
 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ט' כסליו תשפ"א 25/11/20 • גיליון מס' 1280

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:00
16:16
15:55

17:14
17:15
17:15

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

יו"ר כחול לבן השר בני גנץ הכין את שרי מפלגתו: "הולכים לשבוע דרמטי, תתכוננו למתקפות"

תופעה חמורה בקהילות 
מרוחקות בעולם

אבי גרינצייג

פיצול או פיצוץ
השבוע, לראשונה מאז פשט הרמטכ"ל לשעבר בני 
גנץ את מדיו הצבאיים והצטרף לחיים האזרחיים, ניתן 
לקבוע כי הוא סיים את הטירונות וגילה סוף סוף את 
בשילוב  למפלגה  שותפיו  פעלולי  הפוליטיקה.  רזי 
עם החלטותיו והתנהלותו האישית בימים האחרונים, 
ובעלת תוחלת חיים  הציבו אותו בעמדה חד פעמית 
החלטה  לקבל  יכול  הוא  במסגרתה  במיוחד,  קצרה 
דרמטית באשר לעתיד הממשלה בכלל ועתידו האישי 

בפרט.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

סוף הדרך המשותפת? נתניהו וגנץ במליאה | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מתקרבים לבחירות

בהוראת מרן הגר"ח קנייבסקי: 
יש לפתוח גם את בתי הספר לבנות

דבריו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הובאו במכתב פומבי 
שפרסמה בתו הרבנית לאה קולדצקי תליט"א, למנהלות בתי הספר בית יעקב: 
"אבי מורי ר' חיים קנייבסקי שליט"א אמר לי שעל המנהלות והמורות לעשות 

הכל בשביל למנוע הידרדרות של בנות ישראל ולפתוח את מסגרות הלימודים לכל 
הכיתות בזהירות האפשרית" | עמ' 8

מכתבה של הרבנית קולדצקי מרן הגר"ח קנייבסקי | צילום: דוד זר

המשפחות ביקשו 
היתר הלכתי 

לפתיחת קבריהם 
של ילדי תימן

בשבועות האחרונים 
הובא הנושא ע"י 

משפחות חטופי ילדי 
תימן להכרעה הלכתית 
בפני הגאון הגדול רבי 
יצחק רצאבי שליט"א 

פוסק עדת תימן | עמ' 6

מכתבו של הגר"י רצאבי

ברית מילה ע"י 
רופא נכרי יחד 

עם אבי הבן

הטיסה לביקור בן ה-5 שעות, התבצעה במטוסו של איש עסקים 
ישראלי • גורם בכיר: נתניהו לא עדכן את גנץ ואשכנזי | עמ' 17

רוה"מ נתניהו טס בחשאי 
לסעודיה עם ראש המוסד

חיזוק כלכלי: קבוצת ישראכרט 
מעבירה את פעילותה לבני ברק 

החברה תשכור את Studio Tower, מגדל 
משרדים בן 19,000 מ״ר במתחם ה-BBC | עמ' 4
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הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

מתחם טיפוס ונינג'ה פינות פיקניק מסלולי אופנייםטרקטור רכבתחדרי אירוח

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

החופש הזה לעצמכם!

הזמינו לכם ערב באמצע השבוע ובמחיר מבצע 
ובואו להתפנק אצלינו



אותנטי

אותנטי
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טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

רובין, אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

מאת: מנדי קליין

שרה'  'אוהל  של  התעסוקה  מערך  חניכות 
ביטוח  מנכ"ל  של  בואו  את  בהתרגשות  קידמו 
המעסיק  במערך  לביקור  שפיגלר  מאיר  לאומי 
את  ברק.  בבני  תפקוד  רמות  במגוון  חניכות 
הרוחני  והמנהל  המוסדות  ראש  הובילו  הסיור 
הרב אברהם גינזבורג ומנהלת 'אהל שרה' הגב' 

מלכה ויינברג. 
ביקורו של מנכ"ל ביטוח לאומי נפתח במטה 
ה'מע"ש'  גם  שוכן  בו  שרה',  'אהל  של  הראשי 
משמש  המע"ש  הארגון.  של  התעסוקה  מרכז   -
כמסגרת יומית תעסוקתית קבועה עבור החניכות, 
קו  מגוונות,  תעסוקה  פעילויות  משולבים  ובו 
לשמחות  ומוצרים  אומנות  מוצרי  של  ייצור 
ופעילויות  חברתי  הווי  אישית,  בהתאמה 
העשרה. כל הפעילות מתקיימת בסביבה תומכת 

ומקצועית.
הפעילות  את  מקרוב  לבחון  ביקש  שפיגלר 
מהחניכות  ושמע  היום,  במסגרות  התעסוקתית 
מהקהילה  המשולבת  מהפעילות  חוויותיהן  את 
המאפשרת להם לחיות בחברת השווים. שפיגלר 
העובדות  ושיתוף  הייצור  מהיקף  שהתרשם 
והעובדים אמר כי כל יצרן או בעל עסק שמעביר 
הוא  שרה,  אהל  של  למע"ש  שלו  הייצור  את 

שותף לדבר מצווה.
מקרים  על  המנכ"ל  שמע  הביקור  במהלך 

במפעלים  בתעסוקה  המשולבות  חניכות  בהם 
קיבלו  ולא  לחל"ת  שהוצאו  חיצוניים  וארגונים 
להן,  שמגיעים  האבטלה  ודמי  המענקים  את 
מנכ"ל הבט"ל הבטיח לבדוק את העניין באופן 
לקבל  זכאי  שעבד,  אדם  "כל  בו:  ולסייע  אישי 
תעסוקתיות  במסגרות  הוא  אם  גם  אבטלה  דמי 

נתמכות לאנשים עם מוגבלויות".
חלקו השני של הסיור התקיים בדירת חניכות 
כדי לבחון את מערך הדיור של הארגון שמפעיל 
ברק.  בני  ברחבי  מגורים  דירות  מ-25  למעלה 
מנכ"ל הבט"ל שמע מהגב' מילכי רכניצר מנהלת 
מערך הדיור על החיבור של הצוות והדיירות, על 
פעילות הפנאי ועל החשיבה וההשקעה ברווחת 

הדייירים בדירות 'אהל שרה'. 
ראשי  של  משותפת  בישיבה  הסתיים  הסיור 
הנהלת 'אוהל שרה', ששיתפו באתגרים שעימם 
ובמיוחד  השוטפת  בהתנהלות  הארגון  מתמודד 
מנכ"ל  של  לדבריו  הקורונה.  משבר  לאור 
הגישה  את  לשנות  פועל  הוא  הלאומי,  הביטוח 
נהפוך  "אנחנו  הלאומי.  הביטוח  של  הכללית 
את כל התהליכים לקלים ופשוטים יותר ונימנע 
מהתערבות בהחלטות מקצועיות של הארגונים" 

חשיבות  רואה  לאומי  "ביטוח  אמר:  עוד 
רווחה.  בנושאי  ושותף  מעורה  להיות  גדולה 
אין ספק שזו עבודת קודש לעסוק בחינוך בכלל 
ובחינוך מיוחד בפרט. אפעל להעמיק את שיתוף 
בפעילותם  להם  ולסייע  שרה  אהל  עם  הפעולה 
כי  הבט"ל  מנכ"ל  אמר  בנוסף  החשובה". 

לקבלת  בהקלות  יסייע 
ופיתוח  לבינוי  תקציבים 
המסלולים  במסגרת 
השונים ובקרנות הפיתוח 

של הביטוח לאומי.
המוסדות  ראש 
בארגון  הרוחני  והמנהל 
אברהם  הרב  שרה'  'אהל 
"מאז  אמר:  גינזבורג 
ארגון  של  ההקמה 
הורי  בידי  שרה'  'אהל 
שנה,  מ40  למעלה  לפני 
מסייע  הלאומי  הביטוח 
לאוכלוסיית  רבות  ועוזר 
בעלי הצרכים המיוחדים. 

שמחנו לארח את מר מאיר שפיגלר בפרוייקטים 
חם,  לב  בעל  אדם  ולגלות  הארגון  של  השונים 
לאנשים  ובמיוחד  האחר  של  לצרכים  רגיש 
במצוקה ויחד עם זאת איש עשיה שפועל לקדם 
מקווה  אני  מיותרות.  בירוקרטיות  ללא  דברים 
לביטוח  שרה'  'אהל  בין  הפעולה  ששיתוף 
הצרכים  בעלי  לטובת  ויתעצם  ימשיך  הלאומי 

המיוחדים בבני ברק והסביבה". 
שרה':  'אהל  מנהלת  ויינברג  מלכה  הגב' 
"ביקור מנכ"ל הביטוח הלאומי באהל שרה הוא 
המקצועית  ובפעילות  בצוותים  אימון  הבעת 
לשמוע  שמחנו  שלנו.  המערכים  בכל  שנעשית 
סוגיות  לפתרון  יפעל  שהוא  שפיגלר  ממר 

הצרכים  בעלי  של  חייהם  על  שמקשות 
המיוחדים וכן שהוא פועל להגמיש את הנהלים 
הביטוח  עם  משותפת  לפעילות  והבירוקרטיות 
יניב שיתופי  זה  כי ביקור  הלאומי. אנו בטוחים 
בפרט  אהל שרה  חניכי  לטובת  עתידיים  פעולה 

ואנשים עם צרכים מיוחדים בכלל".
מתלמוד  חניכים  העניקו  הביקור,  בסיום 
התורה של 'אהל שרה' לוגו של הביטוח הלאומי 
עשוי מפסיפס בעבודת יד כהוקרה על פעילותו 
עם  אוכלוסיות  למען  שפיגלר  של  השנים  רבת 
והתמיכה  הקשבת  האוזן  ועל  מיוחדים  צרכים 

בצרכים של 'אהל שרה'.

מאת: מנדי קליין

והמובילה  הגדולה  האשראי  כרטיסי  קבוצת 
ישראכרט עוברת מתל אביב לבני ברק. המעבר 

צפוי להתרחש במחצית השניה של שנת 2021. 
מטה הקבוצה יעבור למרכז העסקים המתחדש 
בבני ברק, למתחם בבעלות קבוצת תדהר, וקסמן 

גוברין וכלל.
ישראכרט תשכור מקבוצת תדהר וכלל ביטוח 
כ-  בן   משרדים  מגדל   ,Studio Tower את 
19,000 מ"ר במתחם ה-BBC בבני ברק ותעתיק 
במחצית  כבר  משכנה  את  אביב  מתל  אליו 
תקופת  על  סיכמו  הקבוצות   .2021 של  השנייה 
שכירות של 10 שנים עם אופציה להארכה בעוד 

עד 10 שנים נוספות.
מאז  ישראכרט  שעוברת  מהשינויים  כחלק 
לחברה  והפיכתה  הפועלים  מבנק  ההיפרדות 
ישראכרט,  הנהלת  החליטה  נסחרת,  ציבורית 
ישראכרט  בבית  שנים   20 מ  למעלה  אחרי 

המסגר  רחוב  באזור  סמוכים  בניינים  ובמספר 
שיאפשר  ייעודי  למתחם  לעבור  ת"א,  במרכז 
לכלל עובדי הקבוצה לעבוד בבניין אחד בצורה 

יעילה עם תשתיות וסביבת עבודה מתקדמת.
של  ההתייעלות  בתכנית  משתלב  המעבר 
ושיפור  ההוצאות  להקטנת  ויסייע  ישראכרט 

האפקטיביות של הקבוצה.  
משמעותית  בשורה  אף  מהווה  המעבר 
החרדי,  המגזר  מקרב  ישראכרט  של  לעובדים 
סביבת  ברק,  בני  לעיר  המעבר  בעקבות  כאשר 
גם  יותר  הרבה  ונגישה  נוחה  תהיה  העבודה 

עבורם.
מוקם   ,  Studio Tower,המשרדים מגדל 
העסקים  במשולש   -BBC העסקים  במתחם 
בין בני ברק, רמת גן ותל אביב, בסמוך ליציאה 
הרכבת  ותחנת  עתידיים  קריית  גהה,  לכביש 
משה  האדריכל  ידי  על  תוכנן  המגדל  ברק.  בני 
קומות בשטח של   16 של  לגובה  ומתנשא  צור, 
קומת  כל  של  שטחה  כאשר  מ"ר,  כ-19,000 
ו-5  מ"ר  כ-1,300,  על  עומד  במגדל  משרדים 

מפלסי חניה תת קרקעיים.
ישראכרט:  קבוצת  מנכ״ל  וקסלר,  רון  ד"ר 
ביציאתה  נוספת  דרך  אבן  על  שמחים  "אנחנו 
רבות  שנים  ואחרי  הקבוצה  של  עצמאית  לדרך 
שלנו  הצרכים  בניינים,  במספר  ת"א  במרכז 
תשתית  לעובדינו  לייצר  רוצים  ואנו  השתנו 
שעוברים  לשינויים  שמתאימה  חדשנית  עבודה 
ועלינו, כחלק מההתפתחות  על העולם הפיננסי 
המואצת שלנו מחברת כרטיסי האשראי הגדולה 
פיננסית  לפלטפורמה  בישראל,  והמובילה 

מתקדמת. 
להמשיך  יוכלו  שלנו  שהעובדים  לנו  חשוב 
עבודה  בסביבת  ללקוחות  מעולה  שירות  ולתת 
תרבות  פיתוח  ידי  ועל  טכנולוגית  מתקדמת 
וקידום  העסקית  בעשייה  שתתמוך  ארגונית 

החדשנות".
תדהר:  ודירקטוריון  קבוצת  יו"ר  גבע  גיל 
של  בחירתה  על  מאוד  וגאים  שמחים  "אנו 
אמון  הבעת  בה  רואים  ואנו  ישראכרט  קבוצת 
אלו.  בימים  במיוחד  בתדהר,  מאוד  משמעותית 

ונאפשר  הפנים  עבודות  בתכנון  מיד  נתחיל  אנו 
החדש  ממשכנה  לפעול  להתחיל  לישראכרט 

באופן מלא כבר בשנת 2021".
האשראי  כרטיסי  קבוצת  הינה  ישראכרט 
בתחומי  ופועלת  בישראל  והגדולה  המובילה 

"מי שמעביר תעסוקה לכאן הוא שותף לדבר מצווה"

חיזוק כלכלי: קבוצת ישראכרט עוברת לבני ברק 

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר סייר במרכז התעסוקה של בעלי המוגבלויות בעיר בני ברק והבטיח: "כל אדם שעבד, זכאי לקבל דמי 
אבטלה גם אם הוא במסגרות תעסוקתיות נתמכות לאנשים עם מוגבלויות"

החברה תשכור את Studio Tower, מגדל משרדים בן 19,000 מ״ר במתחם ה-BBC • המעבר מהווה בשורה משמעותית לעובדים של 
ישראכרט מקרב הציבור החרדי, כאשר בעקבות המעבר לעיר בני ברק, סביבת העבודה תהיה נוחה ונגישה הרבה יותר גם עבורם

 BBC-במתחם ה Studio Tower בניין

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר באהל שרה

ההנפקה, הסליקה והמימון. לישראכרט מובילות 
ברורה בתחומי פעילותה לרבות צמיחה עקבית 
הנפקת  בתחום  הצרכני.  האשראי  בתחום 
כרטיסי  מיליון  כ-4  לקבוצה   - אשראי  כרטיסי 
ישראכרט,  המותגים:  של  פעילים,  אשראי 
 American-ו  MasterCard, Visa
Express. בתחום הסליקה – הקבוצה מעניקה 
הסולקים  העסקים  למרבית  סליקה  שירותי 
בישראל, ובדרך זו זוכה הקבוצה למערכת יחסים 
הסולקים  העסקים  רוב  עם  טווח  וארוכת  חזקה 
הקבוצה   – הצרכני  האשראי  בתחום  בישראל. 
פיננסים  ופתרונות  שירותים  אשראי,  מעניקה 

מתקדמים המותאמים לצרכי הלקוחות.



לפרטים חייגו למומחים 8860*

מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית 
פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האמור בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה.

חוששים לקחת משכנתה? ההוצאות מכבידות עליכם?
בשביל זמנים כאלה, טוב שיש את המומחים

אם אתם צריכים משכנתה עכשיו

משכנתה בקצב שלך
משלמים כמה שיכולים בקצב שיכולים

אם יש לכם משכנתה בטפחות

 ₪ 120,000 
לא תשתמשו לא תשלמו

יש לכם 
עד 
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האם מותר לפתוח את קבריהם של 
ילדי תימן לצורך בדיקת דנ"א?

מאת: יוסף טולידנו 

הצעת  רב  זמן  לפני  כבר  כידוע, 
בנושא  קורן  נורית  ח"כ  של  החוק 
יוצאי  יהודים  קטינים  קברי  פתיחת 
זיהוי  לשם  ובלקן  מזרח  תימן, 
לקשרי  גנטית  בדיקה  ועריכת 
הקברים"(  פתיחת  )"חוק  משפחה 
אושרה במליאת הכנסת ברוב מוחץ.
הסדר  קובעת  החוק  הצעת 
משפחה  בני  יוכלו  שבמסגרתו 

האחים(,  וילדי  אחים  הורים,  ילדים,  )כלומר 
לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש את 
גנטית  בדיקה  ועריכת  יקירם  של  הקבר  פתיחת 

לקשרי משפחה.
ונקבע  הטכני  ההליך  כל  מוסדר  עצמו  בחוק 
שהנסיבות  הוא  קבר  פתיחת  צו  למתן  תנאי  כי 
העובדתיות של המקרה מעלות ספק בדבר זהות 
שבהצעת  ההסדר  קבר.  באותו  הקבורה  הגופה 
החוק נוגע גם בסוגיות הלכתיות הקשורות לכבוד 
המת, בחוק אף הוטמע התייחסות ההלכתית של 
הרב הראשי לישראל וראש הוועדה לכבוד המת.

מדי פעם עולה הנושא הכאוב הזה שוב ושוב 
ובפרט  שונים,  וצדדים  מהיבטים  היום,  לסדר 

מחמת הגרורות הרבות שנגרמו בעטיו של חטיפת 
הילדים שלעולם לא ישכח מעל דפי ההיסטוריה 

היהודית – עולמית.
להכרעה  הנושא  הובא  האחרונים  בשבועות 
שליט"א  רצאבי  יצחק  רבי  הגדול  הגאון  בפני 
פוסק עדת תימן, בעקבות כך שהמשפחות התנו 
את פתיחת קברי ילדיהם הנעדרים ב"פסק הלכה" 

מאת הגר"י רצאבי.
רבי  הגדול  הגאון  של  המלא  מכתבו  להלן 
ג'  חמישי  מיום  תימן,  עדת  פוסק  רצאבי  יצחק 
כסליו ה'תשפ"א: "נדרשתי לחוות דעתי הענייה, 
בארץ  נהייתה  אשר  והשערורייה,  השמה  אודות 
אחרי  שנה,  כשבעים  לפני  הרבים  בעוונותינו 
בשנת  נשרים  כנפי  על  מתימן  הגדולה  העלייה 

מילדיהם  מאות  שנעלמו  ה'תש"ט, 
ולא  אמותיהם,  מחיק  ונלקחו  הקטנים 

נודעו עד היום הזה עקבותיהם.
"הממונים עליהם טענו שהיו חולים 
כל  על  כי  מאד  חשוד  זה  אך  ונקברו, 
פנים היה שלא בנוכחות בני משפחתם. 
עכשיו,  עד  והדרישות  החקירות  וכל 

העלו חרס, ולשמים עולה זעקתם.
ידי  על  והוסכם  הוחלט  מקרוב  זה  "והנה, 
לפתוח  משפחותיהם  לבני  להרשות  השלטונות 
נכון הדבר  את הקברים לראות ולבדוק אם אמת 
הקברים  שאין  דהיינו  עצמות,  שם  יש  שאכן 
לעשות  עצמות,  שם  נמצאות  כן  אם  וגם  ריקים. 
יש  מעתה  הם.  הם  אם  ת  לאֵמּ דנ"א  בדיקת  להם 

לדעת האם מותר הדבר 
לדעת  ההלכה  על־פי 

תורתנו הקדושה.
בס"ד,  אשיב  "זאת 
וליבון  העיון  אחר  כי 
העניין בספרי הפוסקים 
ואחרונים,  ראשונים 
שהדבר  בידינו  עלה 
חשש  בזה  ואין  מותר, 
בזיון  מצד  חלילה 
חרדת  משום  או  למת, 
ואדרבה  וכדומה.  הדין 
הוא  שהדבר  נראה 
והמתים  החיים  לטובת 
לכבוד  וגם  ולתועלתם, 
עם   – ישראל  כל 
לנוכח  ומחרישים  עין  מעלימים  שאינם  קדושים 
גזלתם, ולהוקיע נגד השמש מוכרי נפשות ֵאחיהם 

מבני ישראל".
כעת ממתינות המשפחות לשלב פתיחת קברי 
יקיריהם, בתקוה שיימצאו שרידים אשר יישלחו 
לבדיקת דנ"א ובירור האם אכן ילדיהם הקבורים 

שם, ויימצא מרפא לשבריהם.

בשבועות האחרונים הובא הנושא ע"י משפחות חטופי ילדי תימן להכרעה הלכתית בפני הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן

המשפחות התנו את פתיחת קברי ילדיהם הנעדרים ב"פסק הלכה" מאת הגר"י רצאבי

 "לטובת החיים והמתים". הגר"י רצאבי

מכתבו של הגר"י רצאבי בסוגיא

להוקיע נגד השמש מוכרי נפשות". יהודי תימן בדרך למחנה עדן

חיוני!
לתפוס ת'זמן

במכינה
המקוצרת

זה

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
זה כן משנה

באיזו מכללה!

רון בקבלה לעבודה!
ית

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אם כבר תואר...

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
פגישה

טלפונית

01

פגישה 
פגישהטלפונית

מקוונת
פגישה 
פגישהטלפונית

פרונטלית

0203

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

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

שואפים לעתיד כלכלי בטוח? 

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

מתאים לכם להצליח?

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

פגישה 
צרו קשר:

לנוחותכם, מגוון אפשרויות 
לפגישה עם יועצי הלימודים שלנו:

פגישות ייעוץ במגוון דרכים

מכינות מותאמות למקצוע
ומכינה מקוצרת למתאימים

עזרה בקבלת מלגות קיום
וסיוע בשכר לימוד )לזכאים(

ליווי ותמיכה אישית
עד לקבלת התואר!

יותר קל להתייעץ

יותר קל להתקדם

יותר קל לממן

יותר קל להתמודד

במבחר עוזרים לכם
בדרך לתואר!



מבצע הדייסות 
של מטרנה
יוצא לדרך
תקפצו על העגלה!!

המבצע יתקיים בין התאריכים כ״ח בחשוון 15.11.2020 עד י״ז בכסלו 3.12.2020 
בימים א׳-ה׳. יש לשמור את החשבונית מתקופת המבצע כהוכחה במקרה של זכייה. 

בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי בולטון פוטנציאל. התמונה להמחשה בלבד.

ותוכלו לזכות בטיולון  
 לתינוק!

2 אריזות ממגוון הדייסות של 
מטרנה ושמרו את החשבונית 

מתקופת המבצע

קנו
לטלמסר

03-3739000

חייגו
על השאלון נכונה

ובזמן הקצר ביותר

ענו

זוכה בכל יום! 

עגלת

המובילה
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בהוראת מרן הגר"ח קנייבסקי: 
יש לפתוח גם את בתי הספר לבנות

מאת: חיים רייך

לפני מספר שבועות  כבר  נפתחו  לאחר שתלמודי התורה 
שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  התורה  שר  של  בהוראתו 
לפתוח  שליט"א  הגר"ח  מרן  של  הוראתו  נתקבלה  השבוע 
גם את בתי הספר לבנות, לאחר שאלו היו סגורים בשבועות 

האחרונים, עד שתינתן הנחיה של משרד הבריאות.
נפתח  שהמשק  ובזמן  לבוא  בוששה  שההנחיה  אלא 
חלק  של  פתיחתם  על  החליט  הקורונה  וקבינט  בהדרגה 
מהעסקים, הורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לפתוח את 
כלל מסגרות הלימוד גם לבנות, כמובן תחת שמירת הנחיות 

הריחוק של משרד הבריאות.
לאחר  התקבלה  לבנות  החינוך  מוסדות  פתיחת  על  ההחלטה 
עדויות של הורים רבים ואישי חינוך על הסכנה הרוחנית הטמונה 

בכל יום שהבנות ללא מסגרת חינוכית.
דבריו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הובאו במכתב פומבי 
הגר"ח  מרן  של  בתו  תליט"א,  קולדצקי  לאה  הרבנית  שפרסמה 
יעקב בארץ  שליט"א, בו היא כותבת: "למנהלות בית הספר בית 
מאוד  במצב  נמצאות  אנו  האחרונה  בתקופה  שתחיו:  הקודש 
בבית  יושבות  הבנות  נפתחו.  לא  שעדיין  כיתות  ישנן  כי  קשה, 
ומשתעממות, והמצב של הרבה מהבנות גובל ממש בפיקוח נפש".

ר' חיים קנייבסקי  בהמשך המכתב כותבת הרבנית: "אבי מורי 
בשביל  הכל  לעשות  והמורות  המנהלות  שעל  לי  אמר  שליט"א 
למנוע הידרדרות של בנות ישראל ולפתוח את מסגרות הלימודים 

לכל הכיתות בזהירות האפשרית".
בנוסף, מציינת הרבנית קולדצקי כי "הרב הוסיף ואמר שאחרי 
מי  שכל  ובירך  תהילים,  פרקי  כמה  התלמידות  כל  יגידו  התפילה 

שיעשה כך לא יינזק כלל ולא יגרם על ידי זה 
שום נזק ויזכו להרבות כבוד שמים ולנחת מכל יוצאי חלציהם".

שליט"א  הגר"ח  מרן  של  הוראתו  בעקבות  כאמור,  השבוע, 
כבר  שנפתחו  התורה  לתלמודי  בנוסף  לבנות,  הספר  בתי  נפתחו 
לפני שבועות ארוכים, ועל אף שחלפו מספר שבועות מאז נפתחו, 
לא נרשמה שום עלייה בתחלואה ולהפך – הנתונים מצביעים על 

ירידה בתחלואה בציבור החרדי בכלל ותלמודי התורה בפרט.
כי  עיתונות",  "קו  עם  בשיחה  מציינים  החינוך  מוסדות  מנהלי 
הוראתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שהתקבלה כבר בתחילת השבוע 
וכי צורת הלימוד שנעשית בדרך בטוחה תוך  הוכיחה את עצמה 
שמירה על הנחיות הבריאות, שומרת על המשכיות הלימוד מחד 

ועל בריאותם של התלמידים והתלמידות מאידך.
בנוסף, קבינט הקורונה קיבל החלטה בלילה שבין שני לשלישי, 
הירוקות  בערים  הכיתות  בכל  החינוך  מוסדות  כל  את  לפתוח 
והצהובות. את ההחלטה הובילו שר הפנים אריה דרעי ושר החינוך 
יואב גלנט שפעלו בשיתוף פעולה על מנת להעביר את ההחלטה 

בקבינט הקורונה.
לעמדתם של השרים דרעי וגלנט הצטרף ממונה הקורונה, 
החינוך  מערכת  כל  את  לפתוח  שהמליץ  אש,  נחמן  פרופ' 
מאחר  אש,  פרופ'  לדברי  נמוכה.  תחלואה  עם  ביישובים 
6-10, שכבר חזרו ללימודים  שיש יציבות בתחלואה בגילאי 
0-6, אין מניעה לפתוח את  גם בגילאי  ירידה בתחלואה  וכן 

מוסדות החינוך.
בתגובה, הצהיר שר הבריאות יולי אדלשטיין כי הוא מוכן 
לחזרת כלל הכיתות ללימודים ב-6 בדצמבר, בתנאי שבחודש 

הקרוב לא יוצאו לפועל הקלות נוספות בסגר. 
גם  כי  הדגיש  אך  לקריאה,  הצטרף  כץ  ישראל  האוצר  שר 
צריכים  האחרונים,  בימים  להנחיות  בניגוד  שפתחו  הקניונים, 

להיות כלולים בהקלות. 
במהלך הדיון מר שר הפנים אריה דרעי: "אני מברך על עמדת 
מאוד  לי  כואב  החינוך.  מערכת  בפתיחת  שתומך  הבריאות  שר 
ועזרה  משאבים  אין  ששם  החלשות,  והשכבות  הפריפריה  מצב 
שלי,  הערכים  מבחינת  לכן,  ספר.  בית  לכותלי  מחוץ  לתלמידים 
גדולה  הילדים  לנפש  הסיכון  דבר.  לכל  קודם  החינוכי  הנושא 
הקרוב  ראשון  שביום  להחליט  חייבים  אנחנו  הקורונה.  מסיכוני 
אנחנו פותחים את כל מערכת החינוך על פי המתווה שהציג שר 

החינוך".
בקרב  התחלואה  "מצב  בדיון:  אמר  גלנט  יואב  החינוך  שר 
ממספרם  חצי  שהוא   ,13% הוא  החרדי  במגזר  תלמידים 
 28% הוא  הכללי  במגזר  תלמידים  של  התחלואה  באוכלוסייה. 
56%". גם השר להשכלה גבוהה זאב  והכי גבוה במגזר הערבי - 
אלקין הוסיף כי "התחלואה בקרב התלמידים החרדיים הכי נמוכה, 

למרות שהם פתחו את רוב מוסדות החינוך".

דבריו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הובאו במכתב פומבי שפרסמה בתו הרבנית לאה קולדצקי תליט"א, למנהלות בתי הספר בית יעקב: "אבי מורי ר' חיים 
ישראל ולפתוח את מסגרות הלימודים לכל הכיתות בזהירות האפשרית"קנייבסקי שליט"א אמר לי שעל המנהלות והמורות לעשות הכל בשביל למנוע הידרדרות של בנות 

"לעשות הכל בשביל למנוע הידרדרות". מרן הגר"ח קנייבסקי 
מכתבה של הרבנית קולדצקי| צילום: דוד זר

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

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

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

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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



מחזירים את השגרה לבית

*בכפוף לתנאי השימוש. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

1-800-222-234 קובעים זמני
גלישה

בוחרים על אלו 
מכשירים להגן

בוחרים את
רמת ההגנה

התקופה האחרונה גרמה להרבה מאד שינויים. אנחנו עובדים יותר מהבית, יוצאים פחות החוצה
ומסתגלים למציאות חדשה. אם יש לכם אינטרנט בבית- אתם חייבים את ההגנה של רימון:

אתם תחליטו על רמת ההגנה בבית, על אילו מכשירים תרצו לסנן, על זמני המחשב ואפילו אם
לפתוח או לסגור אתר ספציפי לגלישה. חייגו עכשיו והחזירו את השגרה לחיי משפחתכם.

עכשיו יותר מתמיד - אתם חייבים רימון בבית!

למצטרפים לרימון

ראשוניםחודשיים





קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000

חובשים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

בכל ספק או חשש, ניתן להיבדק 
ללא מרשם ובחינם!
אין צורך לשהות בבידוד עד לקבלת התוצאה*

נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף בעיקר בדיבור. בעוד 
הטיפות הגדולות מגיעות למרחק של כ-2 מטרים, הרסיסים הקטנים נותרים שעות 
ארוכות באויר כשהם בחלל סגור ללא זרימת אויר. שהייה ממושכת במקום צפוף 
הלימוד  ובשעת  בשיעור  בתפילה,  ההדבקה.  סיכוי  את  מגבירה  וסגור 

חובשים מסיכה ומוודאים שהמקום מאוורר.

*למעט במקרה של חום או תסמינים | בהיעדר סורגים יש להרחיק ילדים מהחלונות
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מתקדמים לבחירות
מאת: חיים רייך

ועדת  להקים  החליט  גנץ  בני  הביטחון  שר 
וכלי  הצוללות  רכש  לחקר  ממשלתית  בדיקה 
אמנון  )בדימוס(  השופט  את  ומינה  השיט, 

סטרשנוב לעמוד בראשות הוועדה.
הביטחון  שר  קיים  האחרונים  בשבועות 
רבות עם בכירים לשעבר במערכת  התייעצויות 

המשפטית והביטחונית.
"לאור התייעצויות אלו והמידע העדכני שאליו 
נחשף", נכתב בהודעה מטעמו של שר הביטחון, 
ועדת בדיקה של משרד  כי  גנץ למסקנה  "הגיע 
הביטחון תוכל לשפוך אור על חלק מהתהליכים 
שהביאו לרכש הצוללות וכלי השיט, לבחון את 

הנהלים ואופן ביצוע ההתקשרויות".
סטרשנוב כיהן כשופט בבית המשפט המחוזי 
צבאי.  וכשופט  ראשי  צבאי  כפרקליט  בת”א, 
סטרשנוב אף כיהן בעבר כנשיא המוסד הישראלי 
בית  כנשיא  מכהן  הוא  וכיום  עסקית  לבוררות 
ועוסק  לכדורגל  ההתאחדות  של  העליון  הדין 

בבוררות ובגישורים.
חברים  הביטחון  שר  מינה  סטרשנוב  לצד 
מנהלת  לשעבר  גריל,  יעל  לוועדה:  נוספים 
הרכש במשרד ראש הממשלה ומנהלת היחידה 
הביטחון,  במשרד  הרכש  מנהל  של  הכלכלית 
ואלוף )במיל'( אברהם בן שושן, מפקד חיל הים 

ונספח משרד הביטחון בוושינגטון לשעבר.
גנץ קצב לחברי הוועדה לוח זמנים של ארבעה 
הביטחון  שר  הסופי.  הדוח  להגשת  חודשים 
הדרג  מול  לעבוד  הוועדה  חברי  את  הנחה 
המקצועי במשרד הביטחון והדגיש בפניהם, כי 
עצמאי,  באופן  עבודתם  את  לבצע  נדרשים  הם 

ללא מעורבות הדרגים הפוליטיים.
כמו כן, הדגיש גנץ כי מסקנות הוועדה, לאחר 
ביצוע עבודת ביטחון המידע הנדרשת, יפורסמו 

באופן שקוף לציבור.
מפורטים  לוועדה,  גנץ  שהכין  המינוי  בכתב 
הנושאים הבאים שייחקרו: הפרוצדורה בהליכי 
לספינת  בנוגע  הביטחון  מערכת  של  הרכש 
בין  העבודה  ממשקי  והצוללות.   6 סער  המגן 
מערכת  ובהם,  ברכש  העוסקים  הגורמים  כל 
והמועצה  הממשלה  ראש  משרד  הביטחון, 
צה”ל  של  האחריות  תחומי  לאומי.  לביטחון 
בהליכי הרכש של מערכת הביטחון וכן מעמדם 
ייצוא  ובעסקאות  רכש  בעסקאות  מתווכים  של 

של מערכת הביטחון.
בדיקה',  'ועדת  מוגדרת  הוועדה  כי  יצוין, 
עדים.  הגעת  על  לכפות  יכולים  אינם  וחבריה 
באם הדו"ח יוגש בתוך ארבעה חודשים, לא מן 
הנמנע שיהיה זה בעיצומה או לקראת סיומה של 

מערכת הבחירות המתקרבת.
ועדת  הקמת  על  להורות  גנץ  של  ההחלטה 
בדיקה לחקר פרשת הצוללות וכלי השיט, עוררה 
תוך  הגיעו  תגובות  וגל  את המערכת הפוליטית 

דקות אחדות.
הגיב:  זוהר  מיקי  ח"כ  הקואליציה,  יו"ר 
בעניין  בדיקה  ועדת  להקים  גנץ  של  "החלטתו 
הליכוד  נגד  מהתרסה  פחות  לא  היא  הצוללות 
והעומד בראשו. למרות שגנץ מודע היטב לכך 
הוא  הצוללות  בסיפור  ורגל  יד  לנתניהו  שאין 
סיכון  כדי  תוך  שמו,  את  להכפיש  כדי  פועל 

שלמות הקואליציה".
מהליכוד נמסר בתגובה: "רק לפני 4 חודשים 
הנושא מכיוון  סיבה לחקור את  גנץ אמר שאין 
מצא  'לא  לממשלה  המשפטי  היועץ  שאפילו 
מה  בזה'.  מסתפק  ואני  בחקירה  לפתוח  לנכון 
נשתנה ב-4 חודשים? גנץ לא מצליח להתרומם 
מהמצולות בסקרים אז הוא ממחזר צוללות כדי 

עסוקה  שלו  שהמפלגה  בזמן  קולות,  לקושש 
במריבות פנימיות".

חכם  הישראלי  "הציבור  הוסיפו:  בליכוד 
ורואה את התרגילים שלהם. מוטב שכחול לבן 
תצטרף לראש הממשלה במאמצים למען הצלת 
חייהם של אזרחי ישראל והבאת חיסונים למדינה 

במקום להתעסק בתרגילי סרק פוליטיים".
כי  הודיע  אוחנה  אמיר  הפנים  לביטחון  השר 
הוא שוקל להקים ועדת בדיקה לפרשת 'הממד 
להחלטת  בתגובה  גנץ,  עמד  בראשה  החמישי', 
ממשלתית  בדיקה  ועדת  להקים  הביטחון  שר 

לפרשת הצוללות.
אקוניס:  אופיר  אזורי,  פעולה  לשיתוף  השר 
עצמו  שהוא  ועדה  להקים  גנץ  של  "בהחלטתו 
אמר שאין בה כל צורך, הוא פרק את השותפות 
את  לדרדר  בחר  הוא  הלאומית.  האחדות  ואת 
בתולדותיה.  ביותר  המיותרות  לבחירות  ישראל 
בנגיף  נאבקת  עדיין  ישראל  שבו  הזה,  בזמן 
הקורונה הוכיחה 'כחול לבן' שאצלה הפוליטיקה 
הקטנה היא לפני הכל – ולא ישראל לפני הכל'.

חבר הכנסת שלמה קרעי הגיב: "בני גנץ הוא 
מישהו  ידי  על  יום  כל  מעוצב  פלסטלינה.  כמו 
ופעם  יועמ"שים  פעם  ניסנקורן,  פעם  אחר. 
עבד  שדרה.  עמוד  שום  עמדות.  שום  תקשורת. 
של האליטה הנעלמת. אני קורא לשר לביטחון 
פרשת  על  חקירה  ועדת  לאלתר  להקים  פנים 

השחיתות במשטרה, פרשת המימד החמישי".
" אחרי  תקפה:  מהליכוד  מארק  אוסנת  ח"כ 
התרגיל שלו עם מינוי המנכ”ל במשרד הרזרבי, 
גנץ היה צריך לשלם לניסקורן במזומן. ניסנקורן 
צולל  וגנץ  לבחירות  כולנו  את  להטביע  רוצה 

אחריו".
את  ברך  תל"ם  עתיד  מיש  יעלון  משה  ח"כ 
שר הביטחון בני גנץ על ההחלטה להקים ועדת 
בדיקה: ”אם הוועדה לא תוכל לחייב את נתניהו 
ממיצוי  מנוס  יהיה  לא  בפניה,  להעיד  ואחרים 
חקירה  ועדת  הקמת  ו/או  הפלילית  החקירה 
בלי  ויסודית,  מקיפה  חקירה  רק  ממלכתית. 
הנחות וללא תנאים מוקדמים תחשוף את האמת 

לאור".
"פרשת  הורוביץ:  ניצן  ח"כ  מרצ,  יו"ר 
הצוללות היא פרשת השחיתות הקשה והחמורה 
חייבת  הוועדה  לכן  המדינה.  בתולדות  ביותר 
ראש  את  ובראשו  המדיני  הדרג  את  גם  לחקור 
תהיה  בעניין  התחמקות  כל  נתניהו.  הממשלה 

המשך הטיוח".
 ,13 בחדשות  דרוקר  רביב  של  דיווח  לפי 

שורה  להעביר  הולך  הוא  כי  לשרים  אמר  גנץ 
של  המצביעים  קהל  את  שישרתו  החלטות  של 
להקדמת  בחוק  יתמוך  אפילו  ואולי  מפלגתו, 
מראש  היוזמה  את  לקחת  כדי   – הבחירות 
ב’כאן  דיווח  לפי  נתניהו.  בנימין  הממשלה 
בשיחה  הבהיר  לבן  כחול  יו"ר  חדשות’, 
תתכוננו  קשה,  שבוע  להיות  "הולך  כי  סגורה, 

למתקפות".
"לא נבחל בשום אמצעי, הפעימה הראשונה 
"לא  לבן.  כחול  לשרי  גנץ  אמר  הצוללות",  זה 
נהסס להשתמש בכל היכולות שלנו גם בכנסת, 

כדי להבטיח את יציבות הממשלה". מקורבי גנץ 
צוטטו כי "ברור לנו שהולכים לבחירות, לא ניתן 

לנתניהו למרוח אותנו עד חודש מארס".
הפנימיים  העימותים  נחשפים  כך,  בתוך 
ועדת  הקמת  על  גנץ  של  ההודעה  שמאחורי 
לבן  בכחול  גורמים  הצוללות.  לפרשת  בדיקה 
הקמת  על  הודיע  המפלגה  יו”ר  כי  אומרים 
שר  עם  שלו  הריב  בעקבות  הערב  הוועדה 
המשפטים אבי ניסנקורן על המינויים וההחלטה 
על הקמת ועדת הדביקה הייתה כדי לרצות את 

השר ניסנקורן.

שר הביטחון מינה את השופט בדימוס אמנון סטרשנוב לעמוד בראשות ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת הצוללות וכלי השיט # שרי וח"כי הליכוד מיהרו לתקוף את גנץ ובליכוד הגיבו: 
"גנץ לא מצליח להתרומם מהמצולות בסקרים אז הוא ממחזר צוללות כדי לקושש קולות" • ההחלטה על הקמת הוועדה מעידה כי יו"ר כחול לבן הבין שפניה של המערכת הפוליטית 

לבחירות והחליט לממש את האיום נגד רה"מ בנימין נתניהו

יו"ר כחול לבן השר בני גנץ אמר לשרי מפלגתו: "הולכים לשבוע דרמטי, תתכוננו למתקפות"

סוף הדרך המשותפת? נתניהו וגנץ במליאה )צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת(

גפני: "בנט לא אלטרנטיבה, 
אין לו סיכוי"

עוד אמר יו"ר ועדת הכספים בראיון: "גנץ חתם על הסכם שהוא מביא את חוק הגיוס. 
כעת הוא מתנה את העניין בדיונים עם נתניהו. הוא רוצה לריב איתנו? שיריב"

מאת: חיים רייך

יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני, הבהיר 
בראיון שהעניק לגלי צה”ל, כי נפתלי בנט לא 
עבור  אפשרית  אלטרנטיבה  מהווה  באמת 

המפלגות החרדיות.
לדברי יו"ר ועדת הכספים, לנפתלי בנט אין 
סיכוי להפוך לראש ממשלה. "בנט בחור טוב, 
אבל הוא לא אלטרנטיבה. אין לו סיכוי ואנחנו 
לא הולכים איתו, אז אני פטור מלחשוב האם 

הוא מתאים להיות ראש ממשלה".
להתנהלות  התייחס  התורה'  'דגל  יו"ר 
נתניהו מול המפלגות החרדיות והודה כי הן 
הממשלה  לראש  אומר  "אני  מולו.  במלכוד 
 שאנחנו לא בכיס שלו, אבל אין כרגע חלופה 

והוא מנצל את זה".
גפני תקף את שר הביטחון בני גנץ שאינו 
מקדם את חקיקת חוק הגיוס. "הוא חתם על 
בתחילת  הגיוס  חוק  את  מביא  שהוא  הסכם 
העניין  את  מתנה  הוא  עכשיו  הקדנציה. 
בדיונים עם נתניהו? הוא רוצה לריב איתנו? 

שיריב".
נגד  ההסתה  לתופעת  התייחס  בדבריו 
לשמוע,  לכם  נוח  "לא  החרדי.  הציבור 
שידע  חילוני  עיתונאי  יש  האם  תשמעו: 
עם  החרדית  האמא  על  טובה  מילה  לומר 
מבודד  ילד  לשכן  שצריכה  ילדים  שמונה 
אתם  התחלואה?  את  להוריד  כדי  באמבטיה 
למדתי,  הזאת  מהפרשה  אני  מתביישים?  לא 
החרדים  יחד  שנחיה  רוצה  שאני  שכמה 
והחילונים ושנשמור האחד על השני – אתם 

במבחן הזה נכשלתם!”
בתוך כך, לפני כשלושה שבועות אמר יו"ר 
בישיבת  ליצמן,  יעקב  ח"כ  התורה,  יהדות 
הסיעה כי הוא מעדיף את נפתלי בנט בראשות 
להיות  יכול  שבנט  כשהכריז  הממשלה, 
ימים  שכמה  אלא  לנתניהו.  אלטרנטיבה 
את  'פגוש  לתכנית  בראיון שהעניק  כך,  אחר 
לעסקנים  נכנע  "ביבי  בנט:  אמר  העיתונות', 
עליו  ועורר   – הקנסות"  בסוגיית  החרדיים 
את זעמו של שר השיכון החדש-ישן. "טעות 
קשה בידך מר בנט. ראש הממשלה לא נכנע 

לחרדים", הגיב השר ליצמן.



 
  

    

 

המרכז להורים וילדים בגיל הרך בשיתוף עם המכון להכשרת מנחות הורים
ובשיתוף המח' לעבודה סוציאלית קהילתית,

הפועלים במסגרת "התכנית הלאומית 360 לילדים ונוער" בעירייה,
מזמין אתכן להשתתף בסדנת הדרכה לאימהות לילדים בגיל הרך.

מיקום: 1. המרכז להורים וילדים בגיל הרך רחוב הירדן 31, בני ברק 
            2. ויז‘ניץ – בית מרגלית, רחוב טל חיים 2. ימי ב‘ בערב 20:30-22:00.

               המנחה ד. רוזנפלד.
            3. מרכז קהלתי רחוב משולם ראט 5, קריית הרצוג.

עלות: 15 ₪ למפגש. 
לפרטים והרשמה: 03-7770-391, ניתן להשאיר הודעה בתא הקולי עם שם וטלפון לחזרה.

הסדנא מיועדת לאימהות המעוניינות לרכוש ידע
וכלים מעשיים בהתמודדות היום-יומית עם ילדיהן, 

ומועברת באופן חווייתי תוך שיתוף של האימהות, מתן מענה, תמיכה קבוצתית, 
תקוה משותפת והתבוננות בעצמנו תוך חוויה רגשית ומאפשרת.

הסדנא כוללת מפגשי ערב/בוקר, שאורכם כשעתיים.

• שייכות – פיתוח תחושת שייכות משפחתית
• כלים לפיתוח שפה רגשית

• סמכות הורית
• חוקים וגבולות

• עידוד והגברת המוטיבציה בילדים
• התמודדות עם מריבות בין אחים
• אוירה והקניית ערכים במשפחה

• ועוד...

הסדנאות יעסקו בנושאים:

האגף
לשירותים
חברתיים

אגף
החינוך

מחלקת
הבריאות

,

בס“ד

 

האגף לשירותים חברתיים

בשבח והודיה לקב"ה אנו שמחים לבשר
על פתיחת משחקיות "משפחה משחקת".

אמא יקרה! אנו מזמינות אותך עם ילדייך
ליהנות משעה של חוויה משותפת במשחק.

בשל הנחיות משרד הבריאות, ההשתתפות מוגבלת
לפי הנחיות משרד הבריאות

על כן, הכניסה ברישום מראש בטלפון 03-5776181 
בימים א' –ד' בין השעות 12:00 – 14:00

ההשתתפות לאימהות וילדים בלבד בעלות סמלית.

מחכים לכם,
צוות המשחקייה

מהרש"ל 14 ימים שני ורביעי מרכז העיר 
בין השעות 16:00-18:00    

מתחם "עזרה למרפא" רח' חידא 24 שיכון ה'  
ביום שני בין השעות 16:00-18:00    

במתנ"ס רח' אורליאן 27 נוה אחיעזר 
ביום שני בין השעות 16:00-18:00    

ב"מוקד הקהילתי" רח' משולם ראט 5 קרית הרצוג 
ביום שלישי בין השעות 16:00-18:00    

ב"מוקד קהילתי" רח' דב גרונר  פרדס כץ 
ביום שלישי בין השעות 16:00-18:00    

ב"בית הקשיש" אחיה השילוני 2 קומה 1 מערב העיר 
ביום שני בין השעות 16:00-18:00    

הצהרתוחתימה עלעם מסכות הכניסה
בריאות

MOXO הוא מבחן 
ממוחשב המסייע 

למומחים להשלים את 
האבחון הרפואי ולהתאים 

את הטיפול להפרעות 
קשב וריכוז.

MOXO בודק 
ומעריך באופן ישיר 

ואובייקטיבי את יכולת 
הנבדק (ילד, מתבגר או 
מבוגר) להתמודד עם 
מטלה הדורשת קשב 

וריכוז לאורך זמן.

MOXO מאפשר 
לקבל תוצאות מיידיות, 

הכוללות גם דו"ח 
התפתחותי המשווה את 

יכולתו של הנבדק 
ליכולותיהם של נבדקים 

אחרים התואמים לו, 
ובכך מסייע 

באבחנה.

המדדים העיקריים בבדיקה הם:
התמדת קשב | אימפולסיביות |  זמן תגובה |  עקביות בביצוע מטלה

שירות חדש!
ניתן לערוך בדיקת MOXO במרכז הלמידה העירוני 'שירת יוסף'

מחיר לנבדק:  200 ₪   |    לתלמיד הלומד במרכז: 150 ₪

לפרטים וקביעת תור:  טל. 0533-173607

חוששים שהילד מתקשה להתרכז? 

הופניתם לבדיקת קשב?

מבדק ממוחשב הינו מרכיב חשוב בתהליך!

מרכז חושב למידה

 

התכנית שלך לחיים בריאיםאפשריבריא!

עיריית בני ברק בשיתוף עמותת חרדים לקצב מזמינים
אתכם להצטרף לתכנית להקניית הרגלים וכלים לחיים בריאים,
המשלבת תנועה בריאותית, הרגלי יציבה ותזונה מאוזנת ונכונה

המותאמים אישית.

03-5227123 סטודיו אסאילהרשמה ופרטים: 

ההשתתפות בעלות
מסובסדת של 60 ש"ח

מיועד
לנשים

התכנית כוללת 10 מפגשים
אחת לשבוע בשעות הערב

מספר המקומות
מוגבל

מחלקת בריאות
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לשעבר  הרמטכ"ל  מאז פשט  לראשונה  השבוע, 
בני גנץ את מדיו הצבאיים והצטרף לחיים האזרחיים, 
סוף  וגילה  סיים את הטירונות  הוא  כי  ניתן לקבוע 
למפלגה  שותפיו  פעלולי  הפוליטיקה.  רזי  את  סוף 
בשילוב עם החלטותיו והתנהלותו האישית בימים 
האחרונים, הציבו אותו בעמדה חד פעמית ובעלת 
יכול  הוא  במסגרתה  במיוחד,  קצרה  חיים  תוחלת 
הממשלה  לעתיד  באשר  דרמטית  החלטה  לקבל 

בכלל ועתידו האישי בפרט.
אחד  התלוצץ  שבוע,  לפני  ש"ס  סיעת  בישיבת 
לשעבר  והשר  האוצר  שר  סגן  בפני  וציין  החברים 
של  תמונותיהם  תלויות  עליו  בקיר  כי  כהן,  איציק 
שרי השיכון, סמוך ללשכת השר - צירפו גם תמונת 
פספורט שלו, סימן לשבועיים בהם כיהן בתפקיד. 
גנץ מבין גם הוא  כי  בפרפרזה, נראה 
שייאלץ להסתפק בתמונה בגודל בול 
זכר  רה"מ,  בלשכת  הקיר  על  דואר 
של  מקומו  את  מילא  בהן  לשעתיים 
שזה  בעת  שישי,  יום  בבוקר  נתניהו 
והיה  במעיו  קל  ניתוח  עבר  האחרון 

נתון להשפעת טשטוש.
ש"ס  סיעת  בישיבת  שקרה  מה  את 
השבוע, גנץ אהב פחות. יו"ר הסיעה, 
בו  השתלח  דרעי,  אריה  הפנים  שר 
בעקבות  ישיר  ובכינון  רבה  בחריפות 
החלטתו להקים ועדת בדיקה לפרשת 
הצוללות. "כחבר ותיק מאוד בקבינט 
הביטחוני וכמי שעבד עם כמה ראשי 
הקדים  ביטחון",  ושרי  ממשלות 
ששר  לקבוע  יכול  אני  "לצערי  דרעי, 
הביטחון חצה קו אדום בגלל שיקולים 
פוליטיים. הקמת הועדה שהוא בעצמו 
 - חודשים  מספר  לפני  לה  התנגד 
הביטחון  ומערכת  צה"ל  את  תהפוך 
ותביא  בחירות  מתעמולת  לחלק 
לחשיפת מידע מסווג וסודי באמצעות 
לשר  קורא  אני  לתקשורת.  הדלפות 
מיטב  את  תרמת  גנץ,  בני  הביטחון 
שנותיך למערכת הביטחון, חזור בך".

את  מוכשר,  מתקשורתן  כמצופה 
לסיום:  דרעי  שמר  האמיתית  הפצצה 
הראשיים  הדוחפים  בין  "הייתי 
בזה  השקעתי  הזו,  הממשלה  להקמת 
היא  שאחדות  חשבתי  רבות,  שעות 
הדבר הטוב ביותר לעם ישראל, אבל 
לא רשמי  והשיק באופן  לא בטוח", אמר  כבר  אני 
את קמפיין הבחירות המנצח של ש"ס, המתבסס על 

חיבוק דוב חם לנתניהו. 
שמפגין  הפתאומית  האכפתיות  על  שתהה  למי 
הביטחון,  מערכת  של  הא-פוליטי  למעמדה  דרעי 
בעקבות  הגיעה  המתקפה  כי  לציין  הראוי  מן 
על  ובצדק  זועם  נתניהו,  הזמנה מפורשת מבלפור. 
אחרי  הצוללות,  בפרשת  גנץ  של  התמוה  הזגזוג 
שלפני חודשים אחדים הסביר מעל כל במה מדוע 

מהצלע  קיבל  וגם  דרש  הפרשה,  את  לחקור  אין 
דרעי,  השר  האחדות,  ממשלת  להקמת  השלישית 

לגבות אותו בפומבי בעקבות ה"בגידה".
אבל לדרעי יש גם סיבות משלו לכעוס על גנץ: 
כשושבין ממשלת האחדות הוא נתפס גם כאחראי 
של  הרווח  לשורת  הקשור  בכל  בפרט  לכישלונה, 
תיווך.  כעמלת  לגזור  ציפה  אותה  החרדי,  המגזר 
שנה.  חצי  כבר  שתקוע  הגיוס  חוק  נושא  למשל, 
היחיד  הסיכוי  כי  משוכנעים  החרדיות  בסיעות 
לאחר  רק  יהיה  הנוכחית,  בכנסת  עוד  להעברתו 
ואכן תושג הסכמה של  העברת התקציב – במידה 
הרגע האחרון בין הצדדים. וגם זאת יהיה רק לאור 
האולטימטום הבג"צי שהודיע על פסילתו הסופית 

של החוק הקודם בראשון לפברואר 2021.
יו"ר  הוא  מזולל  יקר  להציל  עדיין  שמנסה  מי 
ועדת חוקה, ח"כ יעקב אשר, שהערוץ האישי שלו 
מול ראש הממשלה החלופי נטוע עוד בימים בהם 
רקד האחרון בחתונת בנו של הראשון. גם השבוע 

ניסה אשר לשכנע את גנץ לסגור פינה עם המגזר.
לגנץ  להסביר  ניסה  אשר  מקורביו,  לדברי 
והעכבר  החתול  ממשחקי  ונהנה  שיושב  ש"היחיד 
שלו עם החרדים בנושא הגיוס הוא נתניהו. בסופו 
היה  רוה"מ  של  ביותר  הגדול  החשש  דבר  של 
- היחידים שנותרו בגוש הימין המקורי  שהחרדים 
ימצאו   - אינסופיות  ובהחתמות  רב  בעמל  שנבנה 
שר  של  ההתנהלות  בגנץ.  ראויה  אלטרנטיבה 
את  לנתניהו  מבטיחה  הגיוס,  בסוגיית  הביטחון 

נאמנותם גם בעתיד".
הכרעה  בפני  אלה  בימים  שניצב  לגנץ,  בחזרה 
יוד, להתעקש  גורלית – האם לעמוד על קוצו של 
עם  מכוון  לפיצוץ  ולהגיע  שנתי  דו  תקציב  על 
עשוי  הוא  שבסופן  לבחירות,  והליכה  הליכוד 
ברשתו של  נוסף שנפל  כרמטכ"ל  למופז  להצטרף 
יתגלה  שמא  או  הפוליטית,  מהזירה  ונעלם  נתניהו 
בו האומץ לייצר מפץ פוליטי נוסף הכרוך בחלוקה 

)טרופר,  נאמניו  לקבוצת  בשנית  לבן  כחול  של 
כמה  ועוד  ביטון  ינקלביץ', 
מהחברים( והיפרדות מ'הקבוצה 
שר  בראשות  אביבית'  התל 

המשפטים אבי ניסנקורן.
גנץ  יוכל  כזו,  בסיטואציה 
עם  מחודשת  להסכמה  להגיע 
הקואליציוני  מההסכם  נתניהו. 
המקורי לא יישאר שם יותר מדי, 
הרוטציה תיגנז ומשרד המשפטים 
יותר, אבל  יימסר לדמות גמישה 
גנץ  של  תפקידו  את  יבטיח  הוא 
דומיננטית  וכדמות  ביטחון  כשר 
במפה הפוליטית לשלוש השנים 
בעיקר  ישולם  המחיר  הקרובות. 
תינתן  התמורה  בתקשורת, 

במזומן.
לפי  גם  כך  גנץ,  אצל  הבעיה 
היכולת  חוסר  היא  מקורביו, 

דורשות  הן  כאשר  בפרט  קשות,  החלטות  לקבל 
יציאה מהקופסה וחשיבה נטולת ריבוע. על זאת יש 
להוסיף את המורכבות בשינוי חוק היסוד, הדורש 
מוצא  יימצא.  אם  שספק  כנסת,  חברי   70 של  רוב 
מכיוונו  דווקא  להתגלות  עשוי  הזו  לבעיה  אפשרי 
של בג"ץ, שכזכור כבר ביקש הבהרות בנוגע להיבט 
של  מכיוונו  פושר  מסר משפטי  החקיקה.  של  הזה 
לפסול  הסמכות  כי  לשופטים  לאותת  עשוי  גנץ 
גנץ  את  ולשחרר  בידם  נתונה  החקיקה  תיקוני  את 

מהכלוב בו לכד את עצמו.
על  החלופי  רוה"מ  פוסח  עתה  לעת  כך,  או  כך 
שתי הסעיפים, מחד גיסא הוא מקדם דיל עם נתניהו 
מינוי  תמורת  הליכוד  לבחירת  כללי  חשב  למינוי 
נאמנו הוד בצר כמנכ"ל משרדו. מאידך, הוא מודיע 
שעה קלה לאחר מכן על הקמת ועדת בדיקה בפרשת 
הצוללות. לצערו, נותרו פחות מארבעה שבועות עד 
לפיזורה האוטומטי של הכנסת בהעדר תקציב. עד 

אז הוא ייאלץ לקבל את ההחלטה הגורלית.

גיור תחילה
התורה  יהדות  סיעת  ישיבת  התכנסה  שני,  כמדי 
הנמרץ  היו"ר  ידי  על  הזום  באמצעות  שנוהלה 
והמבודד לשבוע, ח"כ יצחק פינדרוס. תחילה תקף 
הצעות  את  גפני,  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
ידי  על  שהובאו  הקנסות  העלאת  בסוגיית  הפשרה 
זה  בנושא  כי  נדמה  לוין.  יריב  ח"כ  הכנסת  יו"ר 
שוררת הסכמה סיעתית כוללת להתנגדות מוחלטת 
לאור  גבית  לרוח  שזוכה  הסכמה  העלאה,  לכל 

ההישג שנרשם עד עתה בעניין.
אבל הנושא החשוב יותר הועלה דווקא בהמשך 
בדיוק  בעוד שבוע  אורי מקלב.  סגן השרה  ידי  על 
יסתיים מועד הגשת תגובת הממשלה לבג"ץ בנושא 
להכיר  הרפורמים  לדרישת  בתגובה  הגיור,  חוק 

פיצול או פיצוץ

בש"ס יזמו כמגננה הצעת 
חוק שתפסול כל הליך גיור 
שלא נעשה דרך המערכת 
הממשלתית, אך מלבד 
רוה"מ, שלא יוכל לתמוך בחוק 
שכזה ולסכן את יחסיו חוצי 
האוקיינוסים, גם ביהדות התורה 
מתנגדים לו, מסיבה שונה 
לחלוטין - מאחר והוא עתיד 
לפגוע גם במערך הגיור של בתי 
הדין הפרטיים. בנוסף, חוששים 
שם מהיסמכות מלאה על 
המערך הממלכתי, מתוך ראייה 
למרחוק וההבנה שהשליטה 
החרדית ברבנות הראשית אינה 
מובטחת מאליה לעולמי עד, 
וכבר היו דברים מעולם ברבנים 
ראשיים מן הגורן ומן היקב

על סדר היום

מנכ"ל בשני 
כובעים, חיים 
ביטון | צילום: 
יעקב כהן

אבי גרינצייג
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ידם בארץ.  גיורים שיוקם על  באופן רשמי במערך 
וזאת מן הראוי לחדד, כי כבר כיום מכירה המדינה 
כולל  בחו"ל,  הרפורמים  ידי  על  שנעשים  בגיורים 
‘מתגיירים' שעוברים את התהליך בארץ ו'קופצים' 
ממשלה  ראש  היו  משל  סמוכה,  במדינה  לביקור 
העורך מפגש שלום סודי וחפוז, כדי לאשרר שם את 
הגיור הפיקטיבי. כך שהדיון הוא בעיקר על קבלת 
הכרה רשמית ברפורמה מטעם מדינת ישראל כזרם 

יהודי כשר.
שגם  נתניהו,  כי  חוששים  החרדיות  במפלגות 
בקהילות  ענפים  בקשרים  מחזיק  כתיקונם  בימים 
הרפורמיות מעבר לים, יחשוש ביתר שאת מכניסתו 
החבורה  בלוויית  הלבן  לבית  ביידן  של  הצפויה 
והמסר  אובמה,  מעידן  לרע  הזכורה  הרפורמית 
את  למעשה  יאפשר  לבג"ץ  מהממשלה  שיועבר 
בידי  ההחלטה  את  ויותיר  בנושא  החקיקה  שינוי 

השופטים ה'ליברלים'.
כל  שתפסול  חוק  הצעת  כמגננה  יזמו  בש"ס 
הממשלתית,  המערכת  דרך  נעשה  שלא  גיור  הליך 
שכזה  בחוק  לתמוך  יוכל  שלא  רוה"מ,  מלבד  אך 
ביהדות  גם  האוקיינוסים,  חוצי  יחסיו  את  ולסכן 
התורה מתנגדים לו, מסיבה שונה לחלוטין - מאחר 
הדין  בתי  של  הגיור  במערך  גם  לפגוע  עתיד  והוא 
מלאה  מהיסמכות  שם  חוששים  בנוסף,  הפרטיים. 
על המערך הממלכתי, מתוך ראייה למרחוק וההבנה 
שהשליטה החרדית ברבנות הראשית אינה מובטחת 
מאליה לעולמי עד, וכבר היו דברים מעולם ברבנים 
ראשיים מן הגורן ומן היקב, הדבר מלמד שלא על 

כל אחד ניתן לסמוך ואכמ"ל.
היטב  זאת  מסכם  לעשות?  ניתן  זאת  בכל  ומה 
קוו  מהסטטוס  לשנות  מוכנים  לא  "אנחנו  מקלב: 
הנוכחי, מצב בו ברור שלרפורמים אין שום נוכחות 
ממה  לשנות  שלא  דורשים  ואנחנו  הגיור  במערך 
בבג"ץ,  תלויה  לא  עכשיו. העמדה שלנו  עד  שהיה 
לדור".  מדור  לרבותינו  המסורה  בהלכה  אלא 
ולסיום, מקלב גם מאותת לש"ס על הציפייה ליישור 
עמדה  שנציג  מאמין  "אני  כך:  כל  רגיש  בעניין  קו 
משותפת של כלל הסיעות החרדיות על פי ההלכה 

בעניין הזה".

דרוש יו"ר
משטמה  תלונת  בעקבות  חודשים,  מספר  לפני 
של אחד הארגונים היותר עוינים ליהדות החרדית, 

הכריע היועמ"ש כי מנכ"ל תנועת ש"ס חיים ביטון, 
החינוך  רשת  כמנכ"ל  גם  הנוסף  בכובעו  המכהן 
המשגשגת של התנועה - ‘בני יוסף', ייאלץ להסיר 
בלבד.  אחד  בתפקיד  ולהתמקד  הכובעים  אחד  את 
למשנה  נובמבר  בתחילת  ביטון  הודיע  בתגובה, 
ליועמ"ש רז נזרי, כי עד סוף החודש יפרוש מאחד 

התפקידים.
בש"ס מעריכים כי הרבה מההחלטה תלוי במצבה 
לבחירות,  הליכה  ותסתמן  במידה  הקואליציה.  של 
הרשימה  בצמרת  הפעם  ישובץ  ביטון  כי  נראה 
התנועה  יו"ר  ייוותר  הוא  לכך  ובהתאם  לכנסת, 
ויפרוש מרשת החינוך. מנגד, אם תושג איזו יציבות 
במישור הפוליטי, הוא עשוי להתמקד ברשת החינוך 
ולפנות את הכיסא התנועתי, שלפי הערכות פנימיות 

לא יאויש לעת עתה, ודי לחכימא.
כשש שנים חלפו מאז החל ביטון לכהן כמנכ"ל 
למנכ"ל  שהפך  אחרי  בלבד  שנתיים  החינוך,  רשת 
הצעיר והכל יכול של ש"ס. בזמנו, היה גורלה של 
הרשת כגורלו של המרגל הישראלי יהונתן פולארד 
כאשר נלכד – איש לא העז להתקרב לתיק הבעייתי. 
כמו פולארד, גם הרשת רשמה התאוששות מופלאה 
ניצת  והשבוע  ביטון  של  שרביטו  תחת  השנים  עם 

כבר קרב הירושה הפנימי במלוא עוזו.
אם  שייוותרו,  הגדולות  לנעליים  להיכנס  כדי 
והכרת  פנומנליות  ניהול  יכולות  נדרשות  וכאשר, 
משרד  של  הפוליטיקה  ורזי  הביורוקרטיה  להטוטי 
הבולטים  המועמדים  ששת  מבין  כאחד.  החינוך 
על  האצבע  את  לשים  קשה   – עתה  עד  שהוצעו 
מהמינויים  אחד  וכל  מאחר  המועדף,  המועמד 

האפשריים טומן בחובו יתרונות וגם חסרונות.
הח"כים  אחד  של  אפשרי  מינוי  למשל  כך 
ח"כ  הם  לתפקיד  המובילים  כשהשמות  המכהנים, 
בשל  הראשון  מלכיאלי.  מיכאל  וח"כ  אזולאי  ינון 
והשני  התנועה  של  הרבנים  מטה  בניהול  ניסיונו 
של  הקרובים  ומנאמניו  הסיעה  יו"ר  היותו  בשל 
ויתור  ידרוש  כזה  שמינוי  אלא  והיו"ר.  הפנים  שר 
בכנסת,  התנועה  של  הרעננים  מהצעירים  אחד  על 
צעירים המסמלים כלפי חוץ את פניה המתחדשות 
זהו  וטייב(.  ארבל  הכנסת  חברי  עם  )יחד  של ש"ס 

מחיר פוליטי קריטי בימים של טרום בחירות.
שני שמות נוספים עלו דווקא מהגזרה הירושלמית 
סגן  המקומית:  ש"ס  סיעת  של  למחצה  המתפקדת 
ראש העיר ומחזיק תיק מנח"ח אברהם בצלאל, ומי 
שנחשב לאיש החזק בסיעה בפועל, חתנו של היו"ר 
רוני  עצמו(,  בזכות  ניהוליות  יכולות  )ובעל  הארצי 

מנהל  חמד,  יעקב  של  זה  הם  נוספים  שמות  דהן. 
מנכ"ל  היה  שכבר  ומי  הדרום  שלהבת  מוסדות 
הרשת בעבר והנחשב גם למקורבו ונאמנו של יו"ר 
מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, וכן נתי חייק, 
בעשירייה  בעצמו  השוכן  מרגי  ח"כ  של  מקורבו 
השנייה של רשימת ש"ס לכנסת, ומי שנחשב כבעל 
ידע נרחב בתחום, תוצאה של ניסיונו ארוך השנים 

בועדת החינוך.
נולדה. רק  למעשה, כאמור, מדובר בביצה שלא 

בכלל,  אם  הבא,  השבוע  במהלך 
הסופית,  על החלטתו  ביטון  יודיע 
ורק אם אכן יבחר בשדה הפוליטי 
חינוכית,  עשיה  שנות  שש  אחרי 
תתפנה המשבצת המבוקשת כל כך 
אנחנו  לאיושה.  המאבקים  ויחלו 

נעקוב מקרוב.

מילים מסוכנות
הקלוקל  הפוליטי  השיח  לסיום, 
כל  את  מזמן  כבר  חצה  בישראל 
והשחורים  האדומים  הקווים, 
נרשמו  האחרון  בשבוע  כאחד. 
כשהבולט  נוספים,  שיאים  כמה 
מפעילי  אחד  כאשר  היה  ביניהם 
השמאל הידועים וממובילי ‘מחאת 
בלפור', השווה בנאום כיכרות את 
רוה"מ נתניהו לצורר הנאצי אדולף 

היטלר ימ"ש.
ההתבטאות  על  להגן  שקם  מי 
אחר  לא  הוא  והבזויה,  ההזויה 

של  שמץ  בלי  ברק.  אהוד  לשעבר  רוה"מ  מאשר 
במסגרת  אולי  באולפנים,  הברק  התארח  בושה 
תחרות ‘ההתבטאות ההזויה של השבוע' עם קולגה 
צועד  "נתניהו  כי  והצהיר  אולמרט,  אהוד  אחר, 

במשעול שצעדו בו התנועות הפשיסטיות".
הראוי  מן  השואה,  חורבות  על  שקמה  במדינה 
לאותן  דמיון  או  השוואה  אזכור,  מכל  להימנע 
הימים  במוראות  הזלזול  מלבד  אפלות.  תקופות 
בכך  יש  קדושים,  מיליון  שישה  נטבחו  בהם  ההם, 
הממשלה  בראש  לפגיעה  גלויה  הסתה  משום  גם 
של  יורשו  להיות  שמתיימר  זה  כמו  ומי  הנוכחי. 
ליכולתן של  רבין המנוח, צריך להיות מודע  יצחק 

מילים להרוג.

פותח קמפיין בחיבוק חם לנתניהו, שר הפנים אריה דרעי | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

בש"ס מעריכים כי הרבה 
מההחלטה תלוי במצבה של 
הקואליציה. במידה ותסתמן 

הליכה לבחירות, נראה כי ביטון 
ישובץ הפעם בצמרת הרשימה 

לכנסת, ובהתאם לכך הוא ייוותר 
יו"ר התנועה ויפרוש מרשת 

החינוך. מנגד, אם תושג איזו 
יציבות במישור הפוליטי, הוא 
עשוי להתמקד ברשת החינוך 
ולפנות את הכיסא התנועתי, 

שלפי הערכות פנימיות לא יאויש 
לעת עתה, ודי לחכימא
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החוק שיסייע 
לנשים עגונות

מאת: חיים רייך

הרבניים  הדין  בתי  שיפוט  לחוק  "התיקון 
נשים  עיגון  במקרי  שיפוט  סמכויות  המקנה 
נשים   80 של  לשחרורן  במישרין  הביא  מחו"ל 
'ועידת  נשיא  אתם,  מעגינותן.  העולם  ברחבי 
גולדשמידט,  פנחס  רבי  הגאון  אירופה'  רבני 
קידשתם  הזה:  החשוב  התיקון  את  שיזמתם 
ההישגים  אחד  זהו  אבל  קטונתי  שמיים.  שם 
המשמעותיים ביותר לוועידה; נדהמתי עד כמה 
נשים  וזכויות  הדמוקרטיה  שרוממות  חכי"ם 
יו"ר  אמר  כך   – בידם"  פיפיות  וחרב  בפיהם 
בדיון  אשר  יעקב  ח"כ  הכנסת  של  חוקה  ועדת 
על חוק העגונות שהתקיים במסגרת יומו השני 
של הכינוס הדו שנתי של הוועדה המתמדת של 

'ועידת רבני אירופה'.
כזכור, הצעת החוק לטיפול בסרבני בתי הדין 
בחו"ל בבתי הדין בישראל עברה לפני כשנתיים 
לבתי  סמכות  יש  החוק;  עפ"י  בכנסת.  וחצי 
הדין בישראל לדון בעניינן של עגונות יהודיות 
בחו"ל ולפעול בכלים חוקיים הכוללים סנקציות 
וההענשה כלפי סרבני בתי הדין בחו"ל המגיעים 
לישראל. מתוך הנחה שכל יהודי מגיע לעיתים 

לביקור בישראל או מתעתד להגיע אליה.
המשתתפים  בפני  גולל  גולדשמידט  הגר"פ 
חמש  במשך  עמל  עליהם  החקיקה  הליכי  את 
כנסות. "תחילה הוגש כהצע"ח פרטית ע"י ח״כ 
אברהם מיכאלי וח"כ עליזה לביא אולם לא עלה 
מחדש  התיקון  נוסח  שלאחריה  בכנסת  לדיון. 
וליוזמה הצטרפו 14 חכי״ם מכל מפלגות הבית, 
אולם משרד החוץ התנגד לניסוח שמקנה זכות 
שיפוט למדינה לאזרח חו״ל דבר שיכול להוות 
ביטחוניים  תפקידים  לנושאי  מסוכן  תקדים 
שרת  עם  פגישתי  לאחר  באירופה.  ישראליים 
חוק  כהצעת  התיקון  הוגש  דאז  המשפטים 

ממשלתית בשיתוף הנהלת בתי הדין".
"מיום  גולדשמידט:  הגר"פ  אמר  בהמשך 
את  למעגנים  מקלט  שאינה  הכריזה  שישראל 
נשותיהם הוגשו בישראל עפ"י נתוני בתי הדין 
הרבניים 119 תביעות. מהן ב-85 תיקים הוטלו 
ושוחררו  גט  קיבלו  עגונות  ו-57  הגבלה  צווי 
מכבלי עגינותן. התביעות הגיעו מרחבי העולם 
טורקיה  צרפת  מארה"ב  ופרו  ממקסיקו  כולו 
הדין  מבתי  שקיבלתי  מנתונים  ועוד.  ובריטניה 
בבריטניה, צרפת, מוסקבה, אמסטרדם, גרמניה 
לפתרון  הביא  הזה  התיקון  כי  עולה  וטורקיה, 
נפתרו  מקרים  כמה  לדעת  ואין  מקרים   23 של 
אלא  לישראל.  יבואו  באם  מ'האיום'  כתוצאה 
שנים  לשלוש  שעה  כהוראת  נחקק  שהתיקון 
את  להפוך  יש  אלה  שנים  יעברו  בטרם  ועתה 
התיקון לחקיקת קבע". ח"כ יעקב אשר אמר כי 
בהתאם  החוקה  בוועדת  ראשון  דיון  קיים  כבר 
יקיים  ובקרוב  הדין  בתי  שיפוט  חוק  להוראות 

דיונים נוספים במטרה להגיע לחקיקת קבע.

הועידה  של  לעגונות  המיוחד  ביה"ד  אב"ד 
שבנשיאות  דאירופה  ביה"ד  במסגרת  הפועל 
הגאב"ד הגר"ח ארנטרוי באמסטרדם הגאון רבי 
אריה רלב"ג יו"ר אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה 
יעמדו  העגונות  של  "דמעותיהן  כי  בדיון  אמר 
לחלוק  חייב  אני  הכבוד.  כסא  לפני  לזכותכם 
בעשורים  מהקשים  אחד  תיק  לפחות  אתכם 
האחרונים שהגיע לפתרון הודות לחוק העגונות. 
המדובר בתושב ברוקלין שעיגן את אשתו במשך 
כעשר שנים. לאורך השנים נדון העניין בחמישה 
בתי הדין ולבעל המעגן הוצאו שני כתבי סירוב 
מגדולי  אחד  הצטרף  אליהם  דין  בתי  שני  ע"י 
אביו  את  להפעיל  הניסיונות  כל  האדמורי"ם. 
הגיע  האיש  בתוהו.  עלו  בישראל  המתגורר 
דרכונים  באמצעות  ויצא  לישראל  פעמים  כמה 
יוצא  שהאיש  לנו  נודע  כשנה  לפני  מזויפים. 
ביום  להתקיים  העתידה  בנו  לחתונת  לישראל 
בשלושה  הבעל  נראה  אחריו  במעקב  ראשון. 
משדות התעופה בניו יורק. לבסוף עלה לטיסה 

לישראל מפילדלפיה.
השבת  כניסת  לפני  כשעה  מהטיסה  "כשירד 
הוא נעצר והובל לבית המעצר. במוצ"ש הובל 
לבית הדין בירושלים אולם סירב לתת גט והחל 
במו"מ ובהבטחות שווא כי אם ישוחרר לחתונת 
על  שכן  לשחררו  סירב  ביה"ד  גט.  יתן  בנו, 
גופו נמצאו דרכונים מזויפים והיה חשש סביר 
תוך  חודשים  ארבעה  ישב  האיש  ימלט.  ששוב 
שהוא מובל כמה פעמים לבית הדין עד שלבסוף 
הגר"א  המיוחל'.  הגט  את  לאשה  ונתן  נשבר 
רלב"ג סקר בהרחבה את פעילותו יחד עם אב"ד 
אמסטרדם הגאון רבי אליעזר וולף בהתמודדות 

למנוע גט מעושה בחקיקה בהולנד.
יו"ר הועדה  במהלך הכינוס נשאו דברים גם 
בית  אב"ד  געללי  מנחם  רבי  הגאון  המתמדת 
יהדות,  בירורי  נושא  על  שדיבר  לונדון  הדין 
רבה של אודסה הגאון רבי שלמה בקשט שדיבר 
על 'העתודה הרבנית של אירופה', נציג 'ועידת 
רבני אירופה' במוסדות האיחוד האירופי ורבה 
שדיבר  גיגי,  אברהם  הרב  בלגיה,  של  הראשי 
על מצב השחיטה בבלגיה, רבה של פולין הרב 
מרדכי שודריך שדיבר על ההתנכלות לשחיטה 

הכשרה בפולין. 
האחים  קבר  נושא  את  העלה  לבל  הגר"מ 
שנתגלה בעיר יאסלו בדרום פולין. הרב שודריך 
סיפר למשתתפים על העבודה הנעשית מאחורי 
לדאוג  ע"מ  התקשורת  מעיני  הרחק  הקלעים 

להביא את עצמותיהם לקבר ישראל.
בסקין  שמואל  אהרון  הרב  הועידה  מזכיר 
בתוכנית  רבה  על התקדמות  דיווח למשתתפים 
הועידה. ראש מטה נשיא הועידה מר גדי גרוניך 
שקיימה  פעולות   45 על  למשתתפים  דיווח 
הועידה במהלך שנת תש"פ כאשר גולת הכותרת 
של  העתיד  דור  להכשרת  סמינרים  קיום  היא 
רבנים וההעצמת הרבנים המכהנים במגוון רחב 

של תוכניות. 

בדיון מיוחד שהתקיים בוועדת החוקה של הכנסת הבטיח יו"ר ועדת החוקה ח"כ יעקב 
אשר לחברי הוועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' שיזמו את החוק: תיקון החוק 

לעגונות חו"ל שנחקק ביוזמתכם ושחרר 80 נשים ברחבי העולם מעגינותן; יהפוך בקרוב 
לחקיקת קבע. אתם שיזמתם את התיקון לחוק, קידשתם שם שמיים. זהו אחד ההישגים 

המשמעותיים ביותר לוועידה"

 באירוע שקיימה ועדת החוקה בכנסת לציון ההעברת חוק עגונות חו"ל | צילום: אלי איטקין

ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!

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

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

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRT  פינגרבורד תאומים של חברת פינגרבורד

או על פינת אימון בבית?

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר חולמים על קיר משלכם?

מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

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

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

פתרון מושלם!!!

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות
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נתניהו טס בחשאי 
לסעודיה עם ראש המוסד

מאת: יחיאל חן

המוסד  וראש  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
יוסי כהן טסו ביום ראשון בשעות אחר הצהריים 
את  אישרה  הצבאית  הצנזורה  הסעודית.  לערב 
הדיווח. בלשכת ראש הממשלה סירבו להתייחס 

אך לא הכחישו.
החוץ  שר  ניאום  בעיר  שהו  שעות  באותן 
הסעודי  העצר  ויורש  פומפאו  מייק  האמריקני 

מוחמד בן סלמן. 
הטיסה לעיר ניאום התבצעה במטוסו של איש 
נתוני אתרים למעקב  לפי  אנג'ל.  אודי  העסקים 
לערב  מישראל  המריא  המטוס  טיסות,  אחרי 
הים  שלחופי  לניאום  ישירות  וטס  הסעודית 
האדום והמריא חזרה ארצה לאחר חמש שעות.

שר  את  עדכן  לא  נתניהו  כי  אמר  בכיר  גורם 
הביטחון בני גנץ ושר החוץ גבי אשכנזי בטיסתו.
בשעה שבה טס נתניהו היתה אמורה להתקיים 
ישיבת קבינט הקורונה, אך באופן מוזר במוצאי 
שבת הודיעה לשכת ראש הממשלה כי הישיבה 
תידחה ליום שני כיוון שהשרים זאב אלקין ויזהר 
שי לא סיימו להכין המלצות לשימוש באמצעים 
דיגיטליים לבלימת התחלואה. בכירים ישראלים 
לנסיעת  כיסוי  בסיפור  מדובר  היה  כי  אומרים 
נתניהו, מאחר והשר יזהר שי סיפר שההמלצות 
הקבינט  ישיבת  מדוע  מבין  אינו  וכי  מוכנות 
נדחתה. רק ביום שני כאשר פורסמה הידיעה על 
טיסת רה"מ וראש המוסד התברר מדוע נדחתה 

ישיבת הקבינט.
זו לא הפעם הראשונה שבה מטוס  כי  יצויין 
התיכון,  במזרח  ערב  למדינות  ממריא  ישראלי 
גם למדינות שאין לישראל יחסים רשמיים עימן. 
למדינות  לנסוע  שמרבה  שמי  להעריך  רק  ניתן 
המל"ל  ראש  כהן,  יוסי  המוסד  ראש  הוא  ערב 
ראש  גם  מסוימים  ובמקרים  שבת  בן  מאיר 

הממשלה.
כאמור, בפגישה נכח גם שר החוץ האמריקני 
"הפגישה  כי  מכן  לאחר  שאמר  פומפאו  מייק 
הסעודית  וערב  הברית  ארצות  חשובה.  היתה 
עברו דרך ארוכה מאז שהנשיא פרנקלין דלאנו 
הניחו  סעוד  אל  עזיז  עבדול  והמלך  רוזוולט 

לראשונה את היסוד לקשרינו לפני 75 שנה".
התייחס  יתום,  דני  לשעבר,  המוסד  ראש 
הסימנים  " מתרבים  ואמר:  המסתורית  לנסיעה 
וערב  ישראל  בין  דיפלומטית  התקרבות  על 
בין  שלום  הסכם  ייחתם  וכאשר  אם  הסעודית. 
אסטרטגי  גאו-פוליטי  באירוע  מדובר  המדינות 
במרחב.  הישראלי  האינטרס  את  מאוד  שיקדם 

מחזק את ידי הנושאים במלאכה".
המזרחן יוני בן מנחם, חוקר 'המרכז הירושלמי 
לענייני ציבור ומדינה', הסביר כי בעולם הערבי 
בן  מוחמד  הסעודי  העצר  יורש  כי  מעריכים 
סלמאן, הנחשב ל'איש החזק' בסעודיה, חושש 

בחירתו  את  לטרפד  כדי  יפעל  הנבחר  שהנשיא 
המבוגר,  לאחר שאביו  למלך החדש,  בסעודיה 
מהבמה  יירד  אלעזיז,  עבד  בן  סלמאן  המלך 

הפוליטית.
היא  הערבי  בעולם  ההערכות  "אחת 
שמוחמד בן סלמאן יאיץ באביו להתקדם לעבר 
יחס  את  למתן  כדי  ישראל  עם  נורמליזציה 
הסעודי",  המלוכה  בית  כלפי  החדש  הממשל 

טען בן מנחם.
חשש סעודי נוסף הוא שהממשל החדש של 
ג'ו ביידן לא ימשיך את הקו של ממשל טראמפ, 
של  החרם  להסרת  להסכים  סעודיה  על  וילחץ 
איחוד  סעודיה,  )מצרים,  הערבית'  'הרביעיה 
בגלל  שהוטל  קטאר,  על  ובחריין(  האמירויות 
תמיכתה בטרור והתערבותה בעניינים הפנימיים 

של מדינות ערב.
הנשיא  של  מכוונתו  מאוד  חוששת  סעודיה 
הנבחר לחזור להסכם הגרעין עם איראן שהנשיא 
את  ולהסיר  שנתיים  לפני  ממנו  נסוג  טראמפ 

הסנקציות שהטיל ממשל טראמפ על איראן.
של  ערבים  לענייני  הפרשן  יחזקאלי  צבי 
חדשות 13 שהתראיין לתוכניתם של אראל סגל 
ויריב אופנהיימר אמר: "היה צפוי שיהיה תיאום 
החדש.  הממשל  של  בקטע  סעודי-ישראלי 
הם  וכמה  לסעודים  זה  דחוף  כמה  הערכתי  לא 
מבין  שאני  מה  ולפי  הזה  העניין  על  לחוצים 
עצום  לחץ  יש  הזאת.  לפגישה  דחפו  הסעודים 
בעיקר  בארה"ב,  המתקרב  מהשלטון  בריאד 
ולהם  האיראני  הנפט  על  הסנקציות  את  שיסיר 
רואה  לא  שארה"ב  ברגע  קיומית,  בעיה  תהיה 
בעניין  התיכון  במזרח  הבית  כבעלת  אותם 
הנפט. כמה סמלי שכבר שעות אחרי שהמטוס 
של נתניהו עוזב את דרום חצי הערב, החות'ים 
תוקפים עוד מתקן נפט וזו ממש עליית מדרגה".

אמריקאי  בית  בעל  "יש  כי  הוסיף  יחזקאלי 
טראמפ,  אפילו  הזה.  לסיפור  אחרת  שמתייחס 
לעשות  מה  ידע  לא  הנפט,  מתקני  על  בתקיפה 
מקום  באיזשהו  שרואה  ביידן  בטח  אז  זה,  עם 
גדולה  הכי  הביקורת  כשותפים.  האיראנים  את 
שהייתה לי על הסכם הגרעין זה שאובמה עשה 
לא  הם  כאילו  האיראנים  עם  דיברו   – ניתוק 
רצה  טראמפ  התיכון.  במזרח  טרור  מפעילים 
חשש  יש  איחד.  ואכן  הערוצים  שני  את  לאחד 
טראמפ,  שאחרי  מהיום  הסעודים  של  עצום 

בגלל זה הם קראו לראש הממשלה".
ההתלהבות  את  צינן  יחזקאלי  זאת,  עם  יחד 
הבינו  "הסעודים  סעודיה:  עם  מנורמליזציה 
שאין להם למה לתת לישראל מתנה, אבל חוזרים 
פעולה  שיתוף   – היחסים  של  הקודם  למוד 
האופי  הממשלה.  וראש  מוסד  ראש  עם  בעיקר 
הדתי עצמו לא כל כך פותח ידיים לתיירים, לכן 
הסעודים לא יתנו לנו את הנורמליזציה שאנחנו 

רוצים".

הטיסה לביקור בן ה-5 שעות, התבצעה במטוסו של איש עסקים ישראלי • גורם בכיר: ראש 
הממשלה לא עדכן את גנץ ואשכנזי • ראש המוסד לשעבר, דני יתום: " מתרבים הסימנים על 

התקרבות דיפלומטית בין ישראל וערב הסעודית. אם וכאשר ייחתם הסכם שלום בין המדינות מדובר 
באירוע גאו-פוליטי אסטרטגי שיקדם מאוד את האינטרס הישראלי במרחב"

נתניהו וראש המוסד יוסי כהן )צילום ארכיון: קובי גדעון, לע"מ(

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ויקח מאבני המקוםסולם שלבי התמודדות מול היצה"ר
ַוִּיְפַּגע  ָחָרָנה.  ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב  ַוֵּיֵצא 
ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקוֹם 
ַההּוא  ַּבָּמקוֹם  ַוִּיְׁשַּכב  ְמַרֲאׁשָֹתיו  ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקוֹם 

)כח, י-יא(
ה"אור החיים" הקדוש דורש פסוקים אלו בדרך רמז: 
"ויצא יעקב" – זו הנשמה, היוצאת מהעולם העליון, 

וקרויה 'יעקב' על שם היצר הרע הכרוך בעקביה. 
נמצאות  בו  מהמקום  הנשמות,  מבאר   – "מבאר" 

הנשמות תחת כסא הכבוד. זהו 'באר מים חיים'.
ל  )נדה  הגמרא  כדברי  שנשבעה,  לאחר   – "שבע" 
ע"ב(, שקודם ביאת הנשמה לעולם, משביעים אותה: 

"תהי צדיק ואל תהי רשע". 
"וילך חרנה" – מיד כאשר הנשמה באה לעולם, בא 
איתה גם ה'חרנה' – היצר הרע. "לפתח חטאת רבץ" 
עם  מיד  האדם  אל  נכנס  הרע  היצר   - ז(  ד,  )בראשית 
צאתו מרחם אמו, ומנסה להכשילו בכל כוחו ומעמיד 

כנגדו ניסיונות קשים ביותר. 
את  להפיל  כדי  רבה  בערמומיות  פועל  הרע  היצר 
האדם ברשתו. ה"חפץ חיים" זצ"ל המשיל משל נפלא, 
המתאר את שיטת הפעולה המתוחכמת והנכלולית של 

היצר: 
העשירים  כיצד  שראה  מרוד,  עני  אדם,  פעם  היה 
כרסם  וממלאים  הזה  העולם  בתענוגות  מתענגים 
ממנעמי  להתענג  הוא  אף  השתוקק  מלכים.  במעדני 
הדבר  הן  חלומו,  את  לממש  יוכל  כיצד  אך  העולם, 

כרוך בממון רב ואין לו פרוטה לפורטה? 
במלבושים  התלבש  רעיון:  במוחו  עלה  ואז 
כאחד  מכובד,  מראה  לעצמו  ששיווה  עד  מהודרים, 
הגבירים הנכבדים. כשהוא לבוש בהידור, יצא לרחוב 
לפגוש באורח שנקלע לעיר, ברכו לשלום ופתח עימו 
לאכול  הזמינו  כך  אחר  ותיק.  כמכר  רעים  בשיחת 
באחת המסעדות היוקרתיות בעיר, כמובן על חשבונו. 
האורח הודה לו מקרב לב על טוב לבו ועל הכנסת 
האורחים הנדיבה, ונלווה אליו בשמחה אל המסעדה. 
מלצרים  מלכים.  סעודת  שניהם  עבור  הזמין  ה'גביר' 
התרוצצו והגישו להם את המאכלים על גבי מגשי זהב 
סועדים  שהם  תוך  להנאתם,  שוחחו  השניים  נוצצים. 
ובשרים  דגים  במיני  המלך  כיד  בסעודה  לבם  את 

משובחים, יינות מובחרים ומשקאות יקרים. 
כשהגיעה שעת הקינוח, קם ה'גביר' ממקומו ואמר 
לאורחו שהוא יוצא לרגע ותיכף ישוב. בינתיים הגיע 
המלצר ובידו מגש הקינוחים. האורח נטל לעצמו מן 
הנדיב  למארח  מהם  והותיר  המשובחים,  הקינוחים 
אך  והמתין,  המתין  הוא  רגע...  בכל  לשוב  שאמור 

לשווא. הגביר איננו ועקבותיו נעלמו.
האורח  החשבון.  פירוט  ובידו  המלצר  שהגיע  עד 
בו,  שנקוב  המפולפל  הסכום  את  וראה  בדף  הציץ 
אני הזמנתי את הסעודה,  "לא  והתנצל בפני המלצר: 
אני אורחו של הגביר, עוד מעט הוא ישוב וישלם את 

כל הוצאות הסעודה"...
המלצר ניאות להמתין קמעה, עד שפקעה סבלנותו 
זה  הסעודה;  את  הזמין  מי  אותי  מעניין  "לא  ואמר: 
עניינכם, לא ענייני. אני דורש ממך את התשלום מיד!"

וה'גביר'? הוא כבר בדרך לקרבן הבא שלו... 
האדם-  את  מפתה  הרע  היצר  חיים:  החפץ  אומר 
בלי  החיים  ממנעמי  תהנה  תשתה,  תאכל,  תפטפט, 
על  הכל  תדאג,  אל  נפשך.  כאוות  תבלה  חשבון, 
התשלום.  זמן  מגיע  ואז   - מתפתה  והאדם  חשבוני! 
היכן ה'גביר' הנדיב? נעלם ואיננו. האדם מקבל לידיו 

את החשבון לתשלום - והוא נדרש לפורעו! 
והחכם - עיניו בראשו. האדם שמכיר בסכנה הטמונה 
בפיתויי היצר, אוזר את כל כוחו לעמוד בגבורה כנגד 

היצר ואינו נכנע לו. 
מהי התרופה לנצח את היצר הרע?

תפילה  לשון  אלא  'פגיעה'  אין   – במקום"  "ויפגע 
)ברכות כו ע"ב(. צריך לזעוק להשי"ת, שהוא מקומו 
בתפילות  די  לא  הרע.  מהיצר  שיצילנו  עולם,  של 
לבו  מעומק  לזעוק  עליו  מתפלל,  שהאדם  הרגילות 
מילים  די  בפיו  אין  ואם  ממנו.  שיצילו  השי"ת,  אל 
דוד  התפלל  שבהם  תהילים,  פרקי  יאמר  להתפלל, 
הנה  הרע.  היצר  על  להתגבר  שיוכל  להשי"ת,  המלך 
לא  "אשרי האיש אשר  פותח במלים:  הפרק הראשון 
הלך בעצת רשעים". יחשוב האדם על המילים הללו, 

ויתפלל מעומק לבו שיוכל לעמוד מול עצת הרשעים. 
וכך  מהם.  יושפע  לבל  ישב",  לא  לצים  "ובמושב 
יאמר את פרקי התהלים, עם מחשבה וכוונה, שיוכל 

לעמוד מול היצר הרע. 
"וילן שם כי בא השמש" – צריך האדם להתנהג כך, 
עד שיעריב שמשו וילך מן העולם. אין רגע אחד פנוי 
מהיצר הרע, כפי שאמרו רבותינו )ירושלמי שבת פ"א 

ה"ג(: "אל תאמן בעצמך עד יום מותך". 
ימיו  בערוב  היה  זצ"ל,  לופיאן  אליהו  רבי  הגה"צ 
בא  הבחורים  ואחד  חסידים",  "כפר  בישיבת  משגיח 
שאלו  משפחתית.  לשמחה  מוזמן  שהוא  לו  לספר 
זו,  בשמחה  והפרדה  מחיצה  תהיה  האם  המשגיח 
והבחור השיב שרוב בני המשפחה אינם שומרי תורה 
הוסיף  זאת",  "עם  מחיצה.  תהיה  לא  ולכן  ומצוות, 
אסורות,  בראיות  שאכשל  חושש  "אינני  הבחור, 

ובוודאי אצליח להתגבר!" 
המשגיח היה מזועזע: "הנה אני" - כך אמר - "כבר 
זקן וישיש, עיוור בעין אחת, ועם זאת אני מפחד מהיצר 
הרע, ואתה, בחור צעיר ובריא, רואה בשתי עיניך, אינך 

חושש ממנו?!"
תורה,  אלא  'אבנים'  אין   – המקום"  מאבני  "ויקח 
"וכל  יג(:  נד,  )ישעיה  הפסוק  על  חז"ל  שדרשו  כפי 
בניך למודי ה' ורב שלום בניך' – "אל תקרי בניך אלא 
בוניך" )ברכות סד ע"א(. לומדי התורה הם בוני העולם, 
והתורה עצמה היא אבן הבניין של העולם. אם נשליך 
נוכל   - הרע  היצר  של  ראשו  על  הללו  ה'אבנים'  את 
להכניעו, שהרי אמרו חז"ל )קידושין ל ע"א(: "בראתי 
יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין", עם ה'אבנים' הללו, 
יכולים אנו לרגום ולסקול את היצר הרע וכוחותיו, כפי 
שאמרו רבותינו )סוטה כא ע"א( כי התורה מצלת מיצר 

הרע, בין בזמן שעוסק בה ובין בזמן שאינו עוסק בה.
"וישם מראשותיו" – הכוונה לדברי רבי שמעון בן 
לקיש:  בן  שמעון  רבי  "אמר  ע"א(:  ה  )ברכות  לקיש 
לא  אם  הרע...  יצר  על  הטוב  יצר  אדם  ירגיז  לעולם 
'על  שנאמר  המטה  שעל  שמע  קריאת  יקרא  נצחו, 
שלפני  מראשותיו",  "וישם  נאמר  לכן  משכבכם'". 

שהולך לישון יקרא קריאת שמע, כנגד היצר הרע.
רבי  דברי  לסיום  הכוונה   – ההוא"  במקום  "וישכב 
שמעון בן לקיש )שם(, שאם לא ניצח את היצר הרע, 
יזכיר לו יום המיתה. וזו הכוונה 'וישכב', היא השכיבה 
הידועה, האמורה פעמים רבות בתנ"ך – "וישכב עם 

אבותיו", במקום הידוע, בבית מועד לכל חי. 
על ה"חפץ חיים" זצ"ל מסופר, שהיה לו קבר מוכן 
בתוכו  נשכב  אליו,  הולך  היה  חודש  ובכל  בראדין, 
בסוף.  ישכב  בו  המקום  יהיה  זה  כי  לעצמו  ומזכיר 

זכירה זו סייעה לו לגבור על היצר הרע. 
יהיו שיטענו כי הזכרת יום המיתה עלולה להביא את 
חיים"  ומרה שחורה, אבל ה"חפץ  לידי דכאון  האדם 
זצ"ל, שהזכיר לעצמו את יום המיתה, לא יצא מדוכא 
אותו  דרבן  זה  אדרבה,  אלא  נכנס,  היה  אליו  מהקבר 
ידיעה  מתוך  היהדות,  למען  ולפעול  בתורה  לעסוק 
שהזמן קצר והמלאכה מרובה. אדם היודע את תכלית 
חייו בעולם הזה, וכי מדובר בחיים זמנים מול החיים 
אבינו  רצון  לעשות  ומתגבר  מתחזק  רק  הנצחיים, 

שבשמים, כאשר הוא מזכיר לעצמו את יום המיתה.
החיים"  ה"אור  אומר  הללו,  התנאים  כל  לאחר 
ומעתה  הרע.  היצר  שינצח  הוא  "מובטח   – הקדוש 
הנבואה,  מענפי  לענף  ראוי  שיהיה  הכתוב  מבשרו 

שיגלה ה' אליו בחלום ידבר בו".
נפש  סוד  הוא  בחלומו,  יעקב  ראה  אותו  הסולם 
ועולה  שנתו,  בעת  מגופו  נפשו  יוצאת  כאשר  האדם, 
למרום כדי לתת דין וחשבון על מעשיה, היא לא נעקרת 
חלק  ורק  בגוף  דבוקה  נשארת  אלא  מהגוף,  לחלוטין 
ממנה עולה למרום, בבחינת "סולם מוצב ארצה וראשו 
הישן  הגוף  כאשר  כי  לכך,  וראיה  השמימה".  מגיע 
מתנועע, האדם מתעורר, ואם היתה הנשמה מתנתקת 
מהגוף בזמן השינה, הרי היא לא היתה מרגישה בעת 
בארץ,  מוצבת  שהנשמה  ודאי  אלא  מתנועע.  שהגוף 
וראשה מגיע השמימה. כאשר האדם ישן, אין לו יצר 
הרע, ולכן אין מה שיפסיק בין הנשמה לבין השמים, 
והיא עולה למרומים לתת דין וחשבון על מעשי האדם. 

)מתוך משכני אחריך בראשית ח"ב(. 

רבים כבר שאלו את הדגש של 
המקום",  מאבני  "ויקח  הפסוק: 
וכי יעלה על הדעת שיעקב אבינו 
יביא אבנים ממקום אחר, הרי ברור שאם 
לוקח אבנים זה מהמקום. מדוע מדגישה 

התורה שהיו אלה "אבני המקום"? 
המקום  מאבני  ויקח  מפרש:  הזוה"ק 
הוא  האבנים.  את  בוחר  אבינו  יעקב   -
טובות.  ומרגליות  יקרות  אבנים  בחר 
שתי עשרה אבנים עליונות ותחתיהן שתי 
מחוטבות  אבנים  ורבבות  אלף  עשרה 
שבאבנים  כלומר  ויצא(.  )זוה"ק  ויקרות 

אלו היו רמוזים וטמונים יסודות קודש. 
יעקב אבינו מעמיד את האבנים היקרות 
לדרום  שלוש  להפליא  מדויק  בתכנון 
ושלוש  למזרח  שלוש  לצפון,  ושלוש 
רוחות  לארבע  בכך  ומכוון  למערב, 
השמים, בהם יזכו בניו בכל מקום שיהיו 
לקבל שפע של קדושה. מהם אותם סודות 
של אבני הקודש שבהם בחר יעקב אבינו?
הרה"ק רבי אברהם דב בעל ה"בת עין" 
המגיד  של  המפורסם  תלמידו  היה  זי"ע 
איבריו  וכל  זי"ע,  מטשערנוביל  הגדול 
היה  אשר  כל  בקדושה.  רותחין  וגידיו 
שומע, ידע כי אינו אלא בת קול מן השמים 
הוא. מפורסם היה המעשה שבכ"ד טבת 
בשנת ה' תקצ"ז שמע שמועה מן השמים 
לכל  וציווה  נורא,  רעש  להגיע  עומד  כי 
וכל  מדרשו,  בבית  סביבו  להתאסף  העם 
מי שעמד שם ניצל בשלימות. שאר חלקי 
בית מדרשו נפלו, ואילו קיר בית מדרשו 
וכל  נותרו,  באויר  תלוי  שנשאר  הגג  עם 

המתפללים ניצלו בדרך נס. 
לעלות  השתוקק  הזקנה  לימי  כשהגיע 
לארץ ישראל, לעזוב כליל את ארץ העמים 
ולהסתפח בנחלת ה'.  מכשולים עצומים 
נערמו על דרכו. לא קל היה לנטוש רבנות 
וללכת  בהרחבה  ופרנסה  מכובדת  בעיר 
לארץ שבה אין לו מכיר ולא מודע, אבל 
ישראל  ארץ  ישוב  לקיים מצות  החלטתו 

בגופו הייתה נחושה. 
כשהוא  לנסיעה  התכונן  הצדיק 
לקראת  השעות  ואת  הימים  את  סופר 
נסיעתו  לקראת  הנכסף.  הנסיעה  יום 
אהרן  רבי  הרה"ק  מידידו  להיפרד  בא 
ערש  על  מוטל  שהיה  זי"ע  מז'יטומיר 
דווי. אמר לו רבי אהרן, הרי אמרו שמימי 
מר  עומד  והנה  הם,  רפואה  הקודש  ארץ 
לנסוע לארץ וכל הגיגיו נתונים בה, ייקח 
כדין  יהא  ודינם  פיו  לתוך  מים  מעט  נא 
ואני  לכוס  יפלטם  כך  אחר  הארץ.  מימי 
בספרו  היה.  וכך  ואתרפא,  אותם  אשתה 
כתב  "וישלח"  פרשת  בתחילת  עין'  'בת 
בשם הרמב"ן: "כיון שהחזיק בדרך ללכת 
לארץ ישראל, היה כמו שכבר הגיע לארץ 
ישראל  ארץ  מלאכי  לו  באו  לכן  ישראל. 

ללוותו בדרך". 
צפת  מעיר  משולח  נקלע  פרק  באותו 
עין'  ה'בת  בעל  בו  שמח  לאבריטש. 
על  פרטים  לפרטי  אצלו  להתעניין  והחל 
ארץ הצבי. המשולח שהיה מחונן בשפה 
עסיסית ועשירה תיאר לפניו את הקדושה 
המרהיב  הנוף  את  הארץ,  של  והיופי 
הקדושים  המקומות  ואת  שלה  והמקסים 
ניצב  הקודש  עיר  בירושלים  הוד.  עטויי 
שריד בית מקדשנו הכותל המערבי אשר 
קול  ובת  מעולם,  ממנו  זזה  לא  שכינה 
מנהמת כיונה מבין חרכיו. ועל אם הדרך 
אמנו  רחל  קבר  ניצבת מצבת  לחם  לבית 
ברמה.  נשמע  וקולה  בניה  על  המבכה 
בחברון טמונים במערת המכפלה האבות 
והאימהות, ובמרומי הגליל מתנוסס קבר 
הללו  המקומות  ובכל  במירון.  הרשב"י 

מזיו  ונהנין  בחביות  קדושה  שואבים 
השכינה. ומה שייך רבי, התלהב המשולח 
ארץ  של  האבנים   אפילו  "הרי  והוסיף: 

ישראל הן ממש מרגליות!".
המשולח המשיך בדרכו, והרב הקדוש 
כעבור  ביתו  את  עזב  דב  אברהם  רבי 
לארץ  מפרשים  באניית  והפליג  קצר  זמן 
הגליל  בירת  בצפת  התיישב  הקודש. 

העליון והחל לנהוג נשיאותו ברמה. 
בעקבותיו הגיע מאוחר יותר המשולח 
נפגשו  אחד  יום  לביתו.  שחזר  הצפתי 
"נו  המשולח:  שאלו  והמשולח.  הרבי 

רבי, הטובה הייתה עצתי"? 
ענה לו ה'בית עין': "נכונים היו דבריך 
אודות המקומות הקדושים. אמנם מצאתי 
ומערת  רחל  קבר  ואת  הכותל  את  בארץ 
המכפלה, הכל אמת ויציב. אולם הוספת 
כי גם האבנים שבארץ מרגליות הן, ואני 
נוכחתי לראות כי האבנים הן אבנים ולא 

מרגליות". 
ענה לו המשולח, שחצוף היה במקצת, 
בקול תקיף: "רבי, אבל מי שזוכה וראוי 

לכך - כן רואה!". 
מיד קם ה'בת עין' מכיסאו מבלי לומר 

מילה. נכנס לקיטונו הסמוך והסתגר בו. 
במשך כמה חודשים לא יצא מן החדר, 
עם  מגע  בכל  בא  ולא  איש  עם  דיבר  לא 
בעבודתו  עסק  הנדהמים.  צפת  בני  כל 
והיה  ובפרישות  בהתבודדות  הקדושה 
ידע  לא  איש  ומלואו.  מעולם  מנותק 
מה  על  הגדולה  התעלומה  את  לפתור 

ולמה. 
את  עין'  ה'בת  סיים  זמן  תקופת  בתום 
התבודדותו, יצא את חדרו כשכולו צוהל 
רבים  קרואים  להזמין  וציווה  אור  וקורן 

לסעודת מצוה והמשולח בתוכם. 
אליו  פנה  לפניו  המשולח  כשהופיע 
ה'בת עין' ואמר ברגש רב: "נכון האבנים 
מרגליות!"  הן  האבנים  מרגליות!  הן 
והסביר: מעודי לא הסכנתי לשמוע איש 
שהמשולח  כמו  בתקיפות  אלי  מדבר 
הוא  הרי  רואה".  שזוכה  "מי  אלי:  דיבר 
אבנים  לראות  זו  במדרגה  אינו  בעצמו 
השמים  מן  כי  אפוא  הבנתי  כיהלומים. 
שמו דברים בפיו להוכיחני כי טרם הגעתי 
הרגשה  להשיג  שאוכל  כדי  לשלימות, 
במשך  הסתגרתי  לכן  ישראל.  בארץ  כזו 
שנה תמימה להזדכך ולהתקדש בקדושה 
עילאית, עד שזכיתי היום לראות כי אכן 
אפילו האבנים הפשוטות שבארץ ישראל 
"ושמתי  הנביא:  כדברי  הן.  מרגליות 
לאבני  גבולך  וכל  שמשותייך...  כדכד 

חפץ" )ישעיהו נד, יב(. 
שהצדיקים  ישראל  ארץ  של  גדולתה 
הלוואי  מרגליות.  הם  אבניה  רואים שגם 

שנדע ונבחין בזה. 
בעל  של  פטירתו  יום  יחול  השבוע 
ה'בת עין' )בי"ב כסלו(. הלוואי וגם אנו 
נזכה לעשות מקורות בתינו אבנים יקרות 
כפי  לה',  בית  ומרגליות טובות, מבחינת 

אשר בחר יעקב אבינו באבני המקום.
רגילות  אבנים  הופכים  באמת  איך 
אותם  מהם  ומרגליות?  יקרות  לאבנים 
אבני כדכד של ארץ קודש שזכה לראותן 
בעל ה'בת עין' זי"ע? התשובה לכך: אם 
יודעים להפוך אבנים לאבן אחת הם אבן 
יקרה. כי הם מסמלים אחדות וטהרה ללא 
שמץ של פסול. לעומת אברהם שהיה לו 
מיטתו  עשיו,  לו  שהיה  ויצחק  ישמעאל, 
פינה  אבן  זהו  שלימה,  הייתה  יעקב  של 

לבית קדוש, זהו אבן על ראשה.
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אינפורמטיבי *

לקראת החורף: 
הפנינג מכירות אטרקטיבי באלדן

החורף כבר בפתח, והשנה, יותר מתמיד, מומלץ להימנע 
ממקומות סגורים וצפופים ככל הניתן – ולהעדיף נסיעה ברכב 
פרטי. לאור הצורך הגובר וחשיבות הנושא, ממשיכה אלדן את 

הפנינג המכירות המיוחד - מגוון רכבים החל מ-20,000 ₪, עם 
שלוש שנות אחריות, תנאי מימון מעולים וטרייד אין עתידי.

'אלדן' חברת המכירה, הליסינג וההשכרה הישראלית 
המובילה, זוכה פעם אחר פעם לשיעור נאמנות גבוה של 

הלקוחות – על פי סקר שביעות רצון(06.20) של מכון המחקר 
"תבונה שיווקית" עולה כי 90% מלקוחות אלדן ממליצים על 

אלדן, בזכות האמינות, השירות וגם בזכות המחירים ותנאי 
המימון המשתלמים.

ברכישת רכב באלדן תיהנו גם משיטת "הקניה הבטוחה", 
הכוללת תעודת זהות לרכב – שקיפות מלאה לפעולות שנעשו 
ברכב, כולל טיפולים תקופתיים, תיקונים וביקורות, מבחן אלדן 
– בדיקת קנייה במכון חיצוני, תיקון ליקויים בטיחותיים ומכניים 

וניקיון כללי, אחריות מורחבת – על המנוע ועשרת המכלולים 
העיקריים ברכב. כמו כן אלדן מציעה את שירות "לא מתאים? 

מחזירים!".

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר אלדן eldan.co.il או 
בטלפון 3003*.

חופשה מפנקת באווירת צימר 
RESORT ובתנאי בית מלון- בניר עציון

מתי אם לא עכשיו זה הזמן הנכון והמדויק ביותר לצאת לנפוש, 
להנות ממזג האויר הנעים ולאגור כוחות לקראת החורף לאחר 
השהות הארוכה בבית? בין אם במסגרת משפחתית מורחבת, 

או בחופשה זוגית - הגיע הזמן לצאת אל המרחבים ולהנות 
מנופש מפנק ואמיתי.

במלון ניר עציון RESORT חשבו בדיוק עליכם ועל הצורך 
שלכם להתרענן 

למרות המגבלות 
ופתחו את חדרי 
הגן המפוארים 

והמפנקים לאירוח 
מושלם ברמה 

גבוהה והכי חשוב- 
על פי התקנות.

בית המלון מציע אירוח בקונספט ושונה, של צימר בחדרי הגן 
שכוללים מפרט גבוה במיוחד ועם ארוחת בוקר ארוזה, משום 

שאת שירתי המלון לא ניתן במסגרת התקנות להציע במלואם. 
כמו כן, המלון יפנה את האורחים למקומות בהם ניתן להזמין 

ארוחות מוכנות וסופרמרקטים באזור הסמוך למלון, כי גם אם 
לא ניתן להתקהל בחדר האוכל- עדיין אפשר להנות מנופש 

ברמה גבוהה שעומד בתקנות הקורונה.

האורחים יהנו ממרחבי הדשא, השטחים הציבוריים הפתוחים, 
אוירה נהדרת במיקום מושלם בקרבה לים וליערות הכרמל 

ונקודת מוצא לטיול בהרי הכרמל ובמסלולים במקומות היפים 
ביותר בארץ.

האירוח במתכונת המיוחדת בחדרי הגן במלון 'ניר עציון' החל 
השבוע ויימשך עד לתחילת חנוכה.

להזמנות חייגו 04-9845555

בקצרים בזמן? המידע הזה בדיוק בשבילכם! 

המכינה המקוצרת של ’מכללת 
מבחר‘ לגברים ונשים בגילאי +30 

בתקופה כה עמוסה, במיוחד כשאתם כבר ממש באמצע 
החיים. ומן הסתם אחראים על 

בית, משפחה, עבודה ואתם 
שואפים להתקדם לפרנסה 

המאפשרת הכנסה גבוהה הרבה 
יותר.

המכינה המקוצרת של מבחר מהווה מקפצה מהירה ללימודי 
התואר, בהרבה פחות זמן מהרגיל.

אז למי היא מיועדת?

לבני 30 ומעלה שאין בידם תעודת בגרות ומעוניינים להתקדם 
ללימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית, סיעוד ועוד.

בוגרי התכנית רוכשים את הידע הנצרך לקראת לימודי התואר 
וכלים להתמודדות עם מסלול לימודים אקדמיים בתקופת זמן 

של חודשים ספורים.

ולזכאים, אפשרויות מימון ומלגות.

רוצים לבדוק אם אתם מתאימים? 

התקשרו עכשיו למכללת מבחר ואולי תתקבלו גם אתם למכינה 
המקוצרת 

שיוצאת לדרך בחורף הקרוב: 03-5785030

ניסים גלויים והורים שלא גומרים את ההלל:

הפגיה המצטיינת ע"י משרד 
הבריאות בשיבא – תל השומר

בששת השנים האחרונות מובילה פגיית שיבא עם 
הסטנדרטים הגבוהים והטובים ביותר בישראל. מדי שנה 
מטופלים בה כ- 1,000 תינוקות ופגים בסיכון והיא כוללת 

צוות מיומן, טכנולוגיות מתקדמות ואפשרות לטפל בס"ד גם 
במקרים המורכבים ביותר.

בשבוע האחרון שיתפו הורים רבים אשר להם תינוקות 
השוהים בימים אלו בפגיה או שילדיהם שהו בעבר בפגיית 

שיבא בתחושותיהם כלפי הצוות המטפל ותקופת השהייה 
שלהם בשיבא:

ס.ר. אם לתאומות קטנטנות ומתוקות השוהות בימים אלו 
בפגיה בשיבא: 

"כל יום, הוא 
יום חדש ואנחנו 

לא יודעים איך 
הוא יגמר. אנחנו 

רואים כל הזמן 
ניסים וזה פשוט 
מדהים ומרגש. 

הצוות כאן נלחם 
על כל ילד כאילו מדובר בילד שלהם במסירות של ממש. 
הטיפול הוא אוהב ומסור והתינוקות גדלים ומתפתחים 

מדהים! בנוסף, יש כאן הרבה אופטימיות, תקווה ואמונה 
שמשפיעים עלינו ההורים. אם הייתי צריכה ללדת שוב באותו 

שלב,הייתי בוחרת רק בשיבא".

ג.י. שבנה השתחרר לפני כחודשיים במשקל של 2.5 ק"ג 
לביתו:  שהינו בפגיית שיבא למעלה מ-3 חודשים, התחלנו 

במשקל של כחצי ק"ג וראינו ניסים. זכינו לליווי מלא של 
השליחים המלאכיים בפגיה של שיבא, החל מהרופאים 
והאחיות ועד לעובדת הסוציאלית, כולם כולם אנושיים, 

מסורים, מחייכים ותומכים. 'אין יאוש בעולם כלל' זהו הקו 
המנחה כאן. נותנים בתינוקות הקטנטנים הללו את האמון 

המלא שהם יתפתחו ויגדלו, מרפדים אותם בהמון חום, 
אהבה ומסירות והתוצאות פשוט מפליאות! רואים כאן 

השגחה פרטית בכל יום ורגע וזה מדהים"...

הפגיה בשיבא זוכה באופן קבוע גם לביקורים מרגשים של 
בוגריה, כאלו שהגיעו לגיל חלאקה, ימי הולדת שונים, בר 

מצווה, בת מצווה ואף – חתונה. הבוגרים מגיעים בליווי 
הוריהם, פוגשים את הצוות, מספרים את סיפורם, מעלים 

זכרונות, מציגים הישגים ופשוט שמחים ומתרגשים יחד.

פרופ' ציפי שטראוס – מנהלת מחלקת יילודים ופגים 
בשיבא: "לא לחינם הפגייה שלנו הינה מצטיינת משרד 

הבריאות 6 שנים ברציפות. מדובר בפגייה מהמתקדמות 
בעולם עם סטנדרטים בינלאומיים, שמאפשרת טיפול 

במצבים מורכבים מאד ונותנת סיכוי גבוה ככל האפשר 
לעבור את תקופת הפגות בהשגחה וטיפול מקצועיים 

עם מעטפת מושלמת של צוות מקצועי רב תחומי מסור 
וחדור תחושת שליחות. אנו גאים להוביל את רפואת הפגים 

בישראל ובע"ה בשנים הקרובות תוקם בשיבא פגייה חדשה, 
שתהיה המובילה ביותר בארץ ומהמובילות בעולם ותכלול 

חדרים פרטיים לכל פג ומשפחתו ,ציוד רפואי מהמתקדמים 
בעולם ותמשיך להיות מוקד לקליטה ולטיפול במקרים קשים 

ומורכבים". 

מבצע הדייסות של מטרנה יוצא לדרך:

קונים דייסות מטרנה ויכולים 
YOYO לזכות בטיולון

מטרנה, מותג תזונת התינוקות המוביל בישראל, יוצא 
במבצע אטרקטיבי במיוחד: קונים שתי אריזות ממגוון 

הדייסות של מטרנה, מתקשרים לטלמסר, עונים נכונה על 
שאלון קצר – ויכולים לזכות בעגלת טיולון YOYO לתינוק. 

במהלך תקופת המבצע, יהיה זוכה בכל יום!

דייסות מטרנה הן מבין המזונות הראשונים המומלצים 
לתינוקות, 

המציעות את 
ארוחת הדגנים 

הראשונה לתינוק 
במגוון טעמים . 

הדייסות מועשרות 
בברזל, המהווה 

מינרל חשוב 
להתפתחות 

התינוק בתקופה 
בה הגדילה מואצת 

וחשוב לספק לתינוק את כל צרכיו. 

מנת דייסת מטרנה בהכנה סמיכה להאכלה בכפית מספקת 
כ-40% מהקצובה היומית של ברזל לתינוקות בגילאי 6-12 

חודשים (על פי הוראות ההכנה על האריזה) והינן ללא 
תוספת סוכר ומלח.

מבצע דייסות מטרנה מתקיים בין התאריכים כ�ח בחשוון 
15.11.2020 עד י�ז בכסלו 3.12.2020– בימים א'-ה'. טלמסר 

המבצע: 03-3739000. יש לשמור את החשבונית מתקופת 
המבצע כהוכחה במקרה של זכיה. המבצע בכפוף לתקנון.

קציצות טונה מרוקאיות ברוטב עגבניות
החורף שכבר ממש כאן, מביא איתו את הצורך בארוחות משביעות, עשירות ומחממות. זה הזמן לפתוח טונה סטארקיסט, 

להשקיע בקציצות עשירות, ולהוסיף לרוטב נהדר שפותח את התאבון ולהנות מארוחה מושלמת.

טונה הינו אחד הדגים שניתן להכין אותו במגוון רחב של דרכים, על הגריל, בתוך סלט, דג טונה חריף במחבת וכמובן גם 
כקציצות. לכל מתכון ישנו ייחוד משלו ואת ההצלחה של המתכון הזה אפשר לייחס לרוטב שיכול להפוך מנה בינונית למנה 

מעולה.

לטונה נהוג לייחס סגולות בריאות יוצאות מן הכלל. זהו דג בריא, עם כמות גבוהה 
של חלבון טבעי ובלי תכולה משמעותית של שומן או כולסטרול. אם גם אתם רוצים 

להעשיר את הטונה בטעם פיקנטי חריף ונהדר, תמצאו את המתכון הזה של 
קציצות טונה ברוטב עגבניות כמוצלח במיוחד!

כותב המתכון: שף ג'ול שלופי ושף ניקי גרנר

חורף  - הזמן האולטימטיבי ביותר לכוס 
קפה עם שוקולד שמרלינג‘ס!

החורף כבר ממש פה , עם מזג האוויר סגרירי ומזמין לכוס 
קפה חם עם עיתון מעניין או סתם להירגעות מיום עמוס.  

מותג השוקולדים היוקרתי שמרלינג‘ס מזמין אתכם להוסיף 
לחגיגה קובית שוקולד רוזמרי משובח בטעם האהוב עליכם 

ביותר. 

כי לרגע של איכות 
והנאה צרופה- אין 

מושלם משוקולד 
שמרלינג! 

השוקולדים המשובחים,  
מיוצרים כמיטב 

המסורת השוויצרית, 
במרקם הנימוח האהוב 

הודות לערבוב מרכיבי השוקולד במשך 72 שעות!

סדרת הרוזמרי מציעה מגוון טעמים מנצח: רוזמרי חלב במילוי 
פרלין, קפוצ‘ינו, אייס קפה, קרמל, שוקולד לבן במילוי פרלין 

ועוד.

בהשגחת בד“צ ציריך. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות 
המובחרות.

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

ט’ כסלו -יא’ כסלו תשפ”א
25/11-27/11/2020  

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

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

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,250,000 גמיש 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 054-6506501
03-5797756)01-01(_____________________________________________

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

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

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

03-5797756)21-21(_____________________________________________

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

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

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

בלעדי ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

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

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

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

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

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

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

+5 חדרים 

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

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

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

03-5797756)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 במהרש"ל, קומה 
ב' ואחרונה, 100 מ"ר, 
אופציה לבניה על הגג 
)רעפים, עם חתימות 
שכנים והיתר בניה(, 

אפשרות לטאבו משותף, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)35-35(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)29-29(קוק 23 054-6506501

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

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

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

3-3.5 חדרים

בני ברק

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

2,050,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

 בהר השלום, 5 חד' אופקים
חדשה, מרווחת ומאווררת + 

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

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

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

בית שמש

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

שכנים שקטים וטובים, חייבת 
להמכר תיווך עוצמה

 בסמטת אזר/העליה _____________________________________________)46-48(052-7113508
השניה, דירת 3 חדרים, 
75 מ"ר, קומה ג', ללא 

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

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

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

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)46-49ל(052-7161774

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

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

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

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

_____________________________________________)47-50ל(052-8602957

וילות ובתים

 במנחם, דופלקס 
7 חדרים + גג, חזית, 

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

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

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

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

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

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 4 חד' בקהילה, ק"ב, 

משופצת, מרוהטת קומפלט, 
ברמה גבוהה + סורגים, 

_____________________________________________)48-49ל(790,000 ש"ח 052-7609126

 למכירה באופקים 
ברחוב אלי כהן איזור מעורב, 

3 חדרים, 75 מטר, גדולה 
ומוארת, קומה ג', שמורה 

ומשופצת, אפשרות הרחבה, 
השכנים בנו, 520,000 גמיש 

052-7113508)48-48(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, ק"ג, 
מחולקת ל- 3 דירות, 
הכנסה טובה מאוד, 
מכניס 8,500 ש"ח 

במחיר 1,550,000 מיידי 
אפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)48-48(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב ליד החלוצים, קומה 

ראשונה, מחולקת 
ל- 2 דירות משופצות, 

מרוהטות, מכניסות 
5,500 ש"ח ביחד במחיר 
מעולה 1,380,000 מיידי 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)48-48(_____________________________________________

 בס"ד, עומדים לפני 
מכירת דירה? ותוהים 
מי ילווה אותנו! ליעוץ 
ראשוני חינם ללא כל 
התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)48-48(_____________________________________________

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

*8724 24)48-48(_____________________________________________

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

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

B.D.A 48-48(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

1,990,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

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

050-5926021)48-48(_____________________________________________

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

1,450,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)48-48(_____________________________________________

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

_____________________________________________)48-48("פנחס נכסים" 055-6789653

 בפרדו, ק"א, כ- 
160 מ"ר, מחולקת 

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

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

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

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

לכ- 95 מ"ר, 1,350,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)48-48(_____________________________________________

 ברחוב המכבים דופלקס 
100 מטר, מחולקת לשניים, 
מציאה, שכירות של 7,000, 

משופצת קומפלט, אפשרות 
לטאבו משותף, קומה 3.5, יש 

אפשרות להרחבה
053-4113358 או

052-7113508)48-48(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר 
מאוד בפרדו, 5 ח', 140 מטר 
+ יחידה 70 מטר + מרפסת 

70 מטר + שתי חניות, 
3,500,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)48-48(_____________________________________________

 באזור הרב שך דופלקס 
6 חד', 120 מ"ר, מסודרת, 
ניתנת לחלוקה, 1,990,000 
_____________________________________________)48-48(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור עזרא 
דופלקס 150 מ"ר, ניתן 

להוסיף בכל קומה עוד 90 
מ"ר, יש רצפה ועמודים, 

ניתנת לחלוקה, ק"ג א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' 
הרצוג, דופלקס ברמה גבוהה, 
ענקית, 240 מ"ר + מעלית + 

חניה, חזית + מ. גג, גדולה, 
3,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בחזון איש גבול רמת גן 
דופלקס 200 מ"ר, 6.5 חד', 

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

בטאבו, משופצת, חדשה, 
חזית, 3,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)48-48(פנחסי 03-5799308

 בצירלזון, פנטהאוז 5 
חדרים + גג, 4 כ"א, בבנין 

חדש, 3,100,000 גמיש 
בבלעדיות 052-7193105 תיווך 

_____________________________________________)48-48(ישיר במרכז 

 הזדמנות פז! בירמיהו, 
110 מ"ר, סלון ענק, 3 כ"א, 
קומה ב', חזית, 6 דיירים + 
חניה, רק 1,950,000 ש"ח 

054-3050561)48-48(_____________________________________________

 במצליח 5 חד', ק"ב, 
בניין מעולה, עורף 

פתוח לצבי, דירת 5 חד', 
מושקעת מאוד, רק 

להיכנס, 130 מ"ר + 2 
סוכות + יחידת הורים + 

בנוסף לדירה קליניקה 10 
מ' נפרדת בקומת קרקע 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)48-48(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד', 140 
מ"ר, ק"ב, ניתנת 

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

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)48-48(_____________________________________________

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

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

2,850,000 גמיש
B.D.A 48-48(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדיות ברוזובסקי!! 
5 חד', ק"ק, 140 מ"ר, 
מרפסת שמש, סוכה, 
ואופציה, 2,580,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)48-48(_____________________________________________

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

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

054-5951599)48-48(_____________________________________________

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

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

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

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

 באזור העיריה, פונה 
לשדרה, 5 חד', 140 מ"ר, 
מפלס אחד, גדולה, ק"ב 

אחרונה + חניה )בטאבו 2 
דירות(, מושקעת א. פנחסי 

03-5799308)48-48(_____________________________________________

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

 *8724 24)48-48(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 ח' בבניין 
חדש, מעלית, סוכה, 

1,620,000 )גמיש( "פנחס 
_____________________________________________)48-48(נכסים" 055-6789653

 הזדמנות בלעדית!! 
ביהודה הלוי 4.5 חד', 

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

)רעפים(, 2,299,000 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)48-48(_____________________________________________

 בלעדיות בלוחמים!! 
חדשה!! 4 חד', 95 

מ"ר + 60 מ"ר חצר + 
אופציה, 2,390,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)48-48(_____________________________________________

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

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

2,170,000 נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)48-48(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 90 מ"ר, 

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

050-3000121)48-48(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

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

1,690,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 

א.ענקית!!! מסודרת 
ויפה, 1,720,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

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

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

2,000,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרצוג 4 
חד', 100 מ"ר, מחולקת ל- 2 

דירות, משוכרות ב- 6,600 
ש"ח, ק"ק מוגבהת, משופצת, 

1,800,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

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

30 מ"ר, משופצת, 
1,310,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)48-48(_____________________________________________

 המציאה!! א.שלמה 
בן יוסף, 4 חד', כ- 90 

מ"ר, 40 א.להרחבה + 
מחסן, 1,490,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)48-48(_____________________________________________

 א.שלמה בן יוסף, 
כ- 4.5 חד', ק"א, 

107 מ"ר, משופצת 
אדריכלית, מ.שמש, 

ממ"ד, 1,770,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)48-48(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)48-48(תיווך 050-4122744

 בלעדי 3 ח' בקובלסקי, 
מסודרת, קומה א', חזית + 

מעלית, 1,500,000 תיווך 
_____________________________________________)48-48(אלטרנטיב 054-5500263

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

מיידית, המטבח 
והאמבטיה משופצים, 

כן אתם רואים טוב, 
מוכרח להימכר, המחיר 

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

050-4156080)48-48(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, קומה ג' ללא 

מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, עם 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48(מאירוביץ 054-6506501

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

*8724 24)48-48(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

B.D.A)48-48(_____________________________________________

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

052-7684074)48-48(_____________________________________________

 באיזור העירייה 3 חד', 
70 מ"ר, עורפית, קומה א', 
משופצת קומפלט + אופ' 

למרפסת סוכה, 1,400,000 
_____________________________________________)48-48(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

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

054-5951599)48-48(_____________________________________________

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

פינתית, שמורה + מטבח 
חדש + מרפסת + סוכה, 
1,650,000 גמיש נדלניסט/

_____________________________________________)48-48(נפתלי 054-5951599

 בבלעדיות! בהנגב, 
כ- 65 מ"ר, ק"ג, אופציה בגג, 

מאווררת ומוארת, מיקום 
_____________________________________________)48-49ל(מצויין 054-8405486

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

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

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

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

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

ל- 25 מ"ר, 1,750,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)48-48(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' 3 חד' + 
מרפסות, 70 מ"ר, ק"א, חזית, 
שמורה + א.להרחבה גדולה, 

1,670,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)48-48(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)48-48(פנחסי 03-5799308

 א.הרב קוק 3 חד', 
ק"א, כ- 76 מ"ר, 

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

_____________________________________________)48-48(לדיור" 052-5222690

 רח' הרצוג 3 חד', 
ק"א, כ- 80 מ"ר, 3 

כ"א, סוכה, משופצת, 
א.להרחבה, 1,550,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)48-48(_____________________________________________

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

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)48-48(_____________________________________________

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

ל- 67 בגג + צד 8 מ"ר, 
1,350,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)48-48(לדיור" 052-5222690



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

 נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג' 

בשעה 10:00. לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  

    לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת  

    המדור באם יש.
    לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת   

    למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא  
    מצויינים בו שם השולח וכתובתו.

5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא  
    תפורסם כלל!

6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת   
    למודעה.

7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):
    יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה     

    כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

     יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
     יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ט’ כסלו -יא’ כסלו תשפ”א   25/11-27/11/2020

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' ענקית, 135 מ"ר, 

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

חניות ומחסן 2,900,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 
4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

העמק, 4 חד', ק"א, 
מוארת ומאווררת, ענקית 

+ מרפסת, נוף מדהים 
_____________________________________________)35-46ל(054-4479600

דופלקסים

2-2.5 חדרים

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

השקעות

ירושלים

+5 חדרים

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

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

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

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

עסקים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק 

 בק. הרצוג, 2 חד', ק"ב, 
מרווחת, משופצת, מרוהטת 

וממוזגת, דוד"ש.
_____________________________________________)44-48ל(052-7649863

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

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

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 
משופצים, קומה א', 

ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,525,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

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

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

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

1,075,000 ש"ח כל 
דירה, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)30-30(_____________________________________________

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

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

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

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

 050-5308742
054-6506501)36-36(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 

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

למוגבלים(, 4,400 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

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

 בהושע 3 חד' + מרפסת, 
מחודשת, מאווררת, מוארת 

וממוזגת + ארונות -052
 מחפש דירת קרקע _____________________________________________)45-48ל(7633675 052-7649066

)נכה( + אופציה ליחידה, עד 
_____________________________________________)45-46ח(1,800,000 054-5462606

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב לא 

_____________________________________________)45-46ח(מתיווך 054-7938941

 בעוזיאל, 3 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

עורפית, קומה ג' עם 
מעלית + אופציה, 

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

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

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

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

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

בחדרים, מעלית + חניה, 
משופצת, בהזדמנות

050-4771261)46-49(_____________________________________________

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

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

 דירת 3 חדרים, חדשה 
מהקבלן, קומה 3, בקרית 

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

 3 חד', בסעדיה גאון, 
מרווחת מאוד, מרפסות 

ענקיות, משופצת, מטבח 
חדש, ממוזגת, מיידי

_____________________________________________)47-48ל(052-5500617

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

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

_____________________________________________)46-49(תיווך 052-7690396

גבעת שמואל

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

_____________________________________________)46-47ח(תיווך 03-5789117

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

_____________________________________________)46-50ש(054-4797080

+5 חדרים

טבריה

+5 חדרים

פתח תקווה
פנטהאוזים ודירות גן

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

2,250,000 גמיש!!!
_____________________________________________)48-48(050-6610501 סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)48-48(ש' בלבד!! 050-4811122

 במרכז העיר, דירה 
מצויינת להשקעה/שותפים, 

ק"ד, מעלית, ענקית, 100 
מ"ר, 1,530,000 ש"ח
_____________________________________________)48-48(050-6610501 סתיו

 בהרצל היוקרתי 
בהזדמנות, בניין חדש, 4 חד', 

מיזוג מרכזי, מ"ש, ממ"ד, 
חניה, מיידית, 1,750,000 ש"ח 

050-4811122)48-48(_____________________________________________

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

1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)48-48(050-6610501 סתיו

ראשון לציון

צפת

3-3.5 חדרים
 בקאליב, 3 חד', ק"א, 

משופצת, מחסן + מ.סוכה, 
תוכניות ל- 2 חד' + מ.שמש 

_____________________________________________)47-48ל(052-7086865

 במנחם, דופלקס 
7 חדרים + גג, חזית, 

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

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

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

דופלקסים

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

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

מציאה, 4,400 נאור נכסים 
054-4566453)48-48(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)47-48ל(054-8486681

 בדמשק אליעזר, מיידית, 
משופצת, נקיה, אפשרות 

_____________________________________________)47-50ל(לריהוט 054-5634160

+5 חדרים

 למכירה דירה באומן 
פושקינא 27, משופצת 

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

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

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

_____________________________________________)47-50ל(050-2228966

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

דניאל, 1,600,000 נאור נכסים 
054-4566453)48-48(_____________________________________________

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

העירייה, 1,650,000
054-4566453)48-48(_____________________________________________

 ברחוב טבריה/חרלפ, 
3 חדרים גדולים, 70 

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

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

 מציאה!! א.הראשונים 
3.5 חד', כ- 83 מ"ר, 
ק"ג, מעלית, סוכה, 

1,670,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)48-48(לדיור" 052-5222690

 בלעדי בשומר רוזנהים, 
3 ח', כ- 75 מ' + אופצייה 

20 מטר, קומה ב', פינוי 
מיידי, 1,750,000 גמיש תיווך 
אלטרנטיב מפתחות במשרד 

054-5500263)48-48(_____________________________________________

 בקהילות יעקב, 2 חד', 
30 מ"ר, ק"ק + מחסן, יפה, 
מטבח חדש, 580,000 ש"ח 

)אין אפשרות משכנתא(
_____________________________________________)48-48ש(058-3271092

 בברוט, ק"א, 
משופצת, 2 חד' + 

מרפסת + השכנים חתמו 
הגישו תוכניות לעירייה 

לעוד 2 חד', מחכים 
להיתרים מהעירייה לבניה 

מיידית, ב- 1,200,000 
גמיש! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)48-48(נדל"ן בועז 050-4156080

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

_____________________________________________)48-48(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בזכרון מאיר 2.5 חד', 75 
מ"ר, קומה א', שמורה, חזית 
+ מרפסת סוכה, 1,600,000 

גמיש, לרציניים נדלניסט/
_____________________________________________)48-48(נפתלי 054-5951599

 באיזור הנביאים, דירת 60 
מ"ר, 2 חד', שמורה, קומה 2, 
חזית, עם אופציה מוכנה לעוד 
כ- 70 מ"ר, 1,500,000 ש"ח 

_____________________________________________)48-48(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

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

מ"ר, 2 חד', 1,050,000 
נדל"ן הקריה

050-3000151)48-48(_____________________________________________

 א.נורדאו 2 חד', כ- 50 
מ"ר + יציקה 26 מ"ר, 
קומה ג' + א.בג.בטון 

לכ- 155 מ"ר, 1,250,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)48-48(_____________________________________________

 א.אברבנאל 2.5 
חד', ק"ב, כ- 57 מ"ר 
+ יציקת בטון כ- 65 

מ"ר, 1,350,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)48-48(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 7 חד' ביהודה הלוי, כ- 170 

מ"ר בנוי + כ- 70 גינה, מיידי 
"מאגדים" משה דסקל

050-5926021)48-48(_____________________________________________

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

050-5926021)48-48(_____________________________________________

 במתחרדים במרכז 
טבריה עילית, קוטג', דופלקס 

5 חד' משופץ, קרוב להכל, 
רק 900,000 ש"ח ידידיה 
_____________________________________________)48-48()בלעדיות( 052-7166160

דופלקסים

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

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,820,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

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

)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,200,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)48-48(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 
מחסן + ת.ב.ע 24 מ"ר, נוף, 
ק"ג, 1,790,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

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

ש"ח תיווך הכוכבים:
02-5713375)48-48(_____________________________________________

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

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

02-5713375)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

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

משה, 1,580,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)48-48(הכוכבים: 02-5713375

 בחפץ חיים/ביאליק, דירה 
3 חדרים מרווחת + יחידה 

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

050-3528252)48-48(_____________________________________________

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

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

יחידת הורים צוות אריאל 
054-3975153)48-48(_____________________________________________

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

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

הורים צוות אריאל
054-3975153)48-48(_____________________________________________

 בבורוכוב 4 חד' חדשה, 
ק"ק + חצר 25 מ"ר, 
1,760,000 תיווך יוחנן

051-2454512)48-48(_____________________________________________

 ברוטשילד ליד אחד העם, 
4 חד', 100 מ"ר, קומה 1, 

1,360,000 תיווך יוחנן
051-24524512)48-48(_____________________________________________

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

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

מעלית, מ"ש צוות אריאל 
054-3975153)48-48(_____________________________________________

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

קומה 4, 3 חד', 70 מ"ר צוות 
_____________________________________________)48-48(אריאל 054-3975153

 "אינפינטי עוצמה", 
ויסבורג 22 )יוספטל(, 

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

054-3975153)48-48(_____________________________________________

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

3 חד', 70 מ"ר צוות אריאל 
054-3975153)48-48(_____________________________________________

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

75 מ"ר, מעלית, יחידת הורים 
_____________________________________________)48-48(צוות אריאל 054-3975153

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

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

_____________________________________________)48-48(אריאל 054-3975153

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

מ"ר צוות אריאל
054-3975153)48-48(_____________________________________________

 בחפץ חיים/הרצל, 
2.5 חד', 67 מ"ר, קומה 2, 

1,080,000 תיווך יוחנן
051-2454512)48-48(_____________________________________________

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

+5 חדרים

קריית אתא
 בק.אתא, פינת 
המציאות! דירות 

להשקעה/מגורים, 
27 שנות מצויינות 

ומקצועיות!! תיווך ליאנה 
050-5409240 חיים

050-8554104)48-48(_____________________________________________

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

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

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

שמש, סוכה, 2 מחסנים 
וחניה, 7,300 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)48-48(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)48-49ל(03-6195011

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

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

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

 זול!! 3 חד', גנחובסקי, 
ק"א, 3,300, משופצת, חוץ 

מרצפה זנזוריגולד
054-2345633)48-48(_____________________________________________

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

2 כיורים, דירה גדולה 
מאוד ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 4,000 ש"ח 

בלבד בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)48-48(נדל"ן בועז 050-4156080

 במנחם בגין 3 חד' 
משופצת, גדולה ומרווחת 

מאוד, 80 מ"ר, ק"ב, 
במחיר מעולה, רק 3,400 

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

050-4156080)48-48(_____________________________________________

 באוסישקין 3 חד', 
ק"א, 65 מ"ר, בנין 

חדש, 3,500 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)48-48(הקריה 050-3000121

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

050-3000121)48-48(_____________________________________________

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

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

 להשכרה דירת 2 וחצי 
חדרים, משופצת, מרוהטת 

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

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

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

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

כחדשה, מרוהטת, 3,000 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ל(050-9627814 054-4627814

 בקובלסקי 2 חד', 
יחידה משופצת חדשה + 
נוף, במחיר 2,300 ש"ח 
+ מפתחות מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)48-48(_____________________________________________

 2 חדרים מושקעת בפרל 
28, בנין חדש מהנילונים, קומה 

ה', 40 מ"ר, מיידי, לל"ת, 
_____________________________________________)48-48(3,000 ש"ח 054-8449114

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

_____________________________________________)48-48(משה דסקל 050-5926021

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

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

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

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

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

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

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

"מאגדים" משה דסקל
050-5926021)48-48(_____________________________________________

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

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

 דרושה דירה להשכרה 
לל"ת 4.5-6 חדרים לממושך 

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

 דירות להשקעה בצפון 
- יוקנעם ועפולה, החל מ- 

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

נדל”ן 
מסחרי

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

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

 מבחר חנויות/
משרדים/ ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)48-48(_____________________________________________

חנויות
 בסמיכות לקניון רפאלי, 

חנות 25 מ"ר, במחירי 
התקופה תיווך דורון

054-4980159)48-48(_____________________________________________

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

_____________________________________________)48-48(דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)48-48(תיווך דורון 054-4980159

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

054-4980159)48-48(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)47-52ל(052-2518617

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

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

 חנויות/משרדים 
להשכרה, ברבי עקיבא 

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

מבנים

 דרוש מבנה למעון בגודל 
300-500 מ"ר, בב"ב, ק"ק/

_____________________________________________)48-49ל(ראשונה, לל"ת 050-4186500

משרדים

מחסנים
 להשכרה ב"ב, מחסן, 

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

_____________________________________________)46-50ל(052-7140101

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)48-48(תיווך דורון 054-4980159

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

מחיר מעולה תיווך דורון
054-4980159)48-48(_____________________________________________

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

054-4980159)48-48(_____________________________________________

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

054-4980159)48-48(_____________________________________________

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

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

מוצרי חשמל

צפת

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

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

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

צפון

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

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

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

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה לכל העדות! גם 
לחסידים וליטאים גם פרק 
ב' שדכן מקצועי עם המון 

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

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

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

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

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

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

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

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

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

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

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

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

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

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

לימוד נהיגה

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

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-49/20ש(053-3184783 058-3284786

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

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

ירושלים והסביבה

יבניאל

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

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

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-47/20א(055-6706316

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

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

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

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

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)33-49ש(050-4124556

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

כלנית

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

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

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

מושב תרום

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

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

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

ספסופה

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

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

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

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

נהריה 

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

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

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

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

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

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

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

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

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

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

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)48-48/20(_____________________________________________

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

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

אור הגנוז

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 
_____________________________________________)27-52/20ש(052-7645585

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

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

בר יוחאי

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

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

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

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

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

_____________________________________________)46-52ש(יעבץ

 שידוכים לבני תורה ובנות 
סמינר + פרק ב'

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

אבידות

 נמצא צמיד זהב בבית וגן 
בירושלים במוצאי שבת כט' 

_____________________________________________)44-46ל(תשרי 054-8470541

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

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

 אבדה שקית + תפילין + 
טלית + חליפה בתאריך ח' 

_____________________________________________)45-46ח(חשון בב"ב 054-8478814

 במכירה באולם מרום 
בערב ר"ה נמצאה שקית 

עם 2 עליוניות שחורות טל': 
_____________________________________________)45-46ח(058-3248132

 אבד נגן מיני סמארטבס 
באזור דובק בתאריך יא' בחשון 

_____________________________________________)45-46ח(052-7140850

 נמצאה בבני ברק שקית 
עם בגדים בחנות מקס 20 

_____________________________________________)46-47ח(053-3100974

 אבדה ת"ז + רשיון + 
כרטיסי אשראי ביש חסד 

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

 אבדה שקית + תפילין + 
טלית + חליפה בתאריך ח' 

_____________________________________________)45-46ח(חשון בב"ב 054-8478814

 במכירה באולם מרום 
בערב ר"ה נמצאה שקית 

עם 2 עליוניות שחורות טל': 
_____________________________________________)45-46ח(058-3248132

 אבד נגן מיני סמארטבס 
באזור דובק בתאריך יא' בחשון 

_____________________________________________)45-46ח(052-7140850

 נמצאה אוזנית בלוטוס 
שחורה באזור דובק לפני מס' 

_____________________________________________)45-46ח(שבועות 052-7140850

 אבדה שרשרת זהב לבן 
בבני ברק בשב"ק נשמח 

לקבלה עפ"י סימנים
_____________________________________________)45-46ח(053-3216773

 נמצאה פאה בחודש אב 
בשדרות ניצה בעיר נתניה יש 
_____________________________________________)45-46ח(לפנות לטל': 053-3171601

 נשכחה מגבעת בתוך 
קופסאת פלסטיק בקו 400 

_____________________________________________)45-46ל(בחוה"מ סוכות 052-7102268

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

 למסירה למשפחת אברך 
מכונת כביסה במצב טוב 

_____________________________________________)46-47ח(050-4195132

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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית במצב חדש בקלנועית 

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

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

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

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

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

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

מרוהטת ומאובזרת 
קומפלט עם נוף מהמם, 

1,500 ש"ח ללילה
050-4442212
050-6452128)48-48(_____________________________________________

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

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

 ליומי ושבתות, צימר 
מקסים לזוג, בעתיקה, 

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

 הסעות לנשים לכל חלקי 
הארץ, 4 מקומות, 20 שנות 

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

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

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

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

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

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

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 נמצא חלוק מגבת, שם 
רקום, בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)47-48ח(054-8466226

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

 מעוניין לקנות מגילת 
אסתר עד 1,500 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-8408459

 מעוניין לקנות את הספר 
"עולמות של טוהר"

_____________________________________________)47-48ח(050-4141809

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

 דרושה קלנועית לזוג או 
בודד תקינה או תקולה

_____________________________________________)47-48ח(054-9985503

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין + מכונת כביסה 

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

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

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

 מלוש קערות ומקצף 
למיקסר MIXCHEF כ"א 90 

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

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

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

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

_____________________________________________)47-48ח(052-3463482

 מברגת מיקיטה חזקה 
18V + בטריות נשלפות 400 

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

 מערכת סוני ג' דיסקים 
+ VSB וכו' רמקולים 200 

_____________________________________________)47-48ח(053-3121020

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

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

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

052-7123419 | 050-5765449

    סוכן 
השכרת רכב

מרכז הזמנות ארצי- לפרטים והזמנות:

20% הנחה 
על 7/9 מקומות 

בארץ ובחו"ל
בית מאיר

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

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

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

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

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

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

 נמצא אלבום מדבקות 
בגינת שכון ה' המאבד יכול 

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

 נמצאו 2 שכפציים אחד 
בבלוי והשני בירושלים/רמב"ם 

_____________________________________________)48-49ל(03-5784641

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

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

 למשפחה ברוכת ילדים 
דרוש בתרומה מקרר גדול 

_____________________________________________)48-49ח(053-3155532

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

 מעוניין לקנות כנפיים של 
האופניים הישנות מידה 26 

_____________________________________________)48-49ח(משומשות 058-3287846

 דרוש מקרר גדול או שניים 
קטנים לישיבה בב"ב

_____________________________________________)48-49ח(052-7144902

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

 שואב אבק ציקלון חדש 
ללא שימוש אחריות והובלה 

_____________________________________________)48-49ח(400 058-3287846

 קומקום חשמלי חדש 
כשבועיים בשימוש מלפני שנה 

בקרטון 40 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(058-3287846

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

_____________________________________________)48-49ח(350 ש"ח ב"ב 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 רדיאטור חדש 13 צלעות 
)בני ברק( 120 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

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

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomeberg )בני ברק( 300 

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

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 054-7216671

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

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 מייבש שיער )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(80 ש"ח 054-7216671

 מערכת מולטימדיה 
למזדה בצבע שחור מסך מגע 

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

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

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

 גימבוי D5 נינטנדו לייט 
מצב חדש + משחק ב- 300 

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

 מחשב DELL אינץ 15 
עם DVD בשימוש כ- 6 שנים 

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

 GAMER-MAX גימבוי 
מצב חדש 200 משחקים ב- 

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

 גימבוי INOVA כ- 450 
משחקים בלי בטריה ב- 100 

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

 מסנן מים לבריכה ביתית 
חדש באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-8491154

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

 מערכת רדיו )טייפ 
וקלטות( תוצרת IVC )בני 

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין + מכונת כביסה 

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

 אמבט ג'קוזי לרגליים 
איכותי מורפי ריצ'רד כולל 

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

 מחשב נייד מצוין 
לכתיבה/צפייה בהזדמנות 500 

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(052-7665953

 תנור גז במצב מצויין 
דלתות זכוכית 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2239905

 USA תנור אינפרה אדום 
 ALT 2710 5 דגם Goldline

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

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

 4GB מחשב פנטיום 
חלונות GB500 7 אינץ 20 

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

 HP1102 מדפסת לייזר 
עם מילוי חדש עובדת מצוין 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(054-4443635

 פלטה ענקית חדשה 
מהקופסא גודל 75 ס"מ 80 

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

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

_____________________________________________)48-49ח(052-7663458

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(050-4180440

 מערכת רדיו למזדה במצב 
חדש + צג ארוך 150

_____________________________________________)48-49ח(054-8421707
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08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
זמני נחיתת מטוסים ■

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

 וג
ים

ש
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 מתן סיעוד בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים 

מטפלים/ות
לקשישים/ות, תנאים 

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

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

_____________________________________________)43-50ש(052-7623142

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

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

 למשרד עו"ד במגדלי 
ב.ס.ר, דרוש/ה פקיד/ה 

לניהול תיקי לקוחות, להיקף 
משרה מלאה. סביבת עבודה 

ממוחשבת, ידע באקסל - 
יתרון, ניסיון בעבודה בתחום 

- יתרון. קו"ח למייל: 
pnyotmuamadim@gmail.com)45-52(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+25 למשרה חלקית 

למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)45-48ש(054-8507450

 מעונין לנקות בנינים גינות 
בתי כנסת ודירות )עובד יר"ש( 

_____________________________________________)45-46ח(052-7110035

 מעוניינת לטפל בילדים 
מהצהריים דתית ומנוסה 

)ארוחות, משחקים ויצירה( 
_____________________________________________)45-46ח(054-2310582

תינוקות
 מיטת תינוק של 

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

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

 גלקסי רגיל משומש בצבע 
לבן ב- 250 ש"ח בלבד

_____________________________________________)45-46ח(052-7558801

 S5360 למכירה יאנג 
תומך כשר חדש באריזה סגור 

_____________________________________________)45-46ח(ב- 250 050-6559771

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)48-51ל(_____________________________________________

 לגן ילדים בשכונת 
רמת אביב, דרושה 

מטפלת, מלאת חום 
ואהבה לילדים, משרה 

מלאה, תנאים טובים סיון 
_____________________________________________)46-49ש(- 050-6912761

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

_____________________________________________)46-49(לפרטים 03-6001411

 דרושה סייעת/
אחראית קבוצה לגן 

בוטיק בעמישב, למשרה 
חלקית/מלאה, תנאים 

טובים למתאימות
050-5933224)46-49(_____________________________________________

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

_____________________________________________)46-47ח(054-2310582

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

_____________________________________________)46-50ש(053-3127511

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

 אוזניות ספורט חדשות 
באריזה באחריות 100 ש"ח 

_____________________________________________)46-47ח(053-3188804

 למכירה שטיח שאגי 
יוקרתי, צבע קרם שמנת, 

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

052-7773526)46-47(_____________________________________________

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

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

 למעון חב"ד ברמת 
אביב, דרושות מטפלות 

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

 למעון חרדי בפ"ת, 
דרושה גננת/מטפלת 

לבוגרים, תנאים טובים 
למתאימה!

_____________________________________________)47-48ל(052-7603242

ריהוט

 פלאפון Z4-BLU חדש 
בקופסא מחיר 250 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(052-3121344

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

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

 למכירה גז 4 להבות של 
חברת סאוטר במצב מצויין 

_____________________________________________)47-48ח(300 ש"ח 054-2819921

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במבחר צבעים כל 

אופניים 130 ש"ח
_____________________________________________)47-48ח(054-2819921

 שמלה מפוארת לנערות 
מידה 38 בורדו משיבולת 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח בערב 055-6600157

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)47-48ח(הערב 055-6600157

 נעלי כלה מידה 39 חדש 
בקופסא 180 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(052-3121344

 חצי קילו מזון ביצים 
משובח לתוכים 40 ש"ח 

_____________________________________________)47-48ח(050-4157763

 מעיל צמר לגבר מידה 56 
חדש לגמרי! אפור כהה 200 

_____________________________________________)47-48ח(ש"ח 058-3245685

 דלתות פלדלת נפתחות 
לשמאל אחת ר' 80 השניה ר' 

86 כחדשות 299 כ"א
_____________________________________________)47-48ח(052-7689044

 מעיל חורף ארוך מידה 
42-44 170 ש"ח

_____________________________________________)47-48ח(054-5385013

 תחליב לשימוש לפני 
ואחרי גילוח חשמלי פרילט 60 

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

 כסא אחורי לרכב סטיישן 
_____________________________________________)47-48ח(500 ש"ח 050-8883274

 מטען לאופניים חשמליות 
40 ש"ח ירושלים רפאל 

_____________________________________________)47-48ח()בערב( 02-5817145

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

 במיידי, קופאים/ות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)48-51(_____________________________________________

 לת"ת ספרדי דרוש מחנך 
לכתה ו', שעות "רשת", בעלי 

נסיון ותעודה בלבד טל' -
03-6337591 מייל: 

d6337591@gmail.com)48-49(_____________________________________________

 בחולון, למשרה מלאה, 
בעל נסיון בעבודות גבס 

ותקרות, רקע טכני חובה 
_____________________________________________)48-49ל(03-6508134

 ליוסי מעליות דרוש 
עובד, רקע מכני / 

חשמלי, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)48-51ש(רשיון נהיגה 03-6160186

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

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

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

_____________________________________________)48-49ח(050-3337530 אבנר

 שולחן + 6 כסאות צבע 
שחור לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-2239905

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

_____________________________________________)48-49ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

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

 מיטת יחיד נפתחת ל- 2 
מיטות מצב טוב כולל מגירות 

לאחסון דברים 200 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-6140800

 כיסא דלפק צבע אפור 
_____________________________________________)48-49ח(מבצע 50 ש"ח 054-8465115

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*160*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 ארונית אחסנה 4 מגירות 
של כתר )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 2 כורסאות בצבע אדום 
על גלגלים כ"א 350 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2819921

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 ספה מעור נוח מאוד צבע 
_____________________________________________)48-49ח(קרם 350 ש"ח 053-3155415

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
צבע וונגה, חדשים, אפשרות 

_____________________________________________)48-51ל(בנפרד 052-4227714

 9 קופסאות מטרנה 
ספיישל מהדרין 700 גר' 

סגור באריזה 50 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(לקופסא 052-7629584

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)48-49ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

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

_____________________________________________)48-49ח(499 ש"ח 03-9092321

 לול גדול מעץ רק 190 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-9089110

 עגלה משולבת רק 200 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 050-9089110

 למכירה מיטת תנוק 
+ מזרון 300 ש"ח + מזרון 

אורטופדי 90 ש"ח + סלקל 80 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שידת החתלה עץ 
מלא 4 מגירות + עגלת תנוק 

190 ש"ח כל דבר
_____________________________________________)48-49ח(052-5737813

 למכירה עגלה חב' 
GOIE בצבע שחור טורקיז 
משולבת רק ב- 390 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(050-4116799

 לול עץ + מזרן חדש בניילון 
_____________________________________________)48-49ח(150 ש"ח 052-7655652/3

 בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(050-4158480

 עגלת גרקו ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(בב"ב 050-4158480

 טיולון ב- 50 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)48-49ח(050-4158480

 כסא אוכל ללא מגש לא 
מתקפל ב- 25 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)48-49ח(050-4158480

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

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

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

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)48-49ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 נוקיה C5 עם GPS עובד 
מפה ל- 2018 תקול 175 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(077-9520610

 55 נרות שעוה קטנים 
צבעוני עם בסיס 170

_____________________________________________)48-49ח(058-3287846

 אופני איזון לפעוטות צבע 
ורוד כחדש 120 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)48-49ח(054-3083102

 כסא אחורי )נוסף( לרכב 
סטיישן 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-8883274

 כסא לרכב במצב מצוין ב- 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח בב"ב 053-3135827

 משחקים לילדים במחירים 
מצחיקים מ- 1 עד 15 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(בב"ב לפרטים 050-4158480

 כסא לרכב ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(בבני ברק 050-4158480

 מעילים לילדים במצב 
מצוין ב- 15 ש"ח כ"א בב"ב 

_____________________________________________)48-49ח(050-4158480

 7 יונות בית מתאים 
לצהבת 300 שקל דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)48-49ח(050-3337530

 למכירה 3 תוכים ב- 100 
ש"ח 050-3337530 אבנר 

_____________________________________________)48-49ח(050-5291073 דניאל 

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתחלפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(058-3233170

 אגרטל קרמיקה + פרחים 
_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח 052-7600336 בב"ב

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(למדף ב"ב 052-7600336

 תמונות גובלן ממוסגרות 
בגדלים שונים 50 ש"ח עד 150 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב

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

_____________________________________________)48-49ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייקאפ רבלין מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת 

_____________________________________________)48-49ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 3 אוגרים ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(050-4135002

 חלקים של מיקסר בוש 
קערה כחדשה מערבל בצק 

ומקצפים + מכסים 200 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(050-4135002

 טלית חדשה מהאריזה 
טליתנה מידה 60 קשירה 

אשכנזית 250 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-7616622

 נורמלקס חדש מהאריזה 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח 052-7616622

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים בתוך מזוודה 300 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6199806 בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806 בערב

 מכונת ממתקים זיפאין 
כחדש בשימוש פעמים 

ספורות בלבד מחיר 80 ש"ח 
_____________________________________________)48-49ח(050-4171382

 שלדת אופניים של הארו 
_____________________________________________)48-49ח(100 ש"ח בב"ב 052-7663458

 אופנים לילדים במצב 
כחדש רק 120 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 תוכון יפהפה אוסטרלי 40 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7676856 

 ילקוטים לבנים בצבע 
כחול ירוק כחדש 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7676856

 מפה סרוגה יפהפיה 2*2 
_____________________________________________)48-49ח(מ' 50 ש"ח 052-7676856

 מזוודה גדולה במיוחד 
מצוינת רק 190 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-9089110

 תיק קשיח לגיטרה 
קלאסית מרופד מבפנים חדש 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח נייד 052-2432982

 בובת קופלה של מלכות 
וקסברגר במצב חדש 120 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח בבני ברק 054-8457681

 למכירה רמקולים 
למערכת סטריאו כ"א 150 

ש"ח במצב מצויין
_____________________________________________)48-49ח(054-2819921

 בהזדמנות גיטרה ספרדית 
שמורה במצב חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(נייד 052-2437292

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL ב- 80 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 35 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 שמיכה למיטת מעבר 25 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3155415

 6 צלחות עמוקות לבן פס 
_____________________________________________)48-49ח(כסף 70 ש"ח 053-3155415

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים 10 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 נברשת לסלון קריסטל 
כולל נורות 350 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(053-3155415

 משטח החתלה לשידה 
_____________________________________________)48-49ח(תינוק 15 ש"ח 053-3155415

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 450 ש"ח
_____________________________________________)48-49ח(052-7126106

 מכשיר כושר לא חשמלי 
_____________________________________________)48-49ח(240 ש"ח 052-7126106

 סיר גדול חדש 16 ליטר 
_____________________________________________)48-49ח(450 ש"ח 053-3155415

 שולחן נמוך לילדים 35 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7126106

 מנורת לילה עומד 90 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7126106

 ספר קומיקס המסע/
השחקן חיים ולדר 25 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(כ"א 053-3155415

 חולצות שרייבר צווארון 
)לבנים( חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-7691997

 תיקי נשים מצב מצויין 
_____________________________________________)48-49ח(5-10 ש"ח 052-7691997

 פלורוסנט + סטרטר 
36V )לא לדים( חדש 6 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7691997

 סולם מעץ 5 שלבים 80 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7691997

 חצאיות מוטי טופ חדשות 
_____________________________________________)48-49ח(40 ש"ח כ"א 052-7691997

 מחמם בקבוקים אוונט 
כחדש )באריזה( 100 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(052-7691997

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)48-49ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)48-49ח(120 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 80 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

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

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש 4 
גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)48-49ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

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

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 054-7216671
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חורף חם עם מעולה
והשבוע: רטבי בישול להקפצה

המבצע מתקיים בין התאריכים: 1.11.20-30.11.20 | בכפוף לתקנון המבצע | התמונות להמחשה בלבד | קשת גיבורים רשאית להפסיק את המבצע בכל עת | ט.ל.ח

ובנוסף, כל זוכה מזכה משפחה נזקקת במארז מוצרים זהה.
מתנה

קנו
3 מוצרי מעולה ושמרו את 

הקבלה להוכחת קניה

שלחו
  ze.meule123@gmail.com :מתכון המכיל רוטב 'מעולה', בצירוף פרטים אישיים למייל

המתכון הטוב ביותר יבחר ע"י צוות שופטים.

ותוכלו לזכות
במארז מוצרים מפנק 

מבית 'מעולה'

סדרת רטבים חדשה 
בקרוב!

| רח’ יגאל  | רח’ נויפלד 15   | רח’ גניחובסקי 23 קרית הרצוג   | רח’ כהנמן 151  | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו  רח’ קוטלר 18  נתיב החסד סניפים  בני ברק: 
אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | קלישר  17 | אלעד: רח’ הריף 1 | 
 |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  25 ניסנבאום  ים:  בת   |  20 האר"י   |  15 לילינבלום   |  29 שוהם  נתניה:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל   |  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד: 
קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | עמנואל: חתם סופר 1 | חדרה: הגיבורים 52 | חיפה: מיכאל 9 | מיכאל 16 | טרומפלדור 54 |  בית שמש: מרים הנביאה 16 | נחל שורק 11

חמישישי בנתיב החסד זה
סופר משתלם!

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

חמישי-שישי
26-27.11.20 י'-י"א בכסלו

שני-שישי
 23-27.11.20
ז'-י"א בכסלו

זוג שקדי מרק
2*400 גר'

אסם

1690

בלדי
תפוצ'יפס 200 גר'/דג פילה סלומון

דוריטוס 185 גר'
עלית

        690
ליח'

מטרנה
לא כולל שלבים

700 גר'

3990

גלאט עוף
ירכיים

2990
לק"ג

דג פילה סלומון
בלדי

4490
לק"ג

חמאת בוטנים טבעי
קוד:16749519

510 גר'
'מעולה'

890

כרוב אדום/מטבוחה/
חציל במיונז/פיקנטי/

טחינה
400 גר'

אחלה

2 ב-
1690

כולל פיקדון

מיץ ענבים 
1 ליטר 'מעולה'/

יין מוריה/לייט 
750 מ"ל ארזה

2 ב-
20
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