור הרב שך 5 חד' 
ק"א + מעלית + חניה 3 כ"א 

משופצת חזית + יחיד"ה )8 
דיירים( 2,400,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בוולפסון 5 חד', 
120 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א, 

שמורה 2,150,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 באזור לנדא 5 חד' 120 
מ"ר ק"ג + מעלית + חניה 
משופצת חזית + מ. שמש 
2,450,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בגניחובסקי 5 חד' 
חזית ק"ב 120 מ"ר 

יחידת הורים סוכה + 
משרדון מרפסת שמש 

אפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)43-43(_____________________________________________

 במחיר הזדמנות! בשיכון 
ה' פנטהאוז חדש + גג מוצמד 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בגמר שלד בשיכון ג' 5 
חד' מרווחת + גינה ענקית 

2,530,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 מציאה! בבן זכאי 5.5 
חד' ענקית, יפהפייה ומרווחת 
2,630,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)43-43(_____________________________________________

 5.5 חדרים, 150 מ"ר 
משופצת מאוד, ק"ב, פונה 
לשדרת גושטנקורן, חנייה 

בטאבו 2,800,000
_____________________________________________)43-46א(054-5770150

 בבלעדיות! מציאה 
בפוברסקי!! 5 חד', 

ק"ק, משופצת, 115 
מ"ר, אפשרות לחלוקה 
1,970,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)43-43(נכסים 052-7684074

 בשיכון ג' 2 דירות 3 חד' 
מפוארות, מתאימות לטאבו 

משותף 2,850,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 מציאה בראשונים 
בבניין חדש 4 חד' 

מחולקת ל- 3 + יחידת 
דיור + סוכה מיידי! 

ב- 1,690,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 בעמי,  כ- 4 חד', 75 
מ"ר, ק"ג, גג בטון, מתוחזקת 

_____________________________________________)43-02/20א(ונעימה 058-4912345

 הזדמנות פז! 4 חדרים 
מפוארת ומושקעת, בנין חדש 

8 דיירים, כניסה 3 חודשים 
הקודם זוכה! 054-3050561 

_____________________________________________)43-43(הראשון בתיווך

 במצליח 4 חד' 
כ- 120 מ"ר משופצת 

סוכה + יח"ד מושכרת 
2,130,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 4 ח' 
ענקית 3 כ"א, ק"ב, חזית + 

מעלית 03-5791514
053-3128884)43-43(_____________________________________________

 באזור הושע 4.5 גדולה 
כחדשה + מ.שמש חזית + 

מעלית "אפיק - נכסים"
053-3128884)43-43(_____________________________________________

 באזור ויזניץ 4 ח' ק"ב 
חזית 3 כ"א + 50 מ"ר הרחבה 
+ יח"ד בק"ק 2,590,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-43("אפיק - נכסים" 03-5791514

 באזור רמח"ל 4 ח' 
יפהפיה כחדשה ק"ב + מעלית 

3 כ"א + חניה 2,180,000 
ש"ח "אפיק - נכסים"

053-3128884 03-5791514)43-43(_____________________________________________

 באזור הגר"א 4 משופצת 
+ מרפסת + יח"ד מושכרת 
ק"ג 3 כ"א 2,350,000 ש"ח 

_____________________________________________)43-43("אפיק - נכסים" 03-5791514

 ב- 3 השעות בלעדי 4 
ח"ד, ק"ב חזית מפוארת 

מעלית סוכה חניה 
בטאבו אפיקי נדל"ן בועז 

03-5702323
050-4156080)43-43(_____________________________________________

 א.אברבנאל 4.5 חד' 90 
+ מעטפת 50 מ', ק"א + 

קרקע, 3 כ"א + מ.שמש 120 
מ' 1,700,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.יואל 4 כ- 87 מ"ר, ק"ב, 
מ.מהיסוד + סוכה, א.למחסן 

1,690,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 המציאה!! א.אהרונוביץ 
חדשה!! 4 חד' כ- 90 מ"ר + 
מעלית, מ/שמש 1,800,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)43-43(_____________________________________________

 א.הפלמ"ח 4 כ- 87 מ"ר, 
קומה א' + סוכה + חניה 

כ- 20 מ"ר, מחסן, א.להרחבה 
1,485,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 הזדמנות מיוחדת! 
בצירלזון, דירת 4 חד', 
בונבונירה, בנין בוטיק 

חדש, מטבח חדיש, 
מושקעת מאד, קומה 
ב', מעלית 2,170,000 

_____________________________________________)43-46ש(052-7636359

 בעמק יזראל 4 חד' 
בטאבו 103 מ"ר ק"ב 

מעלית חניה חדר סוכה, 
מרפסת שמש גדולה 

1,780,000 בלעדי אפיקי 
_____________________________________________)43-43(נדל"ן בועז 050-4156080

 נויפלד 4 חד' 93 מ"ר 
ק"ג חזית מחיר לסגירה 

1,580,000 בלעדי אפיקי 
_____________________________________________)43-43(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי בבגנו 4 חדרים 
90 מ"ר משופצת מהיסוד 
חזית קומה א' + מעלית 

מיידי 1,820,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)43-43(והשקעות 054-4290600

 בגמר בנייה בבית יוסף 
4 חד' יפה, חזיתית, ק"א 

2,100,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)43-43(_____________________________________________

 בגמר שלד בשיכון ג' 4 
חד' מרווחות ויפות 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 באזור ביהכנ"ס הגדול 4 
חד' בבנייה, 3 כ"א 1,900,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בבניין חדש בדסלר 4 חד' 
יפהפייה, חזיתית 2,200,000 

ש"ח תיווך יישוב הארץ
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 דירת 4 חד', ק"ג, ברח' 
סוקולוב - רד"ק 1,760,000 

_____________________________________________)43-44ל(ש"ח, לל"ת 054-8457104/3

 במינץ 3 חד', 7 מ"ר, 
מרווחת, ללא תיווך, ק"ג, 

חזית, עורפית 1,640,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-46ל(050-4087927

 בטבריה באזור השקט 
3 חד' משופצת, קומה 

ראשונה, חזית + יחידת 
הורים בבניין מטופח 

ב- 1,590,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 בהרצל אזור אברבנאל 
3 חד' ענקית, כ- 85 מ"ר, 

מטופחת, בבניין איכותי 
ב- 1,490,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 במנחם בגין 3 חד', 
קו' 2 ואחרונה, גג בטון, 
אופציה מידית בצדדים, 

שכנים בנו )זקוק 
לשיפוץ( 1,260,000 
)גמיש( פנחס נכסים 

055-6789653)43-43(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד' + מ.ש/
סוכה, כ- 85 מ"ר, קומה א', 
מ.מהיסוד + א.הרחבה 38 

מ"ר 1,400,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.חידא כ- 3 חד', כ- 62 
מ"ר + חניה, א.להרחבה 

1,440,000 גמיש "תיווך משגב 
_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 א.דנגור 3 חד' כ- 68 מ"ר, 
ק"ד, משופצת.ח + א.להרחבה 

צד/גג 1,290,000 "תיווך 
_____________________________________________)43-43(משגב לדיור" 052-5222690

 ז'בוטינסקי 3.5 חד', כ- 
87 מ"ר, 3 כיווני אוויר, קומה 

ג', מ.כחדשה א.בג-רעפים 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 מציאה בנורדאו!! 3.5 
חד', ק"ג, מעלית, 3 כ"א, 

סוכה וחניה משופצת 
1,380,000 ש"ח מ.כהן 

_____________________________________________)43-43(נכסים 052-7684074

 במנחם בגין 3 חד' 
קרקע 70 מ"ר חצר 

30 מ"ר מ.חלקית 
1,350,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בזבוטינסקי צ"בב 
3 חד' כ- 70 מ"ר ג' 
בטון היתרים מידיים 

1,390,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 3 חד', 
כ- 75 מ"ר 4 כ"א, זקוקה 
לשיפוץ 1,190,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 חד' 
כ- 75 מ"ר ק"ב ואחרונה 

חתימות בגרמושקה 
1,545,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח' מפוארת 
מאוד במנחם בגין קומה א' 

בניין מתחרד אופצייה רצינית 
לפינוי בינוי 1,520,000 תיווך 

_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
מתחרדים בניין חרדי בניין חדש 

קומה א' חזית 1,420,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בהזדמנות! 3 חד' בדב 
הוז, ק"ב ואחרונה + אופציה 
1,350,000 ש"ח תיווך יישוב 

הארץ 03-8007000
050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בטבריה 3 חד' ענקית 
ויפהפייה + אופציה, חניה 

1,900,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בברסלב 3.5 חד' מרווחת, 
חזיתית אופציה בצד ובגג תיווך 

יישוב הארץ 03-8007000 
050-4999465)43-43(_____________________________________________

 באהרן דב 3 ח' גדולים 
ק"ב חזית 1,690,000 ש"ח 

"אפיק - נכסים" 03-5791514 
053-3128884)43-43(_____________________________________________

 באזור אבטליון 3 ח' 
יפהפיה בנין מטופח ק"ג + 

_____________________________________________)43-43(מעלית 03-5791514



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 עוזרות 
ומטפלות  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 ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. 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 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כד’-כו’ באלול תשע”ט  23-25/10/2019

ירושלים
 בגילה א', 3 חדרים 
במציאה + תמ"א!!!

4 חד' במציאה!
+ תמ"א!!! "הולילנד 
נכסים" 02-6763740 

050-5393263)24-50(_____________________________________________

פתח תקווה

דירות 
להשכרה

 בק. צאנז 3 חדרים, 85 
מ"ר, פינתי מול אהבת תורה, 

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)35-43א(לל"ת 053-3166586

 דירת גן 250 מ"ר 
ברוטו 480,000 ש"ח אויר 

ונוף עוצר נשימה
_____________________________________________)35-43ל(050-7877767

פנטהאוזים ודירות גן
עמנואל

 4 חדרים 140 מ"ר, 
אויר ונוף מדהים! בבית 
ישראל במרכז לרציניים 

_____________________________________________)35-43ל(בלבד 050-7877767

טבריה

 וילה 3 מפלסים, 7 חד', 
208 מ"ר בנוי על 375 מ"ר, 

משופצת עם בעלות על 
_____________________________________________)37-45א(הקרקע 052-2671439

בני ברק 

+5 חדרים

 בסמטת אבני חושן 
ר"ג ליד חזון איש, באזור 
בית העלמין ב"ב, 5 חד' 

מפוארים, ק"ב, בניין 
חדש עם מעלית, חניה 
צמודה + מחסן דירתי 

7,500 ש"ח פינוי 3 
חודשים בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756 
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 בעוזיאל 3 חד' גדולים 
משופצים וממוזגים 

בבניין חדיש, קומה ב' 
עם מעלית 4,500 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 ב"ב

03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים 
 ברמת וורבר

2 חד' גדולים, ק"ב,
3 כ"א, פונטציאל ענק, 
בהזדמנות! 1,100,000 

_____________________________________________)34-43ל(ש"ח 054-5770778

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

פתח תקווה

ביקוש 
דירות

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בדניאל 10, קומה 1.5, 
2.5 חדרים, משופצת כחדשה, 

מדהימה ביופיה, אישור 
לתוספת בניה של 20 מ"ר 

)כולל סוכה, סיכוי למעלית( 
מחיר 1,675,000 ש"ח

 70 מ"ר ענק + חצר _____________________________________________)39-43א(052-7174666 050-5511847
ממוזגת, מרוהטת, מפוארת, 

בפרל 28 ב"ב 3,800 ש"ח 
_____________________________________________)39-43ש(052-7691171

 להשכרה בשיכון ה' 
משרד כ- 15 מ"ר כולל מקרר 

שירותים ומזגן 1,550 ש"ח 
_____________________________________________)39-43א(052-7638352

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-42/18(סולידית, 03-7542233

 בלוד בדוד המלך ק"4
בלי מעלית, בבניין איכותי
מחולקת ל -2 דירות כולל

ריהוט מכניסה 4,000
ש"ח בחודש, רק 

950,000 ש"ח. )רק ככה 
מגיעים לדירה. שווי החזר 

משכנתה של 800,000 
ש"ח( בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)21-21(_____________________________________________

 הכנסה חודשית גבוהה 
100% בטחונות, שיעבוד בית 

1.3 לחודש, חוזה שנתי 
054-2321111)29-15/20(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

משרדים
 להשכרה משרד 

מפואר וממוזג קומה 1- 
+ מעלית, 40 מ"ר במרכז 

הרב קוק, 2,500 גמיש. 
054-6506501)24-24(_____________________________________________

מגרשים
 דרושים מגרשים 

חקלאים בכל הארץ, 
תשלום הוגן! תיווך ש. 

_____________________________________________)37-37(מאירוביץ 054-6506501

 להשכרה בירושלים חנות 
ברח' אשתורי פרחי, 30 מ"ר, 

_____________________________________________)39-43ל(מיידי! 052-4431143

 להשכרה בגבעת שאול 
בי-ם, בנג'רה פינת בן עוזיאל 
5.5 חד', 2 מפלסים, כ- 80 

_____________________________________________)39-43א(מ"ר למשרד 02-5342918

 מחפש שותף פעיל 
לעסק למוצרים אורגנים 

טבעיים למגזר הדתי/
_____________________________________________)39-45ש(חרדי 052-8708776

 וילה איכותית, נוף פנורמי 
מרהיב לכינרת, 5 חד', יח"ד + 
משרד מניבים. גינה מעוצבת, 
_____________________________________________)40-44ל(שכונה שקטה. 054-2372222

 דרוש לקניה מחסן כ- 40 
מטר באזור ירושלים

_____________________________________________)40-41ח(054-8541292 058-3256684

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

בר יוחאי

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)19-47/19(_____________________________________________

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, לחגים 

/שבתות/תקופות בעוזיאל, 
_____________________________________________)38-02/20(נקיה מאוד 052-7118100

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-25/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 חדשה יפיפיה, ממוזגת, 
מרוהטת, מאווררת, לימים/

תקופות קצרות וארוכות
03-6160899 052-7609319)32-44(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 4 צימרים מרווחים + חדר 
אוכל + ג'קוזי + בריכה, נוף 

מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס חם! 
050-3070487 050-9070487)49-01/20(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-48/19(_____________________________________________

אור הגנוז

 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-14/20(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-15/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)04-05/20 טל': 052-7655095

אביבים
 2 סויטות חדשות עם 
בריכה פרטית וחצר ענקית, 

פינת מנגל עם פרטיות 
_____________________________________________)28-50(מוחלטת 052-3833809

 "חוות מרומי שדה" 2 
צימרים מפוארים ומאובזרים, 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

מדהים. 052-5807915
)49-51/19(_____________________________________________

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 דירת אירוח למשפחות 
עד 10 נפשות, בריכה וחצר, 

מפנקת, לשבתות ולחגים 
_____________________________________________)35-43א(050-3056720

 להשכרה ברחוב פרל 
בב"ב )ליד רחוב רמבם( 

בבניין חדש 85 מטר 
בק"ק, מתאים למשרד 
או מחסן מכירות מידי 

4,700 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)35-35(_____________________________________________

 דירת נופש יפהפיה ליד 
מירון, מרפסת וגינה + א. 

להשכיר וילה, שעון מים, גלאט 
_____________________________________________)39-43א(058-5994740

 בדוד המלך 3.5 חד' 
מושקעים וגדולים, ק"א, 
חזית, 1,720,000 ש"ח  

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 מ"ב.

 050-5308742
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 ביחזקאל 3 חד' + פינת 
עבודה, משופצים ק"א 

חזית, 3 כ"א 1,600,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 

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

 במינץ' בק"ק דירה 
מחולקת לדירת 2.5 חד' 
ודירת 1.5 חד', מושכרים 
ב- 5,500 ש"ח משופצים 
1,700,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)25-25(_____________________________________________

 2 דירות של 3 חד' 
בטאבו משותף ברבי 

עקיבא קרוב לישעיהו, 
ק"א, מסודרת, כל דירה 
1,075,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 מציאה! ברח'ירושלים 
קרוב לאהרונסון 3 חדרים, 
ק"ג עורפית, ללא מעלית, 
גג רעפים, מצב טוב, עם 

הסכמת שכנים לבניה 
על הגג 1,450,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)29-29(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
הראשונים, בבניין חדש 4 

חדרים משופצים ברמה 
גבוהה, ק"ב, עורפית 

1,750,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)27-27(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756 
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בבנין 
חדיש, באזור חתם 

סופר/הראשונים, 4 חד' 
משופצים, ק"ב, עורפית 

עם מעלית, לדירה מוצמד 
מחסן וחניה שכיום 

מושכרים ב- 1,100 ש"ח 
1,880,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 3.5 חד' בסוקולוב/חשב 
סופר ק"א חזית מסודרת, 
3 כ"א 1,820,000 בלעדי 

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

03-5797756)16-16(_____________________________________________

 מציאה, ביהושוע, בגן 
העיר 4 חד', קומה נמוכה 
עורפית, 1,925,000 ש"ח, 

בלעדי ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23 ב"ב, 03-5797756,

050-5308742)15-15(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

 הבית של מרן הרב 
עובדיה יוסף זצוק"ל, 
ברח' אלקנה, קומה 

ראשונה, 4 חד' מרווחת 
+ 2 מרפסות + חצר 
גדולה 058-7911289 

_____________________________________________)41-45א(050-4496600

4-4.5 חדרים

 דירת 3 חד', ק"א, 
בזבוטינסקי, עורפית, מסודרת 

ומשופצת 1,260,000 לל"ת 
_____________________________________________)37-45ש(052-5444744

 בבנימין אברהם 3 
מדרגות 3.5 חד' כ- 80 מ"ר 

3 כ"א 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בנגב 3 חד', כ-80 מ"ר, 
ק"ב ואחרונה חתימות 

שכנים 1,450,000 נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בשניים 3 חד', 65 
מ"ר, ק"א כחדשה חזית 
חניה 1,370,000 נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 באביעד 3 חד' ק"ג כ- 
60 מ"ר מעטפת 48 מ"ר 
1,450,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 3 חד' 74 
מ"ר ק"ג מעטפת כ- 60 

מ"ר 1,540,000 נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בנויפלד 3 חד' כ- 75 
מ"ר ק"ד א.ענקית שכנים 

בנו 1,435,000 נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 באברבנאל 3 חד' 
כ- 90 מ"ר ק"ק גג בטון 

1,699,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בוינרב בט"מ 3 חד' 
כ- 60 מ"ר ק"ב משופצת 

1,050,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 באזור העיריה מיקום 
מצוין 3 חד', 70 מ"ר, ק"ב + 
מעלית, 3 כ"א, משופצת, א. 

להרחבה, חזית 1,820,000 
_____________________________________________)43-43(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! ברח' ירושלים מול 
גן העיר 3 חדרים, 70 מ"ר, 
קומה 2.5 אחרונה, אופציה 
בגג כולל היתרים 52 מ"ר, 
משופצת, חזית, פונה לנוף 
+ חניה 1,600,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בלעדי באחיה השילוני 
3.5 חד' בבניין חדיש 3.5 חד' 

85 מ"ר + היתרים 51 מ"ר 
משופצת כחדשה ק"א + 

מעלית + חניה 1,890,000 
_____________________________________________)43-43(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', 55 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

משופצת א. להרחבה 
1,280,000 גמיש א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות באבחצירא 3 
חד', 70 מ"ר, אפשרות הרחבה 

מיידי, ק"ג, חזית, בנין פנימי 
_____________________________________________)43-43(תיווך ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות ברחוב בורוכוב 
3.5 חדרים שמורה ומרווחת 
ק"א חזית כ- 75 מ"ר 3 כ"א 

מעלית, ממ"ד חניה תיווך 
_____________________________________________)43-43(ספיריט 050-4122744

 בבלעדיות בדוד המלך 
8 דירת 3 חדרים מרווחת, 

85 מ"ר + סוכה 3 כ"א ק"כ 
כניסה מיידי תיווך ספיריט 

050-4122744)43-43(_____________________________________________

 באלישע במיקום מעולה 
בבניין חדיש 3 חד' + חניה 
ומעלית תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בגמר בנייה בנורדאו 
3 חד' אחרונה יפהפייה 

1,400,000 ש"ח תיווך יישוב 
הארץ 03-8007000

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
70 מ"ר, מחולקת, מתאימה 

לעסק 1,450,000 ש"ח גמיש 
תיווך יישוב הארץ

050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 בהזדמנות! בטרומפלדור 
3 חד' + אופציה בגג ובצד 
רק 1,180,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 בלעדי מציאה ברב קוק 
3.5 חד' 75 מ"ר משופצת 

ומושקעת כחדשה ק"ג 
ואחרונה סוכה בסלון חזית 
1,550,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2 דירות 3 חד' 
מפוארות, מתאימות לטאבו 

משותף 2,850,000 ש"ח תיווך 
יישוב הארץ 03-8007000 

050-4999465)43-43(_____________________________________________

 מציאה-לחטוף!! א.פרדס 
כץ 2.5 חד', כ- 55 מ"ר + 
יציקה 30 מ"ר 1,080,000 
גמיש "תיווך משגב לדיור" 

052-5222690)43-43(_____________________________________________

 מציאה!! א.בורוכוב 
2.5 חד', כ- 55 מ"ר, קומה 

ב', א.בג-רעפים )ש.בנו( 
1,160,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)43-43(לדיור" 052-5222690

 בזבוטינסקי 2 חד' 
כ- 40 מ"ר ק"ב היתרים 

ל- 30 מ"ר מפוארת 
1,150,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בפלמח 2.5 חד' כ- 
50 מ"ר ק 2.5 ג.רעפים 
מ.מהיסוד 1,275,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בברוט 2 חד' כ- 50 
מ"ר ק"ב היתרים לגג 

שולמו!!! אופציה 
ענקית לצד 1,320,000 
**בברוט 2 חד' כ- 50 
מ"ר קרקע מ.מהיסוד, 
היתרים, חצר ענקית 

1,290,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! במוהליבר 2.5 חד' 
65 מ"ר + אופצייה בצד כולל 
היתר ל- 40 מ"ר ק"ב 3 כ"א 

_____________________________________________)43-43(א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בדוד המלך 
8 דירת 2 חדרים, 50 מ"ר, 2 
כ"א, ק"כ, כניסה מיידי תיווך 

_____________________________________________)43-43(ספיריט 050-4122744

2-2.5 חדרים

 ברמות זרחי וילה 8 
חד' )230 מ"ר נטו( + גינה 

)200 מ"ר( עם יחידה + חלל 
)50 מ"ר(, נוף, גישה נוחה 

4,400,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-5713375

וילות ובתים

קוטגים
 ברמות זרחי קוטג' 6 

חד' )160 מ"ר נטו( + גינה 
)250 מ"ר( + 2 מחסנים, 
נוף, פרטיות, ת.ב.ע )55 

מ"ר( 4,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות פולין 4 חד' גדולים 
)84 מ"ר נטו( + מרפסת 

סוכה, משופצת חלקי, נוף! 
1,790,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-5713375

 ברמות ד' קוטג' 4 חד' 
+ גינה )30 מ"ר( + מרפסות 

)18 מ"ר(, כ"פ, נוף, ת.ב.ע 
)34 מ"ר(, תחבורה 1,850,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)43-43(_____________________________________________

 ברמות א' 3 חד' )68 מ"ר( 
+ ת.ב.ע )58 מ"ר(, משופץ 
חלקי, נוף! קרוב למכולת, 

לתחבורה ולביהכ"נ 1,690,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-571-3375)43-43(_____________________________________________

עפולה
 למכירה בעפולה 

מחולקת ל- 2 מכניסה 
4000 600,000 ש"ח 

גמיש R.B תיווך
052-6224648)43-43(_____________________________________________

 הזדמנות במרכז 
העיר, ק"א, מחולקת 

ל- 3 יחידות, משופצת, 
מושכרת 6,950 ש"ח 

1,190,000 ש"ח מ.כהן 
_____________________________________________))43-43(נכסים 052-7684074

 מעולה להשקעה במרכז 
העיר מחולקת לשתי יח"ד 

מסודרות ק"ק תשואה 5,300 
ש"ח 1,100,000 תיווך יוחנן 

051-2454512)43-43(_____________________________________________

 בפרנקפורטר 3 חד' + 
יח"ד ק"2 משופצת, נהפכת 
בקלות לדירת 4 חד' + דירת 

סטודיו/משרד או ל-5 חד' 
1,690,000 תמר

050-2220184)43-43(_____________________________________________

 מבחר למשקיעים 
לדוגמה: מושכרת חוקית ב- 

8,500 ש"ח מחיר 1,320,000 
ש"ח בית ישראל

054-8070418)43-43(_____________________________________________

 מבחר למשקיעים 
לדוגמה: מושכרת חוקית ב- 

7,000 ש"ח מחיר 1,220,000 
ש"ח בית ישראל

054-8070418)43-43(_____________________________________________

 דירות להשקעה החל 
מ- 1,070,000 במרכז העיר 

תשואות גבוהות בית ישראל 
054-8070418)43-43(_____________________________________________

 בפנקס, פנטהאוז חדש, כ- 
100 מ"ר, 2 מרפסות גדולות, 
חניה מעלית, 2,350,000 ש"ח 

_____________________________________________)43-43("בית ישראל" 054-6401612

 ברוטשילד 5 חד', 130 
מ"ר מפוארת אפשרות ליח"ד 
להשכרה חניה ומעלית "בית 

_____________________________________________)43-43(ישראל" 054-6401612

 בפיק"א השקט! 4.5 
חדרים ענקית! משופצת 

אדריכלית! סלון גדול 
054-5566145 1,830,000)43-43(_____________________________________________

 בבילו 4 חד' במיקום 
מעולה משופצת מרווחת 

כ- 110 מ"ר סלון ענק "בית 
_____________________________________________)43-43(ישראל" 054-6401612

3-3.5 חדרים
 בפרנקפורטר! 3 חדרים 

ענקית! עורפית ושקטה, 2 
מרפסות, משופצת חלקית 
054-5566145 1,370,000)43-43(_____________________________________________

 בטרומפלדור המבוקש! 
3.5 חדרים גדולה! משופצת 
קומפלט, חנייה 1,400,000 

054-5566145)43-43(_____________________________________________

 במרכז העיר חפץ חיים 3 
חד' מסודרת ק2' 1,150,000 

_____________________________________________)43-43(תיווך יוחנן 051-2454512

רמת גן

 בשכונת הלל, קומה 
שלישית, 50 מ"ר, 2 

כ"א, מ.שמש, מוארת 
ושקטה, לא לפספס מתן 

נסטל נדל"ן
050-6795813)43-43(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשכונת הלל 

המבוקשת, 7 חד', דו 
משפחתי מואר ושקט, 

שתי חניות, 3 כ"א, 
בהזדמנות מתן נסטל 

_____________________________________________)43-43(נדל"ן 050-6795813

1-1.5 חדרים

 להשכרה בשח"ל בבנין 
חדש דירות 3/4 חד' חדשות 

מהניילונים! תיווך יישוב הארץ 
050-4999465 03-8007000)43-43(_____________________________________________

 ברמב"ם כ- 5 ח' ק"ק 
"אפיק - נכסים" 03-5791514 

053-3128884)43-43(_____________________________________________

 בשלוש השעות דירה 
6 חדרים מפוארת כמו 
מחולקת ענקית ק"א 

חזית סוכה מיידי אפיקי 
נדל"ן בועז 03-5702323 

052-7155321)43-43(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 בפלמח 4 חד', ק"ג, 

כ- 80 מ"ר, מעלית, 
חניה, מיידי 4,500 נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 באזור העיריה מיקום 
מצוין 4 חד' + מ. שמש 94 
מ"ר משופצת ק"א 4,300 

_____________________________________________)43-43(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 מול העיריה 3 חד', 
משופצת וממוזגת + מ. סוכה, 

ק"ג, ללא, מיידי 3,750 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ל(052-4476744 03-6195580

 בק.הרצוג 3 חד', ק"ד, 
ללא, משופצת ומושקעת 
_____________________________________________)43-46ל(3,000 ש"ח 050-4131561

 להשכרה בדון יוסף, 
3 חדרים, חדשה ברמה, 

קומה ב' 4,000 ש"ח
052-7662451)43-43(_____________________________________________

 א.שבזי 3 חד' חדשה 
3 כ"א + מעלית + סוכה 

ממוזגת 4,200 ש"ח "תיווך 
_____________________________________________))43-43(משגב לדיור" 052-5222690

 בברוט 3 חד' קרקע 
כ- 55 מ"ר מרפסת 20 

מ"ר 3,500 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

3-3.5 חדרים

 2 חדרים כחדשה, 
מרוהטת קומפלט, ענקית 

)כ- 50 מ"ר(, מהממת, למיידי! 
_____________________________________________)43-46ל(ק"א 053-3104856

 באזור סוקולוב יחידת 
דיור חדשה ומאוררת להשכרה 
 B.D.A 2,600 שקלים תיווך

_____________________________________________)43-43(אבי 054-8449423

 בבעש"ט 1.5 חד' + מ. 
מקורה, יפייפיה, מרוהטת 

וממוזגת, פינוי ב' כסליו, 3,100 
ש"ח כולל הכל

054-8435119/7
_____________________________________________)43-46ל(054-8503037

 ברשותכם דירה במרכז 
העיר להשכרה?! אנו 

מחפשים! תשואות גבוהות! 
_____________________________________________)43-43(בית ישראל 054-8070418

3-3.5 חדרים
 בעמישב 3 חד', ק"ד ללא 

מעלית ריהוט חלקי, מיידי! 
_____________________________________________)43-44ל(052-2447475

 בפרל 28, בב"ב בנין 
חדש מהניילונים, ק"ק כניסה 
פרטית מהחזית כ- 85 מ"ר 

ניתן לחלוקה, לכל מטרה-ללא 
ארנונה, גישה למשאית, מיידי 

4,500 ש"ח לל"ת
054-8449114)43-46(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא 
להשכרה 50 מ"ר ק"כ 6,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
03-5791514)43-43(_____________________________________________

 במרכז ר' עקיבא! 2 
חנויות צמודות למכירה "אפיק 

_____________________________________________)43-43(- נכסים" 03-5791514

 להשכרה בשיא המרכז! 
חנות 20 מ"ר חזיתית 7,000 

ש"ח "אפיק - נכסים"
054-2250000)43-43(_____________________________________________

 בבני ברק, בר"ע, הרב קוק 
משרד יפהפה, חדש משיפוץ, 

ק"ק, כ.פרטית 2,800 ש"ח 
052-3344721)43-43(_____________________________________________

 מציאה, 3 חד' בבנימין 
אברהם, ק"ב, גג בטון, 90 
מטר + 2 מרפסות, פנחס 

_____________________________________________)43-43(נכסים 055-6789653

 באזור הנביאים 3.5 חד', 
גדולה, מושקעת, כחדשה 

+ אפש' לריהוט מלא, 
 BDA 2,000,000 גמיש תיווך

054-8449423)43-43(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228
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 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! 

במזומן! אפשרות בבית 
_____________________________________________)06-06/20(הלקוח, 054-2821847

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-05/20(_____________________________________________

 נאבדו זוג תפילין בכז' 
אב בעיר העתיקה בירושלים 

_____________________________________________)37-38ח(058-3204293

 ביום א' כד' באב נלקחה 
בטעות בחוף הים בטבריה 
שקית עם בגדי ים המאבד 

יפנה ל- 08-9417162
_____________________________________________)37-38ח(052-3667681

 במלון "מרגוע" בערד 
נמצאה עליונית של אשה 

בחדר 305 בשבת פ' שופטים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7676998

 נמצא ארנק ברח' קוטלר 
בב"ב, ליד נתיב החסד בל' 

_____________________________________________)37-38ח(חשון 054-4633684

 נמצאה שקית אשפתון 
שבתוכה מחשב נייד ופריטים 
נוספים, ביום שישי ט"ו באב 
ברח' חזו"א / דבורה הנביאה 

בתחנת אוטובוס
_____________________________________________)37-38ח(054-8599187/97

 אבדה מצלמת קנון 
שחורה בצפון או כרמיאל

_____________________________________________)37-38ח(054-8420224

 ב- 28.8.2019 נמצאו 
אוזניות אלחוטיות בקו 92 
_____________________________________________)37-38ח(מפ"ת לר"ג 050-4929646

 אבדה מצלמת קנון בחניון 
עמוקה בליל ט"ו באב פלא': 

_____________________________________________)37-38ח(054-8458751

 אבדה מצלמה בכז' אב 
בכנס של זכרון חנה או בפארק 

_____________________________________________)37-38ח(הירקון 050-4113059

 מעונין בספה נפתחת 
עדיף ל- 3 מיטות רוחב 80 

_____________________________________________)38-39ח(ס"מ 050-4116799

 מעונין בפקס במצב מצוין 
_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + 

שידה בתרומה 050-4160457 
_____________________________________________)38-39ח(ירושלים

 למסירה ארון גובה 2 מ"ר 
רוחב 2.30 מ"ר 0.40 עומק 

במצב טוב עם דלתות זכוכית 
_____________________________________________)38-39ח(צבע חום טלפון 054-8711159

 למסירה חינם שולחן מעץ 
1.80 נפתח ל- 2.40

050-4120010 אחרי 8 בערב 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 דרוש מיקסר קנווד )שף( 
_____________________________________________)39-40ח(דגם ישן מכני 052-7645405

 דרוש לישיבה מכונת 
כביסה במצב טוב

_____________________________________________)39-40ח(058-3299505

 דרוש נוקיה 208 כשר 
_____________________________________________)39-40ח(בתשלום 058-3299505

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374

_____________________________________________)39-40ח(053-3179093

 מדפסת HP ביתית 
במצב טוב 150 ש"ח י"ם

_____________________________________________)39-40ח(054-2633490

 טלפקס פנסוניק 180 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 קנווד מעבד מזון מכישר 
וחלקים חדש ללא קערה 120 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-7614722

 נמצא עגיל זהב בארמונות 
חן ב"ב בתאריך כה' אב

_____________________________________________)38-39ח(054-8442627

 נמצא רחפן, ניתן לפנות 
בצהרים או ערב

_____________________________________________)38-39ח(054-8471251/2

 אבד צמיד יקר ערך פלאפון 
_____________________________________________)38-39ח(054-8456170

 מצאנו רב קו של שמעון 
גולדשטיין 053-3102754 

_____________________________________________)38-39ח(052-3091689

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 לפני מספר ימים נשכחה 
בחנות ברמן ר' עקיבא 54 בני 
ברק עליונית בצבע כחול כהה 
עם רבועים בצבע לבן מחנות 
CLASSIC STYE לפרטים: 

_____________________________________________)38-39ח(053-3101666

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)40-41ח(בעבר 054-2509001

 תנור אפיה )בארון( 
סאוטר, בישול, אפיה וגריל 

_____________________________________________)40-41ח(390 שקל 052-6784969

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7171228

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7171228

 כירה חשמלית 1200 
וואט בצבע לבן עם וסת חום 
מ-0 למקסימום פועלת מצוין 
_____________________________________________)40-41ח(40 ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה מזגן 1 כ"ס מצב 
טוב מאוד 400 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-6776841

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות על 

פלטה! )לא חשמלי( 150 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7139395

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש! 250 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7139395

 מקרר משרדי חדש 
NEON באריזה!!! 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-2786557

 מחשב נייד ווינדוס עשר 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 055-6651237

 מחשב נייד מעולה מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7171228

 מחשב נייד HP I3 מצויין 
ללא תקלות 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

אבידות

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

 אבד פלאפון בבין הזמנים 
בחודש אב במרכז קנדה 

בצפון המוצא יפנה לטל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-8466553

 אבד שעון אשה לפני 
כחודש באזור לנדא מרום שיר 

_____________________________________________)39-40ח(03-5790543

 נמצאו משקפיים בציון 
אביי' ורבא ברביעי האחרון של 

_____________________________________________)38-39ח(בין הזמנים 054-8524048

 נמצא יהלום בקו 53 
מת"א לב"ב )ביום א' טו' 

אלול( ניתן לקבלו עפ"י סימנים
_____________________________________________)39-40ח(058-3264762

 בתאריך כז' באב תשע"ט 
נשכח טלפון פיליפס כשר 

במרכז קנדה. המוצא הישר 
מתבקש להתקשר ל:

_____________________________________________)38-39ח(054-8466553 054-8538616

 מייבש כביסה 
אולקטרלוקס 300 ש"ח )ב"ב( 

_____________________________________________)40-41ח(טל': 054-8485026

 נברשת מהממת לסלון 
)6*1( 140 ש"ח )ב"ב( טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 רדיטאור 12 צלעות חדש 
באריזה )ב"ב( 330 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

ריהוט
 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 ספות 2/3 מעור איטלקי, 
צבע שחור, מצב חדש 

_____________________________________________)34-39(בהזדמנות! 052-4227714

 שולחן ו- 6 כסאות לסלון 
חדשים, צבע חום כהה, 

בהזדמנות! אפשרות לשולחן 
או לכסאות בלבד

052-4227714)34-39(_____________________________________________

 למכירה שולחן לסלון צבע 
זית + זכוכית עבה 300 ש"ח 

בפתח תקוה צביקה
_____________________________________________)40-41ח(054-3363588

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-3337530 אבנר 

 שטיח בצבע בז' חוטים 
מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4110991

 למכירה מיטת נוער צבע 
לבן עץ מלא 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-6337890

 למכירה מיטות + שידה 
+ מזרונים 500 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)40-41ח(052-7670053

 מיטת נוער )מעוצבת( 
מעץ מלא נפתחת + מזרונים 

+ מגירות במצב טוב מאוד 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 050-4176661

 ספה + מיטה 500 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-3337530

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 כסא מסתובב בלי משענת 
על גלגלים 60 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)40-41ח(052-7600336

 מיטת נוער עץ מלא + 
מזרונים + מיטת מעבר מצב 

מצויין 350 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(053-3121020

 מיטת תינוק צבע עץ 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4160013

 כסאות מרופדות 40 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-4160013

 הזדמנות! מיטה נפתחת 
למיטה נוספת עם מגירות 

עץ מלא 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(054-8446728

 נמצא צמיד כסף ביום 
חמישי של עולים לירושלים 

4 אפשר לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)41-42ח(050-4110991

 אבד כובע בורסלינו חדש 
באולמי וגשל בתאריך ג' אלול 

_____________________________________________)41-42ח(053-4104367

 נשכח פלאפון בערב ראש 
השנה בטראמפ מבר אילן 

לרמות בירושלים
_____________________________________________)41-42ח(052-8010666

 למסירה בחינם מגירות 
של מקפיא ליבר ישן 47*43 

_____________________________________________)41-42ח(ס"מ נייד: 058-3230569 ב"ב 

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 120 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3346080

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 

_____________________________________________)41-42ח(053-3179093

 מחשב שולחני מהיר 
ליבה כפולה בהזדמנות מצוין 

_____________________________________________)41-42ח(400 ש"ח 054-6841665

 כיריים 3 להבות עדיין 
באריזה חשמל/גז 200 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)41-42ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה מטען לסוללה 36 
וולט מצב חדש, רק ב- 100 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8464909

 xl 901 hp דיו תואם 
איכותי ביותר 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)41-42ח(054-8433730

 סורק חברת HP ב- 180 
ש"ח קוטל יתושים 70 ש"ח  

_____________________________________________)41-42ח(052-2786557

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
מזדה 3 שנת 2010 ומעלה 

_____________________________________________)41-42ח(150 ש"ח 052-2786557

 מסך דק מצוין 
בהזדמנות!!! רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3346080

 בירושלים מצלמה 
דיגיטלית חדשה באריזה 350 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 055-9765406

 מחשב נייד לנובו ליבה 
כפולה 250GB ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(055-9765406

 רדיאטור חדש של 
PILOT  9 צלעות 40 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4087927

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצוין )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח בלבד 054-7216671

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(050-4110991

 פינת אוכל + 5 כסאות 
_____________________________________________)41-42ח(350 ש"ח טל': 050-6245339

 שידת מגרות 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

 4 כסאות לבנים 150 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(טל': 050-6245339

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
2.4*70 ס"מ 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-7126106

ספא בוטיק 
TLV

 אבנים חמות  קלאסי  רקמות עמוק 
משולב בטיפול רפואי ורפלקסולוגיה 

03-9449454 הפרדה מוחלטת 
הירקון 106 תל אביבפרטיות מלאה

מזמין אתכם לטיפול זוגי מרגיע ומפנק מול הים והטיילת 
סוויטות ספא יוקרתיות ומפוארות מגוון טיפולים

שיפוצים
 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-14/20ש(וחשמל 052-7894414

 נמצאו צרור מפתחות 
בנסיעה מי"ם לפ"ת בחוה"מ 

_____________________________________________)43-44ח(053-6296399

 מעונינים לקנות כסא 
ילהוברבורד גודל 10 אינץ' 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים: 02-9991539

 מעונינים לקנות / לקבל 
משחק קליקס בירושלים

_____________________________________________)43-44ח(054-8474221 054-8509970

 מקרר יד שניה "תדיראן" 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)43-44ח(70 ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה מזגן 1 כ"ס במצב 
טוב מאוד 500 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)43-44ח(052-2786557

 מדיח כלים גדול תוצרת 
Bloomberg במצב מצוין 
)בני ברק( 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר/
 BISTNO חימום קטן תוצרת

)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 מאוורר נייח במצב מצויין 
_____________________________________________)43-44ח(80 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
TEFAL במצב מצויין )בני 

ברק( 350 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות רדיאטור 
חדש 13 צלעות תוצרת 

HYUNDAI )בני ברק( 300 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא HYUNDAI )בני 

ברק( 70 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
 KENNEBY באריזה תוצרת

)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 מפזר חום חדש )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה מזגן 2 כ"ס במצב 
טוב תדיראן 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530 אבנר 

 AEG מייבש כביסה 
תקין 300 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)43-44ח(050-5967114

 מחשב PC + מסך, 
מקלדת, עכבר, רמקולים, 

מדפסת 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(052-8380655

 מנורה למטבח צמודת קיר 
130 ש"ח מנורה לפינת אוכל 
_____________________________________________)43-44ח(130 ש"ח טל': 052-2727474

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD 8 ב- 240 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח טל': 052-2727474

 מיקסר מורפיריצארד 
כמעט חדש 500 ש"ח דגם 

_____________________________________________)43-44ח(48956 052-7157077

 מיחם מים לשבת דיגיטלי 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 150 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-2786557

 רדיאטור כ- 12 צלעות 
_____________________________________________)43-44ח(100 ש"ח 052-7167391

 מוני מים פרטי 100 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7167391

 מוני חשמל פרטי 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7167391

 תנור בישול בצבע כסף 
*מקרר 350 ליטר

_____________________________________________)43-44ח(052-4227714

 בהזדמנות! תמי 4 שחור 
_____________________________________________)40-41ח(כסף 500 ש"ח 052-7617971

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת וחג 30 כוסות ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-685013

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)40-41ח(052-2437292

 A8500 למכירה מדפסת 
HP שמורה כחדשה משולב 

פקס צילום מסמכים ועוד 200 
ש"ח נייד 052-2437292 כל 

_____________________________________________)40-41ח(הקודם זוכה 

 מחשב נייח בלי דיסק 200 
ש"ח 03-6187374 או

_____________________________________________)40-41ח(053-3179093

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות! שנדלייר 
יוקרתי מעוצב לבן פיתוחים 

מהמם! 400 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7617971

 למכירה מטען לסוללה 
36 וולט מצב חדש רק ב- 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-8464909

 מכונת כביסה 
קונטרוסקה 6 ק"ג 1000 

סלד' 300 ש"ח )בב"ב( טל': 
_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 למכירה סלון פינתי צבע 
חום כהה מצב מעולה דמוי 

_____________________________________________)43-44ח(עור 500 ש"ח 052-6140800

 ספה עור 2+3 צבע שחור 
500 ש"ח אפשר רק אחד בני 
_____________________________________________)43-44ח(ברק מצב מצוין 052-5737813

 למכירה שולחן כתר 
פלסטיק נפתח 110 שח' + 

פקס + מסך מחשב 80 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-5737813 בני ברק

 למכירה שידה לסלון 
במצב מצויין 300 שקלים טל': 

_____________________________________________)43-44ח(054-5769990

 למכירה ספריה מעץ 
במצב מעולה 200 שקלים 

_____________________________________________)43-44ח(טל': 054-5769990

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 סמ' 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 שטיח בצבע בז' שחור 
חוטים מהמם 150 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4110991

 למכירה ספה מצויינת 
וחזקה 260 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(052-5737813 בני ברק

 מדפים פלסטיק כתר חזק 
ויציב 120 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 שולחן סלוני מעץ מלבן 
במצב מצויין בפ"ת 200 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-5967114

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 שולחן עגול מתאים לחצר 
/ מרפסת 140 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415

 שולחן מזכוכית עגול 230 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7126106

 מזנון מעוצב לבן 250 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
מתאים לסוכה 200 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-7126106

 מיטה זוגית מעץ מלא 
בצבע חום כהה 499 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

 זוג שידות נמוכות מעץ 
מלא צבע חום כהה 399 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

 מיטת נוער מעץ מלא 
נפתחת + מגירות

_____________________________________________)43-44ח(052-4227714

 מזנון נוי צבע לבן 200 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-7126106

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-5705546

 למכירה כיסא לתינוק 
לרכב מגיל חצי שנה עד 4 

מצב טוב 100 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(052-6140800

 למכירה מיטת תינוק 
+ מזרון 170 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 170 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 מובייל אווזים במחיר 
מצחיק 80 ש' 03-6162229 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 עריסת תינוק מעץ במצב 
חדש במחיר מציאה 100 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 עגלה חדשה של חב' 
פג פרגו + טיולון ב- 300 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 מחמם בקבוקים חדש 
של חב' אווינט במחיר 100 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 אמבטיה לתינוק חצי חצי 
של חב' שילב במחיר מדליק 

_____________________________________________)43-44ח(50 ש' 054-3980448

 תיק לעגלה חדש ב- 100 
_____________________________________________)43-44ח(ש' 054-3980448

 משאבה חדשה של חב' 
מדלה חדשה ב- 350 ש'

_____________________________________________)43-44ח(054-3980448

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה דו מושבית 
_____________________________________________)38-39ח(460 ש"ח 054-5656194

 4 כסאות מטבח עץ, 
ריפוד בד משובץ במצב טוב 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 054-5705546

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר במחיר של 
100 ש"ח )בני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא מסתובב בלי 
משענת, על גלגלים 60 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה כסאות עץ עם 
רפוד מלא לסלון 125 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-4166058

 מיטת נוער נפתחת לזוג 
עץ מלא + מזרונים 450 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3121020

 ספה + מיטה אורך 2.30 
מ' רוחב 90 ס"מ 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

תינוקות

 למכירה 2 מזרונים 
כחדשים 80/120 ב- 490 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(ב"ב 052-7109690

 למכירה שולחן לסלון 
וכסאות ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7690382

 למכירה סלון 2+3 צבע 
זית + כריות יפות מבד וידיות 

עור 450 ש"ח פלא':
_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן שבת + 6 כסאות 
מסיבי ומיוחד חום עץ מלא 
ריפוד עור 500 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)38-39ח(054-2013391 נעמי

 שולחן מזכוכית עגול סלוני 
_____________________________________________)38-39ח(270 ש"ח 052-7126206

 מזנון לנוי מעוצב צבע לבן 
עם מגירה 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7126106

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
יפה במיוחד )בני ברק( 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קומודו 2 מגירות רחבות 
ומראה צבע חום מעוצבת 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7118267

 למכירה ספה מצב מצויין 
_____________________________________________)38-39ח(260 ש"ח 052-5737813

 למכירה שולחן מכתבייה 
מצב מצויין 110 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(גמיש 054-8464909

 מובייל אווזים במחיר 
מצחיק 80 ש' 03-6162229 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 עריסת תינוק מעץ במצב 
חדש במחיר מציאה 100 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 עגלה חדשה של חב' פג 
פרגו + טיולון ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 מחמם בקבוקים חדש 
של חב' אווינט במחיר 100 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 אמבטיה לתינוק חצי חצי 
של חב' שילב במחיר מדליק 

_____________________________________________)41-42ח(50 ש' 054-3980448

 תיק לעגלה חדש ב- 100 
_____________________________________________)41-42ח(ש' 054-3980448

 משאבה חשמלית של 
חב' מדלה חדשה ב- 350 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(054-3980448

 תיק לעגלה אדום-אפור 
Simplygood חדש. הרבה 

תאים, 30 ש"ח 054-8063853 
_____________________________________________)41-42ח()בני ברק(

 מחמם בקבוקים 
אלקטרוני חדש באריזה 50 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8063853 )בני ברק( 

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופנים מצב חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש 054-8464909

 עריסה חדשה! מציאה! 
+ מזרן 290 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(058-3245685

 מנשא- קנגרו אינפנטי רק 
_____________________________________________)40-41ח(60 ש"ח 058-3245685

 למכירה מיטת תינוק 
במצב מצוין בהזדמנות!!! 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-3346080

 עגלת ביבי גוגר' ורסה 
במצב טוב 500 שקל

_____________________________________________)40-41ח(055-6743613

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרון 350 ש"ח טל':

_____________________________________________)40-41ח(054-8401217

 מזרן לעגלה חברת 
מזרונית צבע שחור קרם 

_____________________________________________)40-41ח(טורקיז 40 ש"ח 052-7676856

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)40-41ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 300 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)40-41ח(נייד: 054-8446728

 משאבה חדשה 99 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(ידנית מעולה 053-3182503

 משאבת מיני אלקטריק 
מדלה 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 מציאה! כסא בטיחות 
_____________________________________________)39-40ח(סלקל 80 ש"ח 058-3245685

 ברה"ע למכירה כסא 
מושב לתינוק 50 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6850138

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)39-40ח(054-8446728 
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יוקרתי | מקצועי | איכותי
מחיר מיוחד-80ש"ח
058-6335121

כד’-כו’ באלול תשע”ט  23-25/10/2019

כללי
 צמיד טניס יהלומים 
אמיתי 5,500, יש גם 
עגילים תואמים ב- 4 

500 עם תעודה
_____________________________________________)36-37ש(053-3120620

FRAVELIST שק אגרוף 
כחדש לגמרי + שרשרת 

תליה מקצועי במיוחד 350 
_____________________________________________)37-40ש(ש"ח 054-8527470

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 למכירה 300 "שמלות 
כלה" ושושבינות לכל 

המגזרים, אפשרות לבודדים 
_____________________________________________)34-41(במחיר מוזל 053-2827371

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 שמלה מידה 38 מרהיב 
לחתונה או אירוע 60 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(058-3256014

 הליכון לילד עובד מצוין 50 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 כרטיס זכרון פנימי 
למחשב נייד GB 1 זכרון 25 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7640482

 תיק גדול עם הרבה תאים 
+ תא מחשב 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7640482

 נוקיה 208 מחודש באריזה 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 052-7134641

 052-5594713

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 טרקטורון קטן לילדים 
מצב מצויין כולל סוללה 400 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-6776841

 שמלות לאירועים במגוון 
מידות וסטים 80 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4160013

 וידאו 5 קלטות וידאו 
לילדים 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-3337530

 ברע"ה למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 

אלומניום ב- 290 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(050-6850138

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)40-41ח(052-2432982

 מצלמת פילים עם 
אביזרים ב- 300 גמיש מאוד

_____________________________________________)40-41ח(058-3246857

 למכירה חליפה ארוכה 
יוקרתית מידה 42 ב- 420 

_____________________________________________)40-41ח(גמיש 058-3246857

 למכירה אופני הרים במצב 
טוב מאוד זקוקות לכיסא 220 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-2819921

 אופני הרים 80 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-6437084

 ספרי חשבונאות לבנות 
תיכון ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7676856

 4 טורים המאור 11 כרכים 
חדש לגמרי 550 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(נייד 052-7101662

 בלונים חברת אמישרגז 
ווסט + סלילים + מכסה 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-2786557

 ילקוט קל גב דגם עפרונות 
כולל קלמר תואם במצב חדש 

60 ש"ח )ב"ב( טל':
_____________________________________________)40-41ח(054-8485026

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
חצי האכלת יד זכר עובד מחיר 

_____________________________________________)40-41ח(450 ש"ח ב"ב 054-8412976

 וטרינה לנרות שבת 
מזכוכית רוחב 50 ס"מ עומק 

50 ס"מ גובה 65 ס"מ 500 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4157825

 כריות נוי עמינח מבד 
רחיץ כמעט חדשות 60*60 

100 במקום 180 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-7600336 בב"ב 

 A4000 מצלמת קנון דגם 
במצב מצוין 290 ש"ח בבני 

_____________________________________________)40-41ח(ברק 054-8418661

 שתיל אבוקדו ואתרוג 
בנפרד כ"א 180 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-8412903

 מסך מחשב דק 17 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)40-41ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)40-41ח(052-2897977

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח טל': 052-2897977

 מכשיר גל' איכותי של 
חברת סאן חדש באריזה 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 054-8527470

 ספה בצבע קרו 
קטיפה לסלון נפתחת 

למיטה זוגית מצב מצוין 
+ ארגז מצעים 1,000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8527470

 גגון לרכב 80 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685 

 מטען ובטרייה למצלמה 
_____________________________________________)39-40ח(80 ש"ח 058-3245685

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 תיק לכינור 40 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 ילקוט ניקי במצב מושלם 
_____________________________________________)39-40ח(90 ש"ח 058-3245685

 אופני ראלי מעולות 250 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 תמונה רקומה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(050-6907470

 למכירה 2 תוכונים יפיפיים 
בצבע צהוב זוהר + כלוב עם 

ציוד נלווה ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 למכירה צב קטן וחמוד 
לבית עם גינה או מרפסת 

בלבד ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7773526

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה 160 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)39-40ח(49 ש"ח 050-6907470

 למכירה עגלת סל קל 
JOIE כחדשה חודשיים 

בשימוש 500 ש"ח
_____________________________________________)38-44ח(052-7608118

 עגלת ביבי גוגר מצוינת 
500 ש"ח גמיש בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(054-8463244

 למכירה לול עץ חדש ויקר 
+ מזרון 350 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8401217

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)38-39ח(054-8446728

 עגלת דוקטור בייבי ידית 
מתהפכת מצב מעולה בצבע 

סגלגל 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-7674267

 למכירה טיולון טוב 190 
ש"ח וגם עגלת אמבטיה 340 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-5656194

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד 054-7216671

 עגלת אמבטיה לתינוק 
)3 גלגלים( בצבע שחור גלגלי 
_____________________________________________)38-39ח(אויר 350 ש"ח 050-4116799

 למכירה מזרון תינוק 80 
ש"ח מצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה שידת מגירות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-5656194

 למכירה ספה 4 מושבים 
+ מגירה 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר 

 פלאפון סמסונג S5, מטען 
ומגן, במצב מצויין 290 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(052-6784969

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7167777

תקשורת
 סמסונג A8 במצב חדש, 

64GB ,בקופסא, צבע שחור
נגד מים, יבואן רשמי סאני 

052-3441441)27-30(_____________________________________________

 C2 5 סוללות לפלאפון 
מצב טוב לא מקוריות 50 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176

 למכירה נוקיה C2 חדש 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-2614753

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7167777

C2  מחודש תומך פלאפון 
ורמי לוי + אחריות 170 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7167777

One plus two  שחור 
משומש עם אביזרים )מטען, 

מגנים( 450 ש"ח אלי
_____________________________________________)41-42ח(054-7972972

 שולחן נמוך עגול מזכוכית 
מהמם 250 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 שולחן מעץ מתקפל 
מתאים לסוכה 250 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 בימבה ג'וק 30 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 בימבה פלא 70 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-35 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7126106

 סט צלליות לאיפור 80 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8477855

 קורקינט 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(050-6245339

 תיקים לנערות 5 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(כ"א 050-6245339

 טלפון לכבדי שמיעה 50 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 050-6245339

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 מכשיר קוצץ ירקות 
_____________________________________________)41-42ח(לסלט 80 ש"ח 053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)41-42ח(25 ש"ח 054-3155415

 נעל סניקרס לבן מידה 
28 חברת קסטרו 50 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 ספרי קריאה קומיקס 
לילדים הצופן וכו' 15-35 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3155415

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 80 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 חליפה לגבר מידה 52 
אפור כהה 150 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(058-7041010

 מראה קיר 70 ש"ח
_____________________________________________)41-42ח(052-7126106

 בימבה גוק' קורקינט 79 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7126106

 מזודה גדולה 90 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 כספת קיר 180 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7126106

 משקולות לכושר 15-40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-7126106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו לבן 50 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)40-41ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 משחק גולות לילדים 40 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 053-3155415

 קסדה לילדים 45 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 חצאית אלגנט קומות 
מידה 42 שחור כסף 100 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(053-3155416

 מכנס גינס לגבר מידה 
40 חברת קסטרו 90 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-7041010

 מכנס וחולצה סופג זיעה 
_____________________________________________)40-41ח(15 ש"ח כ"א 058-7041010

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ', אורך 2 מטר 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 עגלת קניות חזקה מבד 
במצב מעולה 2 גלגלים 35 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4087927

 תיבה קישוטית בטיחותית 
לנרות שבת וחג באריזה 120 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 050-4087927

 סרפן גינס' של מקימי 
מידה 44 60 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4087927

 חולצות גאנט חדשות 
באריזה מסין לארג' 139 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-3263264

 אופני הרים וכביש 100 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-3177932

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת לרט 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח נייד 052-2432982

 למכירה שולחן מצויין 
לסוכה 200 ש"ח + אופני 

הרים 21 הילוכים במצב חדש 
_____________________________________________)39-40ח(300 ש"ח 054-2819921

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8478028

 שמלה יוקרתית לארוסין 
שושי יגודיוב מידה 38 5000 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 054-8478028

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(054-8474176 054-8478028

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים + כלוב 140 שקל 

_____________________________________________)39-40ח(050-4157763

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח טל': 052-2727474

 כיסוי למיטה + וילון יורד 
מסביב בד עמינח 380 ש"ח 

במקום 800 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(052-7600336 בב"ב 

 למכירה תוכי דררה ירוקה 
עם כלוב גדול 490 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3202097

03-5796645 קו"ח 
לפקס:
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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

 אמבטיה לתינוק 80 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 טרמפולינה חדשה 
לתנוקות 100 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 אמבטיה חדשה לעגלה 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 תיק כחול לעגת בוגבו 
קמיליון 50 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 משאבה חשמלית דו"צ 
חדשה קומפקטית מתחברת 

ל- USB ב- 180 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-2238587

 בהזדמנות עגלת טיולון 
איזי ביבי במצב מצויין 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 נדנדה לתינוק + מנגינות 
_____________________________________________)38-39ח(רק 100 ש"ח 050-9089110

 כסא בטיחות ציקו חדש! 
_____________________________________________)39-40ח(250 ש"ח 058-3245685

 עגלת אמבטיה + טיולון 
כחדשה!! 500 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(058-3245685

 עגלת טיולון במצב סביר 
_____________________________________________)39-40ח(50 ש"ח 058-3245685

 עגלת מקלרן גינס 150 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 058-3245685

 S5 פלאפון חכם סמסונג 
מטען וכיסוי, מצויין 250 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(052-6784969

 כרטיס 128 גיגה'! כולל 
שנה אחריות רק ב- 75 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-3292471

 טלפון אלחוטי פנסוניק 
_____________________________________________)43-44ח(75 ש"ח 052-8380655

 נוקיה 208 כשר 250 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7167391

 נוקיה C2 כשר 200 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(052-7167391

 שלדה אופני הרים וכביש 
תקינה ושלמה 50 שקל

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 מזוודה 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 תיק תקנון לסמינר צבע 
_____________________________________________)43-44ח(בז' 95 ש"ח 055-6772172

 סרפן מהמם! צבע 
אופווייט ממקימי ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(055-6772172

 תוכי דררה וקווקר בב"ב בין 
150-300 ש"ח כ"א

_____________________________________________)43-44ח(052-7655838

 סרפן מהמם! צבע שחור/
כסף מידה 38 ממודה 145 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 055-6772172

 סט רשר הירש על התורה 
מצב חדש 220 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(054-5981054 

 מכתב מאליהו ה' חלקים 
_____________________________________________)43-44ח(חדש 250 ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 140 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(054-5981054

 כביסל 4 מגירות 
125*50*45 ס"מ אפור מצב 
_____________________________________________)43-44ח(מצויין 450 ש' 050-4102263

 סט 3 סירי סולתם חדש 
_____________________________________________)43-44ח(באריזה 300 ש' 050-4102263

 למכירה חוברות קטיפה 
ישנות וחדשות טל':

_____________________________________________)43-44ח(055-6681048

 שעון יפה מאוד רצועות 
_____________________________________________)43-44ח(גומי ב- 80 טל': 058-3268337

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תמונה רקומה יפה לבית 
עבודת יד 59 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

 עגלת קניות 20 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

 תיק לעגלת תינוק איכותי 
_____________________________________________)43-44ח(49 ש"ח 050-6907470

 שק שינה איכותי 59 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(050-6907470

 בלון גז 40 ק"ג ריק 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7167391

 מראה לארון בגדים 80 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7126106

 סטנדר עם רגליים 120 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7126106

 מטריות איכותיות גדולות 
_____________________________________________)43-44ח(20-35 ש"ח 052-7126106

 מזודה גדולה עם גלגלים 
_____________________________________________)43-44ח(120 ש"ח 052-7126106

 תיק לסמינר חברת 
להבורסה חדש 120 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415 

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)43-44ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 120 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-7041010

 למכירה מזרון יחיד 100 
ש"ח 054-5656194 מצב 

_____________________________________________)43-44ח(מצויין בני ברק

 מתקן לכביסה )בני ברק( 
_____________________________________________)43-44ח(25 ש"ח בלבד 054-7216671

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ', אורך 2 מטר 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 290 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה מזוודה + פקס 
+ מסך מחשב 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(052-5737813

 בהזדמנות זקט' 
כחול חדש לנערים תוצרת 
ANGELS )בני ברק( 130 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תלת אופן איכותי ומיוחד 
תוצרת צרפת 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 תיק נסיעה במצב מצויין 
_____________________________________________)43-44ח(40 ש"ח בלבד 054-7216671

 סקייטים לילדה במצב 
מצויין )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 חולצת פסים לבנה לגבר 
מידה M חדשה באריזה )בני 

ברק( 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 למכירה שני בלוני גז 12 
ליטר ריקים 300 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530 אבנר 

 תוכון מאלף + כלוב + 
קילו תערבת 150 שקל

_____________________________________________)43-44ח(050-4157763

 שלדות של אופני הרים 
ועיר כביש 50 שקל בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 150 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-5385013

 אופני הילוכים לנוער 24 
אינץ' 200 שקל גמיש

_____________________________________________)43-44ח(03-5741128

 3 זוגות אופניים 
למבוגרים עם הילוכים במצב 

מעולה 500 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(054-4980062

 בבני ברק שרקן יפיפה 
רגוע 100 ש"ח טלפון

_____________________________________________)43-44ח(054-8457681

 קורקינט לילדים בצבעים 
שחור לבן מתקפל כחדש 50 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח טל': 050-2897977

 למכירה תוכי דררה 
יפה וחכם האכלת יד, בן 
כחצי שנה, חברותי מאד 

לילדים ב- 350 ש"ח
052-7773526)43-43(_____________________________________________

 נגן MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 30 ש"ח טל':
_____________________________________________)43-44ח(050-2897977

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בלבד 054-7216671

 עגלת מעבר לילד/ה בגיל 
הרך )בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
_____________________________________________)43-44ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות במצב מצוין 
_____________________________________________)43-44ח(25 ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
_____________________________________________)43-44ח(20 ש"ח בלבד 054-7216671

 עגלת מעבר לתאומים 
במצב מצויין )בני ברק( 175 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 נעליים שחורות 
אלגנטיות תוצרת ארה"ב מידה 
46 )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 ז'קט עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 כדורגל חדש יפה במיוחד 
)בני ברק( 25 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)43-44ח(054-7216671

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(ב"ב 054-6969961

 למכירה עגלת שוק 4 
גלגלים גדולה וחזקה 80 ש"ח 
בלבד + עגלה רגילה 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה אופניים 90 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(בלבד בני ברק 054-5656194

 למכירה צעצועים 
ומשחקים למשפחתון פעוטון 

_____________________________________________)43-44ח(1 ש"ח 054-5656194

 נעל אלגנטית מידה 39 
שחור עקב 120 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415

 משולש לכיור מנירוסטה 
_____________________________________________)43-44ח(כל"פ 25 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חברת קסטרו חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(053-3155415

 חצאית אלגנטית קומות 
מידה 42 שחור כסף 120 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-7041010

 קורקינט רגיל מתקפל 
לילדים במצב מעולה 50 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(אלי 054-7972972

 שמלת בת מצוה כחולה 
מידה XS 0 חדשה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(אלי 054-7972972

 קסדות לרכיבת סוסים 
קוטר 55 50 ש"ח אלי

_____________________________________________)41-42ח(054-7972972

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(054-5385013

 מכונת תפירה של ברדר 
מצב מצוין כולל הדרכה בבני 
_____________________________________________)41-42ח(ברק 500 ש"ח 052-7171012

 30 נרתיקים חדשים 
לארבעת המינים ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3267731

 עריסת תינוק + מזרן 
צבע לבן 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 מכשיר פופקורן ביתי 
חדש באריזה 60 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 100 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 מטאטא הפלא 60 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(052-7188017

 כד לפרחים מאבני זכוכית 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח 052-7188017



כד’-כו’ באלול תשע”ט  623-25/10/2019 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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 - ייעו 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

המפתח שלכם לפרנסה■ 

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)37-11/20ל(טובים" 03-5782180

 לחברה חרדית בבני 
ברק דרוש/ה עובד/ת 

לעבודה משרדית, 
למשרה מלאה, ידע 

בסיסי באקסל - 
חובה. תנאים טובים 

למתאימים. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com)20-23(_____________________________________________

 למשרד עורכי דין 
במגדלי ב.ס.ר דרוש/ה 

פקיד/ה למגוון משרות. 
תנאים טובים למתאימים/

ות. קו"ח למייל:
JOBS@AEH.CO.IL)20-23(_____________________________________________

 דרושה מנהלת 
חשבונות בכירה 

בעלת 5 שנים נסיון 
לפחות. שליטה טובה 
בחשבשבת, ובתוכנות 

הנה"ח. ידע באקסל, ידע 
בהכנת שכר. פריוריטי 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0519

 דרושה מנהלת 
חשבונות 1,2,3 שליטה 

טובה בחשבשבת, 
ובתוכנות הנה"ח. 

פריוריטי-יתרון. 
pnyotmumadim@gmail.com
_____________________________________________)20-23(לצייו עבור משרה 0619

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

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם, ביתר
ובית שמש

050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 מעוניין לטפל באנשים 
מבוגרים, אדם רציני ונאמן בעל 
ניסיון רב, מסור כולל המלצות 

_____________________________________________)34-44(שמעון: 055-5527391

 דרושות סייעות / 
גננות גיל +25, למשרה 

חלקית, למעון בגבול ר"ג 
ב"ב, צוות חרדי
050-8938869)39-43(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג/ת מכירות 
טלפוני לתאום פגישות, 

תנאים סוציאליים 
מצויינים!

4 משמרות בשבוע
_____________________________________________)36-48ש(054-2328926

 בעלת תעודת הנה"ח 
וחשבת שכר מחפשת משרה 

_____________________________________________)36-37ח(בפ"ת רעות 054-2334898

 מוכרת מנוסה מעוניינת 
לעבוד בחנות בגדים )עדיפות 
_____________________________________________)36-37ח(לשעות הבוקר( 03-5781503

052-6796087

למעון יום בב"ב
דרושה מטפלת 

חמה ומסורה
• משרה מלאה
• תנאים טובים

• סביבת עבודה
מטופחת ונעימה

+ כח עזר למטבח

 למעון חרדי במרכז פתח 
תקוה מטפלת חמה ומסורה, 

משרה מלאה, תנאים מצויינים 
במיוחד + בונוסים

052-7144468)38-41(_____________________________________________

 לישיבה בבני ברק עוזרת 
טבחית בעלת נסיון להתקשר 

משעה 10:00-15:00 טל': 
050-5304424)38-41(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)38-46א(03-9094566 053-3197448

 דרושים/ות לעבודה 
מהבית: מזכירה מקצועית 

לניהול ארגון חסד 
**גרפיקאי/ת למקומון חרדי 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 בודקי/ות תוכנה 
ומתכנתים/ות למגוון משרות 
בכל רחבי הארץ גלאט גו'בס 

www.glatjobs.co.il
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלים/ות, מורים/
ות, מלמדים, גננות, סייעות, 
מטפלות וממלאי/ות מקום 
למאות משרות בכל הארץ 

www.glatjobs.co.il גלאט גו'בס
073-7055666)39-39(_____________________________________________

 מנהלי/ות חשבונות 
למאות משרות בכל רחבי 

הארץ גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 דרושים/ות במרכז ובבני 
ברק: מזכירה + הקלדה 

לת"ת חינוך עצמאי גלאט 
www.glatjobs.co.il גו'בס

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 דרושים/ות בירושלים: 
מזכירה לחברת הייטק **נהג 

למנהל ארגון חרדי **מנהל 
משרד לארגון חינוכי ותיק 

**הנדסאית אדריכלות למשרד 
אדריכלות גלאט גו'בס
www.glatjobs.co.il

073-7055666)39-39(_____________________________________________

 במיידי קופאים/ות 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)39-42(_____________________________________________

 מדריך שחמט מחפש 
עבודה כל שהיא בסכום נורמלי 

_____________________________________________)39-40ח(טלפון 050-9610060

קו עיתונות דתית / 8238687 / 

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים למעונות יום 

"הפרדס" ו- "הפסגה"

לפרטים, סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלות/ים ומובילות/ים

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

 פקידה בב"ב ימי 
א-ה' 9:00-15:00 ידני 

בחשבות שכר, הנה"ח, 
 exel שליטה בתוכנת

קורות חיים:
etgarim18@gmail.com

_____________________________________________)40-44(פקס: 077-456-4101

 למעון בגבעת שמואל 
סיעות למשרה מלאה/חלקית 

שעות בוקר או/ואחה"צ. 
מתאים גם ללומדות

_____________________________________________)40-44ש(050-7884864

 לחברת דיגיטל בב"ב 
דרושים/ות אנשי/ות 

מכירות תותחים )מוקד 
נפרד.( בונוסים גבוהים 

_____________________________________________)40-44ש(072-2230781

 למשווק מורשה של 
בזק, דרושות נציגות למוקד 

חרדי בבני ברק, זמינות מיידית 
077-8996308)41-45(_____________________________________________

 דרושה מוכרת מנוסה 
לחנות בגדי נשים בב"ב שכר 

_____________________________________________)39-43א(גבוה 052-4555995

 מעוניינת להיות קופאית 
בוקר עד השעה 13:00 אלעד 

_____________________________________________)40-41ח(והסביבה 053-3199753

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

 לסופר חביב במרכז 
הארץ דרושים: קופאים/ות, 

סדרנים/ות, קצבים/ות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר 

מעולים, ותנאים סוציאליים 
רחבים 054-3454571

_____________________________________________)39-43א(054-7680455

 דרושה מטפלת בפ"ת 
ל- 3 פעמים בשבוע בשעות 

_____________________________________________)39-43ל(אחה"צ 052-3723623

 למרכז תעסוקה לאנשים 
עם מוגבלויות בבני ברק 

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת. 
לחצי משרה. לפרטים נופסים

esti.p@alei-siach.org.il)41-41(_____________________________________________

 דרושים כהנים לברכת 
כהנים ביום שמיני עצרת באזור 
הרב שך, מילגה 50 ש"ח, מנין 

_____________________________________________)41-41ל(ספרדי 052-4175555

 למעונות חב"ד בצפון 
ת"א דרושות סייעות 

ומטפלות, משרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות חגית: 
_____________________________________________)41-45א(054-7708715

 למעון דתי בת"א, 
20 דק' מב"ב, דרושה 

מטפלת וגננת למשרה 
מלאה / חלקית, שכר 

גבוה מאוד!
_____________________________________________)41-43ש(052-8750036

 דרושה אשת מכירות 
בעלת ידע באיפור לחנות 

בבני ברק, העבודה 
במשמרות, עדיפות במייל: 

dr0544251390@gmail.com
_____________________________________________)41-45א(054-4251390

 למרכז תעסוקה לאנשים 
עם מוגבלויות בבני ברק 
דרושים מדריכים. משרה 

מלאה בשעות הבוקר. לפרטים 
נוספים: נועם 054-9507210 
esti.p@alei-siach.org.il :41-41(או במייל(_____________________________________________

 אשה מחפשת עבודה 
במשק בית חרוצה וזריזה עם 

_____________________________________________)36-37ח(נסיון ותיק 054-3584040

 אורגן 2 קומות כולל 
שולחן מחובר 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 
אלומיניום ב- 290 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 אופני הילוכים 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-6437084

 ספרי לימוד כחדשים תת 
מאור ישראל מכיתות ד' עד ז' 

_____________________________________________)38-39ח(052-7118267

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח טל': 052-272747

 נרתיק לאורגן חדש 
באריזה מרופד 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(לפרטים 054-8593729

 סוכת ברזלים במצב מצוין 
2*2 מטר 500 ש"ח בלבד! 

_____________________________________________)38-39ח(054-8474162

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 אופני הילוכים 50 שקל 
ואופני נוער 60 שקל

_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 רולר בליידס מידה 31-34 
עם אביזרי ההגנה 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-5385013

 למכירה כינור 3/4 פגניני 
ב- 380 ש"ח משומשת במצב 

_____________________________________________)38-39ח(מצויין 054-8429231

 למכירה ארון 5 דלתות 
גובה 2.40 מ' אורך 2 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר 

 אופניים STITCH מחיר 
_____________________________________________)38-39ח(250 ש"ח 050-3337530

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין 130 

ש"ח )אפשרות להעביר את 
האופניים לבני ברק(

_____________________________________________)38-39ח(054-2819921

 תוכי קוקטייל מזן מיוחד 
)וויט פייס( חצי האכלת יד 

זכר עובד מחיר 480 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)38-39ח(054-8412976

 צמר סלעים 60*110 ארוז 
13 יחידות כ"א 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8412903

 אקווריום 50*50 ס"מ 
פינות מעוגלות בב"ב 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7134641

 ארנבת גוון חום בהיר 60 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7687863

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
_____________________________________________)37-38ח(ירוק 40 ש"ח 052-7676856

 ספר לימוד לבנות תיכון 
אלגברה גיאומטריה חשבונאות 

אנגלית 30-40 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(052-7676856

 תוכון שלא נושך מתאים 
לילדים ב- 90 שקל

_____________________________________________)37-38ח(050-4157763

 תיק לסמינר לפי תקנון 
הסמינרים 120 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 מכשיר סליסר קוצץ 
_____________________________________________)37-38ח(ירקות 80 ש"ח 053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
קסטרו חדש 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

שושי יוגדיוב מידה 38 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8478028

 2 מוטות לתליית כביסה 
על מעקה מרפסת כולל 10 
גלגלי ברזל כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 054-6969961

 קורקינט לילדים במצב 
חדש ועדיין באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-6877622 בני ברק

 לאופטיקה עינית, 
דרוש עובד מעבדת 

אופטיקה, בעל ידי זהב 
ותודעת שרות גבוהה, 

הכשרה למתאים. קו"ח 
לפקס: 03-6189930 

drushimoptic@gmail.com)41-45ל(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

לפרטים:
054-8132837
בין השעות: 12:00-17:00

תחבורה נוחה )מרכז העיר( 
שעות עבודה: 13:45-16:45

ניסיון בעבודה עם ילדים 
חובה

שכר גננת עם תעודות: ₪50
שכר סייעת: ₪40

מספר משרות מוגבל !

אוהבת ילדים? מקומך איתנו!
דרושות גננות / סייעות
לצהרוני גני הילדים בפתח תקוה

 למעון חב"ד בגבעתיים 
דרושות מטפלות, שכר גבוה 

למתאימות, לפרטים דולי 
_____________________________________________)43-46א(058-5806050

 עו"ס לבית אבות 
לעצמאיים בבני ברק, 

25 ש"ש, תנאים טובים 
למתאימה, קו"ח למייל: 
ganeymargoa@neto.net.il)43-46(_____________________________________________

 למסעדה חלבית בב"ב 
דרושים עובדי פס חרוצים 
ומסורים למשמרות בוקר 

_____________________________________________)43-46א(052-6607070

 דרושות לגן מקסים בפ"ת 
גננת וסייעת רציניות אוהבות 

_____________________________________________)43-46ל(ומחבקות 050-5636364

 פקיד/ה לעבודה מהבית 
לביצוע אישורי הגעה לאירועים 
וחתונות, 2-3 שעות ביום, לא 
נדרש ניסיון, 35 ש"ח לשעה. 

_____________________________________________)43-43(קריירה 072-22-222-62

 לחברה בהר חוצבים 
בירושלים מזכיר/ה, ידע 

באופיס, שעות נוחות, שכר 
9,000 ש"ח. קריירה

072-22-222-62)43-43(_____________________________________________

 למשרד עו"ד סמוך לבני 
ברק מזכיר/ה, לניהול תיקי 

לקוחות וגביה, שעות נוחות, 
שכר בסיס 7,000 ש"ח קריירה 

072-22-222-62)43-43(_____________________________________________

 למעון באזור המרכז 
דרושה מטפלת / אחראית 

כיתה למשרה מלאה / 
חלקית, הנהלה וצוות חרדי 

תנאים טובים למתאימה
_____________________________________________)43-44ש(054-8487716

 נעלי עקב כסופות חדשות 
מידה 37 150 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8478028

 מנשא אופניים לרכב 
באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-8474176 054-8478028

 תוכון שלא נושך ומתאים 
לילדים + כלוב 140 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(050-4157763

 משחק מונופול 
אלקטרוני חדש לגמרי 160 
ש"ח )נקנה השבוע ב- 240(

_____________________________________________)38-39ח(052-7601614/5

 אקווריום 50*50 ס"מ 
פינות מעוגלות בב"ב 150 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7134641

 אורגן 2 קומות כולל 
שולחן מחובר 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-4116799

 ברה"ע למכירה אופניים 
26 אינץ כסופות שלדה 
אלומיניום ב- 290 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(050-6850138

 אופני הילוכים 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-6437084
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נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג  | רח’ נויפלד 15  | רח’ 
יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | קלישר  17 | אלעד:  
רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’ | רח’ הריף 1 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 | הלל 8 |  רח’ רשבי 15 | ברכפלד: רח' רשבי 35 |  קרית ספר: רח' נתיבות 
המשפט 40 | חיפה: מיכאל 9 | מיכאל 16 | טרומפלדור 54 | נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י 20  | עמנואל: חתם סופר 1 | בת ים: ניסנבאום 25

שני-רביעי
 28-30.10.19
כ"ט בתשרי-א' בחשון

40 גלילים
נייר טואלט טאצ'

6 ק"ג
סנו

1 ליטר
מרכך כביסה טאצ' אבקת כביסה

מקסימה

מידות: 13-6 ליטר
חיתולי האגיס צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-

משחת שיניים 
מקס פרש

200 גר'
'מעולה'

גודל: 7-9אנטקוביץ
בית השיטה

1.75 ק"ג
טבעול

ר.שמאי

בית השיטה

פרורי לחם רגיל/מוזהב שלישיית פיצהעוגיות בדלי

מועדים לשגרה
סופר מבצעים אחרי החגים

שימורי מלפפון

שניצל תירס/
נקניקיות

זיתים ירוקים
טבעות/חרוזית 400 גר'

עוגיות עבאדי

500 גר'
אסם

700 גר'
חלבי

100 יח'
ויסוצקי

איכות למהדרין
קוד: 3132161בלדי

קולגייט

1 ליטרבלדי
'מעולה'

עוף שלםתה ירוקמטרנה ללא שלביםפסטה/ספגטי 8

שמן זית למאורדג סלומון

1 ליטר
'מעולה'

1.5 ליטר

סוגים שונים
500-600 מ"ל

שמן קנולה

פפסי/סבן אפ/
מרינדה לא כולל מקס

רטבי 'מעולה' מארז דובונים 5*20 גר'/
במבה 10*15 גר'/4*60 גר'/

אפרופו 5*25 גר'/ 
ביסלי גריל 6*35 גר' 

ג'ל אוקסיג'ן
3 ליטר

סנו

1.5 ק"ג
כל טוב

תפו"ע חרמון/תפוז/קלמנטינהחצילגזר ארוז/בצלתפו"א לבן ארוז
סמיט/זהוב/גלה

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

790 3990

5 ב-
20

3 ב-
100 2490

רביעיית מגבוני 
האגיס

שני-שישי
28.10-1.11.19

כ"ט בתשרי-ג' בחשון

1090

שלישי-רביעי
 29-30.10.19

לק"גלק"גלק"גלק"גלק"גל' בתשרי-א' בחשון
290390390490690

חמישי-שישי
31.10-1.11.19 ב'-ג' בתשרי

1790

3 ב-
20

2 ב-
20

4 ב-
10

4 ב-

2490

1790

890 39901290

לק"ג

לק"ג

5990

2190

ליח'

ליח'

למארז
1190 990

3990

3190

10

3 ב-
1390

3 ב-
20

שמפו/מרכך נובו

2 ב-
1490

10
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