
בבית שמש

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון
חדרה - נתניה

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

 בס"ד • העיתון המרכזי של בית שמש מבית רשת 'קו עיתונות' • יום שישי י"א תשרי תשפ"ב 17/9/21 • גיליון מס' 599

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

סוכות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:02
18:20
17:59

19:13
19:14
19:14

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אתרוגי ארץ אבות
זן חזון איש

מפרדסים שבפיקוח
בד"ץ העדה החרדית ירושלים

הרב גיפטר 3 מושב מתתיהו
052-6419566 | 052-7613609

המכירה בסיטונאות 
בעיצומה

הזדרזו!!!

"תקציבי עולם 
התורה לא ייפגעו"

שר המשפטים מגלה את ספקותיו לגבי הישרדות הממשלה והשותפות עם עבאס, מסביר 
מדוע לא הייתה ברירה אחרת, מספר על השיחות המקדימות עם הנציגים החרדים והסיכוי 
שיצטרפו לבסוף לקואליציה ומשוכנע – תקווה חדשה תתחזק בכנסת הבאה  וגם: מדוע 

נחלץ להגן על תקציבי עולם התורה וקצבאות הילדים? האם ההתנהלות בקורונה מפלה את 
הציבור החרדי? על מה הוא מצטער בשנה החולפת? האם יש סיכוי שנראה כאן שופט עליון 
חרדי? ואיזה חוק יסוד צפוי לעבור במושב הקרוב של הכנסת?  | אבי גרינצייג, עמ' 14-17

שר המשפטים גדעון סער מבטיח בראיון חג מיוחד ל'קו עיתונות':

בהלוויה רווית תוגה הובאו 
למנוחת עולמים שרידי 
עצמות קדושי גטו ורשה

כחודש לאחר שנתגלו במהלך עבודות בפיקוח הרה"ר לורשה ברחוב 
מילה על חורבות גטו ורשה העביר התובע הכללי את העצמות לידי 
רבה של פולין חבר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הרב 

מרדכי יוסף שודריך; 'זכות גדולה היא לנו להביא לקבר ישראל קרבנות 
קדושים שנרצחו עקדה"ש במיוחד בערב יום הגדול והנורא' | עמ' 8

78 שנים לאחר שהגטו הופצץ נתגלו עצמות יהודים במרתף

ִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו
תינוק פעוט בן ימים אחדים עטוף 

בתוך צרור נמסר בעיצומה של 
מלחמת העולם השנייה לידי אם 

  התינוק גדל והיה לכומר  פולנייה
רק בגיל 35 גילתה לו אמו המאמצת 
כי הוא בן לאם יהודייה  בימים אלו, 

יעקב מנהל את חייו בירושלים כיהודי 
ירא ושלם כאשר יד לאחים עומד 

לצידו  השבוע התקיים מפגש מרגש 
ומיוחד | עמ' 6

התינוק היהודי שגדל ככומר על אדמת פולין ושב ליהדותו

בכיר בחברת 'פייזר': 

"ישראל היא 
סוג של מעבדה"

במשרד הבריאות הכחישו את דבריו של ד"ר פיליפ דורמיצר: "כפי 
שהובהר לא פעם, אין הסכם בלעדיות עם חברת פייזר ובהתאם 
לכך, בימים אלה מתבצעים בישראל גם חיסוני מודרנה" | עמ' 6

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל חג סוכות שמח



חמישי י"ז תשרי 23.9 | 14:00-19:00
המופע המרכזי עם ענקי הזמר

רביעי חמישי טז-י“ז תשרי • 22-23.9 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה

חיים ישראל יונתן רזאל

סיורים באתרי היישוב היהודי בחברון בהדרכת מדרשת חברון

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | הכנסת אורחים חברון  

www.hebron.org.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארצי
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 ָאִשׁיָרה
ְך׃ וֲאַזְמָּרה־ָלּֽ

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 

מינהלת
מוניציפלית
חברון
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עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אוריאל סעייד

 6 : 0 0 י  ר ש ת  ' כ ן  ו ש א ר ם  ו י

שידור חי

האירוע בסיוע
המשרד לשרותי דת

לפרטים: 02-9965333ע״ש ר׳ הרשל פינק ז״ל

מיצג חוויתי 
רב חושי בחברון

 יונתן
שינפלד 

ניהול מוזיקאלי

 אהרל׳ה
נחשוני

 קובי
ברומר 

הנחייה:

 אמן החושים
 מני הולנדר

באמצעות תו ירוק המכפלה ולהופעות הכניסה למערת 

 
או בדיקה שלילית

 

 בלבד



יד לאחים - לא מוותרים על אף יהודי

זכור! ״אין מצוה גדולה כמו פדיון שבויים״ )רמב״ם(

לאצדיקים

שערי

ב״ה

הסנגורים שלך
שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לגדולי ישראל

התומכים בפעילות ההצלה של יד לאחים

 למסירת שמות 9234*
ותרומות חייגו עכשיו:

יד לאחים: ת.ד. 551 ב”ב. בנק הדואר ח-ן 44-22-440  • בנק דיסקונט )11( סניף 139 ח-ן 579955 

www.yadlachim.co.il
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@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: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

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

הנוראים  הימים  את  לעבור  כינו 
בחג  ושמחה  חדוה  לימי  אנו  ונכנסים 
ַאְך  ְוָהִייָת  ָך..  ַחגֶּ בְּ ַמְחתָּ  ְושָׂ הסוכות, 

ֵמַח )דברים ט"ז, יד-טו(. שָׂ
כל  פלא,  דבר  ישנו  הסוכה  במצוות 
אנו  מקיימים  התורה  ממצוות  מצוה 
ובראש,  ביד  תפילין  מסוים,  באיבר 
נטילת לולב ביד, מצוה הראיה בעיניים, 
סוכה  במצוות  אך  בפה,  התורה  ולימוד  התפילה  מצוות 
מקיימה האדם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, כיון שנכנס 

עם כל גופו לסוכה.
גופו,  בכל  האדם  שמקיימם  מצוות  שתי  בסה"כ  ישנן 
דוד  רמז  זה  ודבר  סוכה,  ומצות  ישראל  ארץ  ישוב  מצות 
המלך בתהילים )פרק ע"ו פסוק ג'( ַוְיִהי ְבָׁשֵלם ֻסּכוֹ ּוְמעוָֹנתוֹ 
ְבִצּיוֹן, "ַוְיִהי ְבָׁשֵלם"- מלשון שלימות, שמקיימה בכל גופו, 
)מלשון מעון-מגורים(  "סוכו"- זו מצות הסוכה, "ּוְמעוָֹנתוֹ 
)משמיה  הקדושה  ארצנו  היא  הלא  בציון  שגר  ְבִצּיוֹן"- 
עשה  מצוות  חרדים  בספר  וע"ע  זצוק"ל.  מווילנא  דהגאון 
התלויות בא"י פ"ב בשם הרמב"ן שכתב בעניין מצות ישוב 
הארץ שבכל עת ובכל רגע שהאדם בארץ ישראל הוא מקיים 

מצוה זו(.
מצוה,  מקיים  הוא  בסוכה  האדם  ורגע שנמצא  רגע  בכל 
ושומרת על האדם  סוככת מגינה  וזאת מלבד מה שהסוכה 
היו  הצדיקים  ולכן  סנ"א(,  כ'  סימן  חי  לכל  במועד  )יעוי' 
מצוה  בקיום  רגע  כל  ומנצלים  בסוכה  להיות  משתוקקים 

יקרה זו.
מצאנז  חיים  רבי  והגאון  הקדוש  האדמו"ר  על  מסופר 
ואיש  היה  הדור  גאון  חיים",  "דברי  שו"ת  )בעל  זיע"א 
לעניים  צדקות  לפזר  מאוד  מקפיד  שהיה  קדוש(,  אלוקים 
קי"ב,  )תהילים  עֶֹמֶדת  ִצְדָקתוֹ  ָלֶאְביוִֹנים  ָנַתן  ִּפַּזר  ונצרכים, 

ט(, בפרט בערבי שבתות וימים טובים.
באחת הפעמים פיזר הרב צדקות רבות יתר על המידה, עד 
שלא נשאר לו עוד כסף לתת, אך הרב לא היה מוכן להפסיק, 
והלך לאחד מעשירי העיירה וביקש להלוות סכום כסף גדול, 
בנו של הרב שלא הבין  כדי שיוכל להמשיך לפזר צדקות. 
מצינו  היכן  "אבא,  ושאל:  להניאו  ניסה  אביו  לפשר מעשי 
שיש חיוב לתת צדקה מכסף שאין לך? אם יש לך תיתן, אך 

אם אין לך מדוע אתה צריך להלוות כסף כדי לתת?"
השיב לו הרב בחיוך: "עד שיש לי מצוה כה יקרה שאני 
מקשטים  כולם  ממני?  לקחתה  רצונך  כוחי  בכל  בה  אוחז 
לקיים  יפים,  וקישוטים  בדים, שרשראות  במיני  את הסוכה 
" ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו" )שמות ט"ו, ב(, ואני מקשט את הסוכה 
בצדקות שאני נותן לעניים כדי שיוכלו להינות ולשמוח בחג, 
נוֹי הסוכה היפה ביותר הוא שהעניים לא יהיו רעבים בחג.." 

)אהל אברהם-מאמרים לחג סוכות עמוד א'(. 

•••

זהו סוג אחד של קישוט, אך ישנו סוג קישוט נוסף הנלמד 
וחיבור  קירוב  והוא  הניטלת בחג,  ממצוות ארבעת המינים 
הרחוקים שהם מבחינת הערבה. כידוע רמזו רבותינו )ויקרא 
רבה ל, יב( בארבעת המינים את ארבעת סוגי האנשים שיש 
בעם ישראל, כל סוג יש בו תכונה מסוימת, אך רק בהתחברם 
צוותא-יחד(,  מלשון  )שהיא  המצוה  את  מקיימים  יחד 

ומתחברים להקב"ה. 
האתרוג, פרי עץ הדר, יש בו שני דברים מועילים, גם טעם 
טיבותא  מחזיק  ולא  בתורה  העוסק  לצדיק  ורומז  ריח,  וגם 
לנפשיה )טובה לעצמו(, אלא מפיץ ומזריח את תורתו לארץ 

ולדרים, כריח הטוב הזה שמופץ לרבים. 
הלולב, תמר, ריח אין בו, אך טעם כן יש בו. ורומז לצדיק, 
עוסק  בעצמו  שהוא  יג(,  צב,  )תהילים  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  ַצִּדיק 
בתורה, אך אינו מעבירה לאחרים, כתמר הזה שרק האוכלו 

נהנה ממנו, אך העומד מרחוק לא נהנה. 
ההדס לעומתו לא ראוי לאכילה, אך ריח טוב יש בו, ורומז 
לבעלי מצוות שעושים צדקות ומעשים טובים, אך לעצמם, 
דואגים.  לא  נשמתם הם  ולזכות את  בתורה  ולעסוק  לשבת 
כהדס הזה שמוכן לתת את ריחו ולהקריב מעצמו לאחרים, 

אך הוא עצמו אין בו כלום.  
טעם  לא  בהם  אין  לרוב,  המצויות  נחל  ערבי  והערבות, 
ולא  תורה  לא  בהם  שאין  הארצות  לעמי  ורומזות  ריח  ולא 
להריחה,  ניתן  שלא  הזאת  כערבה  טובים,  ומעשים  מצוות 

ואף לאוכלה אי אפשר לפי שטעמה מר כלענה. 
ומצווה אותנו התורה הקדושה לקחת את ארבעת מינים 
חסרות  אם  כי  דבר,  מהם  להחסיר  ולא  יחד,  ולחברם  אלו 
המצוה,  את  בכך  מקיימים  שלא  הרי  הערבות,  רק  אפילו 
דארבעת המינים מעכבים זה את זה )כמבואר בשו"ע סימן 
במינו  ומהודר  מיוחד  אתרוג  שקנה  ואף  סי"ב(,  תרנ"א 
זאת אם  ביותר בהון עתק, בכל  והדסים מהודרים  ולולבים 
לא הוסיף גם את הערבות אין כל ערך לשאר המינים, ולא 
קיים את המצווה, ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הוֹן ֵּביתוֹ ָּבַאֲהָבה ּבוֹז 

ָיבּוזּו לוֹ )שיר השירים ח, ז(. 
זצ"ל  משאש  יוסף  רבי  הצדיק  לגאון  אבות  נחלת  בספר 
אישית,  הכרתיו  חיפה,  הראשי של  כרבה  ימיו  בסוף  )כיהן 
ָחְכַמת  בחינת  סביבו,  אורה  המקרין  קדוש  אלוקים  איש 
מהעיירות  שבאחת  מסופר  א(,  ח,  ָּפָניו-קהלת  ָּתִאיר  ָאָדם 
מאמצים  ולאחר  אתרוגים,  להשיג  מאוד  קשה  היה  בחו"ל 
מהודר  אחד  אתרוג  למצוא  המקום  יהודי  הצליחו  כבירים 
וכן בקושי  בו כל הקהל,  גדול כדי שישתמשו  בסכום כסף 
רב השיגו הדסים ולולבים, אך על הערבות אף אחד לא נתן 
דעתו )קדירה דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא-עירובין ג 
ע"א(, היות והן מצויות לרוב בכל מקום, כמו עמי הארצות 
)תהילים  ָהָאֶרץ  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר  ְוָיִציצּו  מקום,  בכל  שנמצאים 
ארבעת  מצוות  וביטלו  החג,  קודם  קטפום  ולא  טז(,  עב, 
את  שחסרו  מפני  וזאת  חג,  של  הראשון  טוב  ביום  המינים 
הם  הרי  אלו,  בערבות  מיוחד  מה  מובן,  ולא  הערבות.  בדי 
רומזים לעמי הארצות, הרחוקים מתורה ומצוות, ללא טעם 

עם  יחד  לקחתם  כך  כל  התורה  הקפידה  ומדוע  ריח,  וללא 
האתרוג הלולב וההדס?

בני  גם  גדול,  יסוד  בכך  הקדושה  התורה  לימדתנו  אלא 
לנטוע  אפשר  זאת  בכל  ריח  ולא  טעם  לא  בהם  שאין  אדם 
ולבעלי  לצדיקים  חיבורם  ידי  על  וזאת  ויראה,  תורה  בהם 
החסדים, לאתרוג ללולב ולהדס, כך קולטת הערבה את ריח 
בגופו  ונקלט  בשמים  לחנות  הנכנס  כאדם  שלהם,  הנפלא 
ֵּכן  ַעל  ְׁשֶמָך  ּתּוַרק  ֶׁשֶמן  טוִֹבים  ְׁשָמֶניָך  ְלֵריַח  הנפלא,  הריח 
ֲעָלמוֹת ֲאֵהבּוָך )שיר השירים א, ג(, והופכת להיות חלק בלתי 

נפרד מהם. 

•••
ה ַאַחת )מנוסח תפילות ר"ה(, האגודה  ְוֵיָעשּׂו ּכּוָלם ֲאגּודָּ
צריכה לכלול את כולם, גם את אלו שאין בהם תורה ומצוות, 
ואז יכולים באמת לעשות רצון ה' בלבב שלם, דאין שמחה 
לפניו יתברך יותר מהשבת נשמה יקרה לתחת כנפי השכינה, 
ע"א(  קכט  תרומה,  )פרשת  הקדוש  הזוהר  שהפליג  וכפי 
בתיאור מעלה זו דאלמלא היו יודעים בני אדם כמה תועלת 
וזכות הם זוכים בכך שמקרבים בני אדם רחוקים, היו רודפים 

אחריהם לזכותם כמי שרודף אחר החיים.
לא לחינם אמרו רבותינו שבמקום שבעלי תשובה עומדים 
ע"ב(,  לד  )ברכות  לעמוד  יכולים  גמורים  צדיקים  אין 
ִּכי  ְוָיְדעּו  ַרִּבים  ּגוִֹים  ְלֵעיֵני  ְונוַֹדְעִּתי  ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי  ְוִהְתַּגִּדְלִּתי 
ֲאִני ה' )יחזקאל לח, כג(, שמו יתברך מתגדל ומתקדש ע"י 
עד  העליונים  בעולמות  נשמה קשורה  כל  הרחוקים,  קירוב 
כסא הכבוד, וברגע שיהודי חטא ועבר עבירה הוא ניתק את 
עצמו, ניתק את החוט המקשר בינו לבין הקב"ה וכשמחזירו 
זוכים  ולכן  יותר,  מקורב  נמצא שהוא  שוב  וקושרו  בחזרה 

בעלי התשובה לסייעתא דשמייא מיוחדת. 
ונסיים במעשה, לפני כשלושים שנה הגיע לישיבתנו בוגר 
צבא הרחוק מתורה ומצוות, לאחר ששהה בחופשה בגרמניה 
והתערב בגויים, התנהג כמנהגם ואכל ממאכליהם, ַוִּיְתָעְרבּו 
ַבּגוִֹים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם )תהילים קו, לה(, בהתחלה זה היה 
שבהם  והמנהגים  המנטליות  את  לעזוב  מאוד,  קשה  קשה, 
היה, אך לאחר כשלושה חודשים בהיותו בישיבה כל רואיו 
מהספר,  ראשו  מזיז  לא  התורה,  שקידת  איזו  הכירוהו,  לא 
איזו  איזו תפילה,  ודביקות בקיום המצוות,  איזו התלהבות 
הובא  אחד  יום  מרגליות.  כמונה  ומילה  מילה  כל  דביקות, 
מה  התפילה,  פירוש  את  כתב  ובו  ממחברותיו  אחת  לפני 
לכוון באתה חונן, ועל מה להתחרט בסלח לנו, אדם שהיה 
שערי  למ"ט  אחד  ברגע  נכנס  טומאה,  שערי  במ"ט  שקוע 

קדושה, מתוך התלהבות קדושה וטהרה. 
שמצווה  ערבה,  מבחינת  ומצוות  מתורה  הרחוקים  אלו 
להתגשמות  שנזכה  עד  איתנו,  יחד  ולאגדם  לקרבם  עלינו 
ְברּוָרה  ָׂשָפה  ַעִּמים  ֶאל  ֶאְהּפְֹך  ָאז  "ִּכי  הנביא  צפניה  נבואת 
ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדוֹ ְׁשֶכם ֶאָחד" )צפניה ג, ט(, במהרה 

בימינו, אמן. 

קישוטי הסוכה 

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

ז
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בכיר בחברת 
'פייזר': 

"ישראל היא 
סוג של מעבדה"

ִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו

הישיבה פיצתה ב-200,000 ש"ח 
בחור שנפצע בחצר הישיבה 

מאת: חיים רייך

חברת  עבור  מעבדה  של  סוג  משמשת  ישראל  האם 
'פייזר'? ע"פ הקלטה שחשף העיתונאי ערד ניר בחדשות 
12, נשמע ד"ר פיליפ דורמיצר, סגן נשיא והמדען הראשי 
הלכה  משמשת  שישראל  לכך  מתייחס  'פייזר',  בחב' 
אליה  שמועברים  הנתונים  שבאמצעות  כמעבדה  למעשה 
לחיסוני  בנוגע  מסקנותיה  את  מסיקה  החברה  מישראל, 

הקורונה. 
לדברי ד"ר פיליפ דורמיצר: "בשלב מוקדם של המגפה 
שמשתמש  הישראלי,  הבריאות  משרד  עם  קשר  יצרנו 
בחיסוני פייזר באופן בלעדי ומבצע מעקב צמוד. כך שיש 
לנו סוג של מעבדה שבה אנחנו רואים בשלב מוקדם את 
מהאוכלוסייה.  גדול  בחלק  יורד  החיסון(  )של  האפקט 
למעשה אנחנו כמעט יכולים להסתכל קדימה: מה שאנחנו 
רואים שקורה בישראל, קורה שוב בארצות הברית מספר 

חודשים אחר כך".  
במשרד הבריאות הכחישו את דבריו של ד"ר דורמיצר: 
חברת  עם  בלעדיות  הסכם  אין  פעם,  לא  שהובהר  "כפי 
גם  בישראל  מתבצעים  אלה  בימים  לכך,  ובהתאם  פייזר 

חיסוני מודרנה".

מאת: יוסף טולדנו

 )1943( תש"ג  של  החורף  בסוף  אחד,  לילה 
של  ביתה  בחלון  ומבוהלת  צעירה  אישה  נקשה 
לא  השוכנת  קטנה  בעיירה  ואשקינל  משפחת 

הרחק מווילנה, שהייתה שייכת אז לפולין.
ואשקינל  לאמיליה  בחיפזון  מסרה  הצעירה 
צרור קטן עטוף היטב. בצרור היה תינוק בן ימים 
אחדים. לאותו לילה קדמו כמה פגישות חשאיות 
התינוק.  של  הצעירה  אמו  ובתיה,  אמיליה  בין 
בתיה, שידעה שגזר דינה כבר נכתב, רצתה להציל 

את בנה בכל מחיר.
פחדה  אירופה,  יהודי  שואת  של  בעיצומה 
יהודי  תינוק  לידיה  לקחת  מוות  פחד  אמיליה 
התינוק  של  לאמו  אמרה  היא  אותו.  ולגדל 
אבל  להורג.  תוצא  היא  יתגלה  המעשה  שאם 
אמרה  דרך,  בכל  בנה  את  להציל  הנחושה  האם 
יהיה  הוא  וכשיגדל  נוצרייה  את  "הרי  לאמיליה: 
נימוקים  העלתה  היססה,  אמיליה  ומורה".  כומר 
הפעוט  את  שאימצה  לאחר  והתרצתה  ונגד  בעד 

אל לבה.

בתיה לחשה לה את שמו של התינוק ונעלמה 
יהודי",  מאוד  משפחה  שם  לך  "היה  בחשיכה. 
את  לו  כשגילתה  לבנה  המאמצת  האם  סיפרה 
שכחתי  מאוד  מהר  "אבל  שנה,   35 לאחר  הסוד 
לא  לכן  מוות.  דין  גזר  יהיה  שזה  פחדתי  אותו. 

רציתי לזכור שום דבר מאותו לילה".

של  חייו  יעקב.  היהודי  הילד  של  סיפורו  זהו 
יהדותו  את  רבות.  תחנות  וידעו  התגלגלו  יעקב 
אדמת  על  גדול  כומר  כשהוא  סופי  באורח  גילה 
פולין. בשנים האחרונות חל מפנה גדול שבמרכזו 
תורה  לחיי  יעקב  של  משמעותית  התקרבות 

ומצוות.

פעמים  יעקב  של  לצידו  עמד  לאחים  יד 
דאג  לאחים  יד  בעקיפין.  ופעמים  במישרין, 
האחרונים  בימים  ועוד.  קדושה,  לתשמישי  לו 
התקיימה פגישה מרגשת של יעקב עם הרב חנוך 
במיסיון  ומאבק  מניעה  מחלקת  מנהל  גכטמן, 
של  תוכנה  ליעקב  הוסבר  במפגש  לאחים.  ביד 
עמוקה  צעקה  היא  התקיעה,  שזו,  שופר,  תקיעת 
של בן השב לאביו מדרך רחוקה. "זה אני התינוק 
שנשבה" הגיב בהתרגשות יעקב. הנוכחים בחדר 
לא יכלו לעצור את התרגשותם למשמע הדברים, 
בימי  קטן  כתינוק  שנשבה  ה81,  בן  היהודי  של 
השואה האיומים ועתה שב הביתה. יעקב המשיך 
ההשגחה  פלא.  זה  "ראו  מצמררים  בדברים 
צעיר  מגיל  שכבר  הדברים  את  גלגלה  העליונה 
הייתי פרח כמורה ולאחר מכן הייתי כומר. בתור 
שכזה, לא נישאתי מעודי. כך לא נישאתי לנכרית 
אני משער  יהודים.  יהודים שאינם  לי  נולדו  ולא 
הרבה  לי  היה  אחרת,  הדברים  התפתחו  שאילו 

יותר קשה לעזוב הכל ולשוב אל דת אבותיי".
יעקב חי בימים אלו חיים יהודיים כיהודי ירא 
לאחים  יד  ושם'  ב'יד  עובד  בירושלים,  ושלם 

ממשיך את הקשר החם עם יעקב.

 מאת: מנדי קליין

תלמיד  מ',  שיחק  למד,  שבה  בישיבה  הצהרים  הפסקת  בזמן 
קפץ  המשחק  ובעת  הישיבה  בחצר  ברק,  בבני  הישיבות  באחת 

הישיבה  בחצר  ממוקמת  שהייתה  מרמפה 
ונחבל בכף רגלו בעת הנחיתה.

ראש הישיבה הודיע להוריו של מ' אודות 
התאונה, וכן הבהיל בעצמו את מ' מהישיבה 
שבר  לו  אובחן  שם  הדסה,  החולים  לבית 
בכף הרגל והוא נאלץ לעבור ניתוח לקיבוע 
השבר וכן טיפולי פיזיותרפיה ומנוחה ביתית 

למשך כשלושה שבועות.
הוריו  עם  יחד  פנה  מ'  התאונה  בעקבות 
המומחה  ברק,  מבני  מאור  אלי  דין  לעורך 
רפואית,  ורשלנות  גוף  נזקי  בגין  לתביעות 
שכבר בפגישה עם הוריו של מ' הסביר להם 
בגין  הן  תביעה משפטיות  עילות  שיש שתי 
פוליסת תאונות אישיות - תאונות תלמידים 
הישיבה  תלמידי  כלל  מבוטחים  שבה 
פוליסת  בגין  וכן  בישראל,   3-18 מגילאים 
הישיבה  מבוטחת  בה  שלישי  צד  אחריות 
המתרחשים  גוף  נזקי  של  מקרים  בעבור 

בחצר הישיבה.
כלל  הביטוח  לחברת  מאור  אלי  דין  עורך  באמצעות  פנה  מ' 
ופוצה ע"י  בגין פוליסת תאונות אישיות,  לנכות רפואית  בתביעה 

כלל חברה לביטוח בסכום של 50,000 ש"ח.
חברה  להראל  מאור  אלי  דין  עורך  באמצעות  מ'  פנה  בנוסף, 
גוף  נזקי  של  אירועים  בגין  הישיבה  את  שביטחה  לביטוח, 

במקרקעין שבשליטת הישיבה, וניתן לו בנוסף עוד סכום פיצויים  
של 150,000 ש"ח, כך שסכום הפיצויים הכולל שמ' קיבל לאחרונה 

היה 200,000 ש"ח.  
ולברר  לדעת  ביקשנו  מאור,  אלי  דין  לעורך  לפנייתנו  בהמשך 
התאונה  אם  שכביכול  העניין  פשר  איתו 
זה שקפץ  מ', שהוא  באשמת  בעצם  אירעה 
וגרם לנזק ברגלו, מדוע משפטית  מהרמפה 
הוא נמצא זכאי לפיצויים בסכום גבוה ביותר 

שכזה?
לשאלתנו זו השיב עו"ד אלי מאור, שלגבי 
תאונות  פוליסת  בגין  הראשונה  התביעה 
אישיות, אין זה משנה מי אשם בתאונה כל 
לגבי  ואילו  במתכוון,  אינה  התאונה  עוד 
אלי  עורך  בטובו  השיב  השנייה,  התביעה 
מאור, כי כל עוד בחור הישיבה נפצע בתחום 
הישיבה והוא קטין, ישנה חובת אחריות ו/

או השגחה על תלמיד הישיבה של הישיבה 
בחצר  שהוצבה  דנן  במקרה  וחומר  ומקל 
לגרום  שעשויה  מסוכנת  רמפה  הישיבה 
שנים,   15-16 בגילאים  לקטינים  גוף  לנזקי 
אינו  אלה  בגילאים  שלהם  הדעת  ששיקול 

כמו של בגירים המיושבים יותר בדעתם.
התביעה,  נשוא  שהרמפה  בפנינו  מאור  אלי  דין  עורך  ציין  כן 
בוטלה ונחסמה לקפיצה ע"י הישיבה לאחר התאונה שבנדון, כך 
שעל מנת להוכיח את תביעתו מול חברת הביטוח של הישיבה הוא 
הציג בפניה בין היתר תמונות פוטו צבעוניות של "לפני ואחרי", 
קרי לפני התאונה דעסקינן וכן לאחר התאונה, כאשר הרמפה בעצם 

בוטלה והקפיצה ממנה לא התאפשרה יותר.

במשרד הבריאות הכחישו את דבריו של 
ד"ר פיליפ דורמיצר: "כפי שהובהר לא 

פעם, אין הסכם בלעדיות עם חברת פייזר 
ובהתאם לכך, בימים אלה מתבצעים 

בישראל גם חיסוני מודרנה"

תינוק פעוט בן ימים אחדים עטוף בתוך צרור נמסר בעיצומה של מלחמת העולם השנייה לידי אם פולנייה  התינוק גדל והיה לכומר  רק בגיל 35 גילתה לו אמו 
המאמצת כי הוא בן לאם יהודייה  בימים אלו, יעקב מנהל את חייו בירושלים כיהודי ירא ושלם כאשר יד לאחים עומד לצידו  השבוע התקיים מפגש מרגש ומיוחד

מ', בחור ישיבה תושב בני ברק פוצה באמצעות עו"ד אלי מאור מבני ברק בסכום של 200,000 ש"ח 
בגין נפילה בעת קפיצה מרמפה בחצר הישיבה, שבעקבותיה נגרם לו נזק גופני

התינוק היהודי שגדל ככומר על אדמת פולין ושב ליהדותו

 ר' חנוך גכטמן במפגש המרגש עם יעקב בירושלים

 עו"ד אלי מאור 



שנה טובה
וחג שמח!

אלוף בהסרת שומנים, 
לשטיפה קלה ומהירה

לאחר ההשריה.
אלוף בניקיון,
אלוף בחיסכון

ובכשרות בד״צ!

פיירי עוזר לכם לעבור את 
תקופת החגים בקלות

לפיירי יש את הפתרונות המושלמים עבורך: 
נוזל הכלים של פיירי המצוייד בטכנולגיית ניקיון 
ייחודית ויעילה, המאפשרת לנקות כיור מלא 
כלים מלוכלכים במהירות וביעילות באמצעות 

טיפות בודדות בלבד של נוזל כלים.
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באירוע תורני מרשים: 
הוכתר רב לעדה הבוכרית

מיסיונרים הפיצו חוברות ועלונים 
נוצריים באומן סמוך לר"ה

מאת: יחיאל חן

האומה  בבנייני  התכנסו  השנה  ראש  בערב 
מהעדה  תורה  בני  מ-1000  למעלה  בירושלים 
בוכרית לסיום פרוייקט 'ועתה כתבו לכם'. מטרת 
הפרויקט הינה להגדיל תורה ולהאדירה ולעודד 
את בני התורה בעדה לכתוב חידושי תורה. את 
המעמד פיארו בנוכחותם הראש"ל הגר"י יוסף, 
הגר"י אזרחי ר"י מיר, הגר"א וייס גאב"ד דרכי 
הוראה, הגר"י דרעי רבה של באר שבע, הגר"א 
בר שלום רבה של בת ים, רבני העדה הבוכרית 
בוכרה  יהודי  "קונגרס  ארגן  המעמד  את  ועוד. 

העולמי" בנשיאות הנגיד ר' לב לבייב.

במהלך הערב הוכתר הגאון רבי בן ציון הכהן 
רבין אב"ד פתח תקוה לכהן כרבה הראשי של 
העדה, תחת אביו הרה"ג פנחס הכהן רבין זצ"ל 

שכיהן כרבה של העדה הבוכרית עשרות שנים.
שנבצר  כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
ממנו להגיע למעמד, שלח את ברכתו שהוקרנה 
על גבי המסכים. כמו כן צפו המשתתפים בסרטון 
האדמו"ר  כ"ק  של  לאחרונה  שהתגלה  נדיר 

מליבאוויטש זצ"ל שר ניגון בוכרי עתיק.
ובני  לאברכים  מלגות  בחלוקת  נחתם  הערב 
הישיבות של העדה שהצטיינו בכתיבת חידושי 
מחללי  ז"ל  מסטורוב  יוסף  הבחור  לזכר  תורה 

מירון.

מאת: יחיאל חן

גבולות.  אין  המצח  ולעזות  לחוצפה 
קודם  ושעות  אומן,  העיר  על  פשטו  מיסיונרים 
התקדש חג ראש השנה, הפיצו חוברות ועלונים 
נוצריים בשפה העברית, בכניסות לדירות שבהן 
מתארחים רבבות היהודים שבאים לציון הקדוש 
סילקו  לאחים'  'אור  ארגון  פעילי  להתפלל. 

וביערו את החומר המשוקץ.
של  זו  כעורה  פעילות  כי  נמסר  מהארגון 
המיסיונרים, דוקא במקום הקדוש באומן ודוקא 
השלישית  השנה  זו  מתקיימת  הקדוש,  בזמן 
בעוד  החג,  התקדש  שלפני  בשעות  ברציפות. 
הציון  אצל  בתפילה  לבם  שופכים  היהודים 
העובדה  את  המיסיונרים  מנצלים  הקדוש, 
ובאכסניותיהם,  בדירותיהם  אינם  שאנשים 
חוברות  ולאכסניות  לדירות  בכניסות  ומניחים 

ופליירים מיסיונריים.
מראש,  לזה  ערוך  היה  לאחים'  'אור  ארגון 
הפניה  שהגיעה  ברגע  קודמות.  שנים  מניסיון 
הארגון  פעילי  יצאו  המוקד,  אל  הראשונה 

רכז  בראשות  מועד,  מבעוד  כך  לצורך  שגויסו 
התפזרו  כהן,  יהודה  הרב  בארגון  המתנדבים 
החוברות  מאות  את  ואספו  העיר  ברחבי 
והעלונים שחולקו בכניסות לדירות ולאכסניות.

למאבק  המחלקה  מנהל  וולקן  בנימין  הרב 
מסר:  לאחים'  'אור  בארגון  ובכתות  במיסיון 
יקבלו  יגיעו המיסיונרים, הם  "בכל מקום אליו 
בחו"ל.  כשמדובר  גם  הארגון,  פעילי  פני  את 
ברגע שתפגשו במיסיונרים  בקשתנו מהציבור: 
למוקד  מיד  התקשרו   - שלהם  בפליירים  או 
הארגון במספר 1700500506 ואנו נפעל לביעור 

הנגע". 

למעלה מאלף  בני תורה מהעדה הבוכרית הגיעו לכנס הסיום של תחרות חיבורי התורה 
'ועתה כתבו לכם'  במהלך הכנס הוכתר רב ראשי לעדה הבוכרית  הכנס והתחרות 

הוקדשו לעילוי נשמתו של הבחור יוסף מסטורוב ז"ל שנספה באסון מרון 

פעילי 'אור לאחים' סילקו וביערו את החומר  הרב בנימין וולקן מנהל המחלקה למאבק 
במיסיון ובכתות בארגון 'אור לאחים': "בכל מקום אליו יגיעו המיסיונרים, הם יקבלו את 

פני פעילי הארגון, גם כשמדובר בחו"ל"

 באירוע חלוקת המלגות והכתרת רבה של העדה הבוכרית | צילומים: יעקב כהן

 החומר המיסיונרי שהופץ באומן | צילום: אור לאחים

המועד האחרון להגשת החומר-יום חמישי, כ״ב בחשוון התשפ״ב, 28 באוקטובר 2021

מדינת ישראל | משרד החינוך| גף פרסי ישראל

יוענקו במוצאי יום העצמאות ה-74 למדינת ישראל
על הישגים למופת ומצוינות בתחומים הבאים: 

חקר הכימיה, חקר הפיזיקה
חקר מדעי החיים

מדעי החיים ומדעים מדויקים

חקר הפילוסופיה וחקר מדעי הדתות
חקר הבלשנות העברית והכללית 

חקר מדעי המזרח הקרוב

מדעי היהדות, הרוח והחברה

אמנות הבמה: תיאטרון, מחול 
זמר עברי, אמנות עממית 

תרבות ואמנות

יזמות וחדשנות טכנולוגית
מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה 

פרס על הישגים מיוחדים

הקריטריונים להגשת מועמדות
כל תושב/ת מדינת ישראל רשאי/ת להציע מועמד/ת. לא יציע אדם את עצמו.הפרס יוענק ליחידים, או במקרים חריגים לשותפי הישג, 

אך לא לתאגידים. הצעת המועמדות תוגש על גבי טפסים של גף פרסי ישראל, בהתאם לנהלים ולהנחיות המפורטים בטפסים אלה.

לקבלת טפסים ולכל מידע נוסף אפשר לפנות אל הממוָנה על פרסי ישראל בטלפון 3935148/7- 073 
www.education.gov.il/pras-israel  :אפשר להוריד טפסים גם באתרנו באינטרנט

משרד החינוך

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב

עיריית פתח תקוה

בברכה
רמי גרינברג 

ראש העיר
מינהל שרותי קהילה054-6733156

היחידה לתרבות יהודית

עו"ד צביקה וישנגרד
ראש האגף

ראובן יוסופוב
ראש המועצה הדתית

הכניסה למחוסנים בלבד

בית הספר המרכזי 
לחזנות פ"ת
בניהולו של מאסטרו אלי יפה

חזנות לומדים בבירת החזנות

פתיחת שנת הלימודים כ"ח בתשרי תשפ"ב 4.10.2021

להרשמה: מנהל ביה"ס יצחק ראשי 050-7219916

צוות מורי האקדמיה לפיתוח קול:
אגנס מסיני ׀ אנה סקבינסקי ׀ דנה גלזר ׀ ד"ר יוסף ארידן ׀ נח בריגר

השנה תפתח 

כיתת בוגרים 

עם תוכנית 

לימודים מגוונת

H
טן

גר
וינ

ת 
חגי

מורי בית הספר:

מנחם בריסטובסקי ׀ יוסי שוורץ ׀ ישראל רנד ׀ יחזקאל קלאנג ׀ אברמי רוט
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רבי  כותב  ו'(  )דרוש  דבש  יערות  ספר 
יהונתן אייבשיץ וז"ל: אמרו, "צא מדירת 
קבע ושב בדירת ארעי". להורות כי גרים 
כצל,  וימינו  קבע,  מבלי  ארץ  עלי  אנחנו 
רוח  אבד.  לילה  ובין  היה  לילה  שבין 
נושב ואיננו, ומה יתרון לאדם בכל עמלו 
שיעמול תחת השמש. והאיש הירא והחרד 
על דברו של מלך מלכו של עולם לא תהיה 
הכל  לו  יהיה  כל השנה  אם  כי  הסוכות,  בחג  לבד  זו  סוכה  לו 
הכל  ויהיה  קבע,  מדירת  וייצא  סוכה  בצל  וילין  ארעי,  לדירת 

בעיניו כגר וכאורח בעלמא עכ"ל. 
השמים  מטל  האלוקים  לך  "ויתן  נאמר:  יצחק  של  בברכתו 
ולכאורה  ויתן.  ויחזור  יתן  ויתן,  רש"י:  ופי'  הארץ."  ומשמני 
למה לא יתן לו הכל בבת אחת? אלא שאם יקבל הכל בבת אחת, 
לאחר זמן יתרגל לזה, ומיד אח"כ ירצה עוד ועוד. ולכן בירכו 
שהקב"ה יתן לו מעט ואח"כ יתן לו שוב מעט ושוב, כל פעם 
. )מובא בשם  מעט מעט. אז תבא לו שמחה חדשה בכל פעם 

החזון איש קובץ אגרות ח"ג קנ"א(

לא ניתן לרקוד על שתי חתונות

ראוי להביא את המשל הנפלא שכתב בספר 'בן המלך והנזיר' 
לרבי אברהם בר חסדאי זצ"ל.

מעשה בכלב אחד שהיו לו שתי חתונות. הוא הוזמן להשתתף 
בשתיהן. ואולם מה יעשה ששניהם היו בלילה אחד. חישב את 
דרכיו והגיע למסקנא.  חתונה אחת הייתה קרובה אליו, בעירו. 
ואילו השנייה, בעיר אחרת, רחוקה. החליט הכלב שחייב הוא 
בוודאי  שבעירו  הקרובה  החתונה  את  החתונות.  בשתי  לאכול 
לא יאחר. לכן עליו לרוץ קודם לחתונה הרחוקה, שם יאכל בשר 
נוספת  סעודה  ויאכל  לעירו  יחזור  אח"כ  מטעמים,  וכל  ודגים 
לקינוח. מיד החל לרוץ לעבר העיר הרחוקה, אך כבר בדרך ראה 

שהדרך מתארכת ומתארכת ואינו מגיע ליעדו.
שכן  המועד,  את  איחר  כבר  הרחוקה  לעיר  הגיע  כאשר 
השיג  ומשלא  עבורו.  נשארה  לא  עצם  גם  החתונה.  נסתיימה 
ולהשתתף  לעירו  להגיע  כדי  כוחותיו  בשארית  מיד  רץ  דבר, 

משהו  ימצא  שם  לפחות  כי  היה  סבור  לו.  הקרובה  בחתונה 
להשביע את רעבונו.

כשהגיע לעירו עייף וייגע, נודעה לו האמת המרה שגם כאן 
כבר איחר את כל הסעודה אך בכל זאת נדחק בין קהל האורחים 
אולי בכל זאת יקבל איזה עצם או איזה שיריים. משהרגישו בו 

האנשים, חבטו בו עד שנעשה חיגר לכל ימי חייו.
וגם  גם מהנאות העולם הזה  ליהנות  כן הוא האדם הרוצה   
מהנאות העולם הבא. הנה הנאות עוה"ב הם קרובים אליו. וכמו 
שנאמר: "כי קרוב הדבר אליך מאוד בפיך ובלבבך לעשותו". 
אך האדם הולך לחפש סיפוקו בענייני העולם הזה. סבור הוא כי 

בסוף ימיו עוד יספיק לחטוף גם מצוות עבור עולם הבא. 
ככל שמשקיע הוא בענייני עוה"ז, כך רואה איך מתרחק הוא 
ממנו יותר ויותר, עד שלעולם לא ישיגנו. ובסוף ימיו כשירצה 
לחזור ולחטוף מצוות, כבר יראה שכמעט אין זה בכוחו, שכן 
את כל כוחותיו השקיע ברדיפת עוה"ז. ומה שנותר ממנו, חיגר 

לנצח נצחים רחמ"ל. עכ"ד...
כ"ד  )במדבר  ישראל"  משכנתיך  יעקב  אהליך  טובו  "מה 
ה'(. אהל, מסמל את הארעיות. רמז כאן שמאד ייטב להם לבני 

ישראל, בהשרישם בנפשם הרגשת הארעיות בעולם הזה. 

דירת ארעי של ה'חפץ חיים'

סיפר לי רבי אשר רבינסקי זצ"ל, מתלמידיו של בעל ה'חפץ 
צעירים  היו  הציוני,  הרעיון  התעוררות  בזמן  פעם  כי  חיים', 
אחד  מטיפים.  נקראו  הם  בעולם,  הציונות  את  להפיץ  שיצאו 
מהמטיפים האלו הגיע לבומביי שבהודו. כשנכנס לבית הכנסת 
ראה שם ספר 'חפץ חיים'. הוא הסתכל מי המחבר וראה כי זהו 
יתכן  איך  התפלא,  הוא  וילנא.  יד  על  הגר  מליטא  אחד  יהודי 
כי ספר שחיבר אדם בליטא, מגיע לבומביי בהודו? כנראה, כך 
חשב, הוא עשיר גדול מאוד. כשאגיע לליטא אכנס אליו לראות 

אותו, החליט. וכך היה.
גר מחבר  זמן מה הגיע לליטא. הוא התעניין איפה   כעבור 
בראדין.  גר  שהוא  לו  אמרו  ווילנא,  יד  על  חיים'  ה'חפץ  ספר 
והוא עשה דרכו  לשם. כשהגיע, שאל איפה גר המחבר? הראו 
לו בית קטן. בעינו הבחין שגג ביתו מכוסה בקש )כך היה נהוג 
הזמינו  חיים'?  ה'חפץ  היכן בעל  אז(. כשנכנס אל הבית שאל 
לו  ונתן  חיים'  ה'חפץ  נכנס  דקות  כמה  כעבור  להיכנס.  אותו 
התעניין  חיים?"  החפץ  ספר  מחבר  הוא  הרב  "כבוד  שלום. 
השליח. " כן" ענהו. "הייתי בהודו ומצאתי שם את הספרים של 
הרב". בין לבין הסתכל בחדר והבחין שהחדר כמעט ריק. אין 

בו אלא שולחן, ספסל ארוך אחד, וכמה כסאות ללא משענת.
"איפה הרהיטים של כבודו?" תמה האיש באזני החפץ חיים. 
"ואיפה הרהיטים של כבודו?" השיבו החפץ חיים מנהו ביה. 
חמישה  לי  "יש  ביוהרא:  השליח  השיבו  שלי?"  "הרהיטים 
חדרים בפריז! שם יש לי רהיטים" "גם לי יש רהיטים למעלה" 
הגיב ה'חפץ חיים'. הרי כתוב אצל שמואל הנביא: "ומצודתו 
הם  אף  שלי  והרהיטים  במרום  ביתי  ביתו"  שם  כי  הרמתה 

למעלה.
נמצאנו למדים, כי "צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי". זה 

לא רק בשח, זה בעיקר במחשבה.

סוכה דירת ארעי

ב

הכותב הוא מחבר הספר "הגדתי היום" על הימים הנוראים וחגי תשרי, מסדרת הספרים שנכתבו ע"פ 
שיחותיו של הרה"ג אברהם ארלנגר שליט"א ראש ישיבת "נחלת שלמה" ב"ב. הספר מכיל כ-60 מאמרים 
ושיעורי יהדות כתובים בטוב טעם, ושווים לכל נפש, מומלץ מאד למחנכים ומחנכות בכיתות הגבוהות 
בישיבות ובסמינרים, ולא פחות לבתים שמרוממים את שולחן השבת והחג בדברים משובבי נפש. הפצה 

ראשית: יפה נוף או אצל המחבר: 7655777-052.

הרה"ג אברהם ארלנגר
ראש ישיבת "נחלת שלמה"

הגדתי 
היום

ככל שמשקיע הוא בענייני 
עוה"ז, כך רואה איך 

מתרחק הוא ממנו יותר 
ויותר, עד שלעולם לא 

ישיגנו. ובסוף ימיו כשירצה 
לחזור ולחטוף מצוות, 

כבר יראה שכמעט אין זה 
בכוחו, שכן את כל כוחותיו 
השקיע ברדיפת עוה"ז. 
ומה שנותר ממנו, חיגר 

לנצח נצחים

"



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? 
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

אלפים רבים צייתו לקריאת גדולי התורה 
והחסידות והתחסנו מפני נגיף קורונה,

ואתם?
אם הגעתם לגיל 12 וטרם התחסנתם, 

בואו להתחסן!
אם חלפו 5 חודשים מקבלת מנת החיסון השניה, 

בואו להתחסן במנת
החיסון השלישית! 

תאמו תור לחיסון בקופת החולים או במתחמי החיסון העירוניים.
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באירוע תורני מרשים: 
הוכתר רב לעדה הבוכרית

מיסיונרים הפיצו חוברות ועלונים 
נוצריים באומן סמוך לר"ה

מאת: יחיאל חן

האומה  בבנייני  התכנסו  השנה  ראש  בערב 
מהעדה  תורה  בני  מ-1000  למעלה  בירושלים 
בוכרית לסיום פרוייקט 'ועתה כתבו לכם'. מטרת 
הפרויקט הינה להגדיל תורה ולהאדירה ולעודד 
את בני התורה בעדה לכתוב חידושי תורה. את 
המעמד פיארו בנוכחותם הראש"ל הגר"י יוסף, 
הגר"י אזרחי ר"י מיר, הגר"א וייס גאב"ד דרכי 
הוראה, הגר"י דרעי רבה של באר שבע, הגר"א 
בר שלום רבה של בת ים, רבני העדה הבוכרית 
בוכרה  יהודי  "קונגרס  ארגן  המעמד  את  ועוד. 

העולמי" בנשיאות הנגיד ר' לב לבייב.

במהלך הערב הוכתר הגאון רבי בן ציון הכהן 
רבין אב"ד פתח תקוה לכהן כרבה הראשי של 
העדה, תחת אביו הרה"ג פנחס הכהן רבין זצ"ל 

שכיהן כרבה של העדה הבוכרית עשרות שנים.
שנבצר  כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
ממנו להגיע למעמד, שלח את ברכתו שהוקרנה 
על גבי המסכים. כמו כן צפו המשתתפים בסרטון 
האדמו"ר  כ"ק  של  לאחרונה  שהתגלה  נדיר 

מליבאוויטש זצ"ל שר ניגון בוכרי עתיק.
ובני  לאברכים  מלגות  בחלוקת  נחתם  הערב 
הישיבות של העדה שהצטיינו בכתיבת חידושי 
מחללי  ז"ל  מסטורוב  יוסף  הבחור  לזכר  תורה 

מירון.

מאת: יחיאל חן

גבולות.  אין  המצח  ולעזות  לחוצפה 
קודם  ושעות  אומן,  העיר  על  פשטו  מיסיונרים 
התקדש חג ראש השנה, הפיצו חוברות ועלונים 
נוצריים בשפה העברית, בכניסות לדירות שבהן 
מתארחים רבבות היהודים שבאים לציון הקדוש 
סילקו  לאחים'  'אור  ארגון  פעילי  להתפלל. 

וביערו את החומר המשוקץ.
של  זו  כעורה  פעילות  כי  נמסר  מהארגון 
המיסיונרים, דוקא במקום הקדוש באומן ודוקא 
השלישית  השנה  זו  מתקיימת  הקדוש,  בזמן 
בעוד  החג,  התקדש  שלפני  בשעות  ברציפות. 
הציון  אצל  בתפילה  לבם  שופכים  היהודים 
העובדה  את  המיסיונרים  מנצלים  הקדוש, 
ובאכסניותיהם,  בדירותיהם  אינם  שאנשים 
חוברות  ולאכסניות  לדירות  בכניסות  ומניחים 

ופליירים מיסיונריים.
מראש,  לזה  ערוך  היה  לאחים'  'אור  ארגון 
הפניה  שהגיעה  ברגע  קודמות.  שנים  מניסיון 
הארגון  פעילי  יצאו  המוקד,  אל  הראשונה 

רכז  בראשות  מועד,  מבעוד  כך  לצורך  שגויסו 
התפזרו  כהן,  יהודה  הרב  בארגון  המתנדבים 
החוברות  מאות  את  ואספו  העיר  ברחבי 
והעלונים שחולקו בכניסות לדירות ולאכסניות.

למאבק  המחלקה  מנהל  וולקן  בנימין  הרב 
מסר:  לאחים'  'אור  בארגון  ובכתות  במיסיון 
יקבלו  יגיעו המיסיונרים, הם  "בכל מקום אליו 
בחו"ל.  כשמדובר  גם  הארגון,  פעילי  פני  את 
ברגע שתפגשו במיסיונרים  בקשתנו מהציבור: 
למוקד  מיד  התקשרו   - שלהם  בפליירים  או 
הארגון במספר 1700500506 ואנו נפעל לביעור 

הנגע". 

למעלה מאלף  בני תורה מהעדה הבוכרית הגיעו לכנס הסיום של תחרות חיבורי התורה 
'ועתה כתבו לכם'  במהלך הכנס הוכתר רב ראשי לעדה הבוכרית  הכנס והתחרות 

הוקדשו לעילוי נשמתו של הבחור יוסף מסטורוב ז"ל שנספה באסון מרון 

פעילי 'אור לאחים' סילקו וביערו את החומר  הרב בנימין וולקן מנהל המחלקה למאבק 
במיסיון ובכתות בארגון 'אור לאחים': "בכל מקום אליו יגיעו המיסיונרים, הם יקבלו את 

פני פעילי הארגון, גם כשמדובר בחו"ל"

 באירוע חלוקת המלגות והכתרת רבה של העדה הבוכרית | צילומים: יעקב כהן

 החומר המיסיונרי שהופץ באומן | צילום: אור לאחים

 

 

 

 

 

 

 

לתשומת לב! הכניסות לעיר העתיקה ולכותל המערבי 
ייסגרו במידה ויהיו עומסים.

הגבלת הקהל באחריות משטרת ישראל ויש 
להישמע להוראות המשטרה.

▪ חובת עטיית מסיכה חלה על כל רחבת הכותל המערבי.
▪ הציבור מתבקש להישמע להנחיות הסדרנים לטובת

בריאות פוקדי הכותל המערבי.

יום רביעי ׀ א’ דחול המועד
22.9 ט”ז ניסן ׀ 

8:45

9:15

10:00

10:15

הכניסה בזמן ברכת הכהנים מוגבלת ל-8,000 
מתפללים בחלוקה למתחמי תפילה.

ברכת הכהנים תפוצל לשני מעמדים 
שונים במטרה למנוע צפיפות.

”ושמחת בחגך“
חג סוכות תשפ“ב

ברכת 
הכהנים 

”ושמחת בחגך“
חג סוכות תשפ“ב

ברכת 
הכהנים 

ההגעה לכותל המערבי 
בחג הסוכות תשפ“ב

תתאפשר לכלל הציבור 
מרחבי הארץ ללא תו ירוק

יום חמישי ׀ ב’ דחול המועד
   23.9 י”ז ניסן ׀ 



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? 
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

מנת החיסון השלישית ניתנת לכל מי שחלפו לפחות 5 חודשים מיום שקיבלו את 
נגיף קורונה.  כל אזרח מגיל 12 ומעלה זכאי להתחסן כנגד  מנת החיסון השניה. 

* ע״פ מחקר משותף של משרד הבריאות, מכון ויצמן למדע, הטכניון, 
.KI ומכון  שיבא  הרפואי  במרכז  גרטנר  מכון  העברית,  האוניברסיטה 

מצייתים לדעת תורה וחוגגים את סוכות בבטחה.

אם התחסנתם במנה השלישית
אתם מוגנים פי 10

מפני תחלואה קשה והדבקה. 
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שר המשפטים גדעון סער

אבי גרינצייג

"תקציבי עולם התורה 
לא ייפגעו"

בראיון חג מיוחד ל'קו עיתונות':

והשותפות עם  הישרדות הממשלה  לגבי  ספקותיו  את  מגלה  שר המשפטים 
עבאס, מסביר מדוע לא הייתה ברירה אחרת, מספר על השיחות המקדימות 
תקווה   – ומשוכנע  לקואליציה  לבסוף  שיצטרפו  והסיכוי  החרדים  הנציגים  עם 
חדשה תתחזק בכנסת הבאה  וגם: מדוע נחלץ להגן על תקציבי עולם התורה 
וקצבאות הילדים? האם ההתנהלות בקורונה מפלה את הציבור החרדי? על מה 
יש סיכוי שנראה כאן שופט עליון חרדי?  הוא מצטער בשנה החולפת? האם 

ואיזה חוק יסוד צפוי לעבור במושב הקרוב של הכנסת?  ראיון חג

צילומים: דוברות הכנסת, לע"מ, באדיבות המצלם



15 בבית שמשי"א תשרי תשפ"ב 17/9/21
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שנה לא פשוטה עברה על סגן ראה"מ, שר המשפטים ויו"ר 
מפלגת תקווה חדשה, גדעון סער. מי שהתחיל את השנה הקודמת 
כח"כ ברשימת הליכוד וסיים אותה כאחד מאדריכלי הממשלה 
לפוליטיקאים  בניגוד  לתמונה.  מחוץ  הליכוד  את  שהותירה 
כחמישה  ובמשך  להתראיין  ממעט  סער  במחוזותינו,  אחרים 
חודשים מאז הבחירות לא נשמע קולו כלל. למעשה, זה הראיון 

הראשון מאז הבחירות שהוא מעניק לתקשורת החרדית.
המקום  זה  שחלפה,  השנה  אל  לאחור  מסתכל  כשאתה 

שהיית רוצה להיות בו?
שרציתי  ובעיקר  בו  להיות  שרציתי  המקום  זה  "בוודאי, 
של  שהאינטרס  רב  זמן  כבר  משוכנע  אני  בו.  תהיה  שהמדינה 
המדינה מחייב את החלפתו של נתניהו, לשם כך יצאתי לדרך 
והקמתי את תקווה חדשה. הצלחנו להביא שינוי ולהשלים את 
המשימה. כמובן, אף פעם שום דבר לא הולך בדיוק כמתוכנן, 
רוב המטרות שהצבתי לעצמי הושגו. תקווה חדשה היא  אבל 
כוח פוליטי עצמאי ויציב ואני פועל לבסס אותה בשטח, להקים 

לה מוסדות ולבנות אותה לטווח ארוך".
אחת  לקדנציה  אפיזודה  באיזו  שמדובר  שחשב  מי  כל  אז 

יתבדה...
ומורכב,  קשה  דבר  עשיתי  בגדול,  טועה  כך  שחושב  "מי 
להקים מפלגה ולקבל אמון בהיקף כזה של 209,161 מצביעים 
מובן מאליו,  דבר  לא  זה  חודשים.  וחצי   3 קצר של  זמן  בתוך 
בוגי  וניסנקורן,  חולדאי  דוגמת  אחרים,  של  שניסיונות  עובדה 
ושלח, וכדומה - לא הצליחו. למעשה אנחנו המפלגה החדשה 
שלא  לכנסת,  שנכנסה  הללו  הבחירות  מערכות  בכל  היחידה 
צעד  מבחינתי  היה  זה  שנמחקו.  אחרות  מפלגות  על  לדבר 
וזה מה  פוליטי  כוח  יודע לבסס  אני  יודע,  כפי שאתה  ראשון, 

שאעשה לקראת הקדנציה הבאה".
למפרע, אתה חושב שהממשלה הזו היא האופציה הטובה 

ביותר שהייתה? לא היו אפשרויות אחרות?
להימנע  כדי  להקים  היה  שניתן  היחידה  הממשלה  "זאת 
בוחר  אתה  והפוליטיים  המעשיים  בחיים  חמישיות.  מבחירות 
מקווה  אני  וחלומות.  פנטזיות  בין  ולא  ריאליות  חלופות  בין 
שהממשלה תורחב בהמשך הדרך, אבל אני שלם עם הקמתה, כי 
אני יודע מה הייתה האלטרנטיבה והיינו חייבים לקטוע את רצף 
וכלכלית.  פוליטית  יציבות  חוסר  שהביאו  הבחירות  מערכות 
עכשיו, כשהשנה מסתיימת בהבאת התקציב, זה סוג של סגירת 

מעגל וצעד שמסביר מדוע הממשלה קמה מלכתחילה".
אתה רואה סיכוי שהחרדים יצטרפו לממשלה בשלב כזה או 

אחר?
יכול  "אני מאמין שבשלב מסוים צירוף המפלגות החרדיות 
להיות ריאלי, אבל זה תלוי גם בהם, הם צריכים לקבל החלטה 
מעריך  אני  לנתניהו.  להיצמד  מחיר  בכל  ממשיכים  הם  האם 
הקואליציה  מתוך  אותם  לצרף  נכונות  תהיה  מסוים  שבשלב 
ואני מקווה שזו תהיה נכונות הדדית. אני יודע שכרגע זה נראה 
דמיוני או חסר סיכוי, אבל אני מעריך שתוך פרק זמן של כשנה 

או פחות המצב עשוי להיות שונה".
יצא לך לדבר עם הנציגות החרדית בנושא הזה?

"אני מדבר מעת לעת עם הנציגות החרדית, אבל אני לא יכול 
לנציגות  אמרתי  כאלה.  שיחות  לי  היו  האחרון  שבזמן  לומר 
הבכירה שלהם גם בחוה"מ פסח וגם בערב חג השבועות שעבר 
- אם תתמידו בקו הזה, תמצאו את עצמכם באופוזיציה. יכול 
להיות שההערכה שלהם הייתה שונה או שהם בחרו להתמיד 

באותו מסלול".
הימני  שהאגף  הבטחות  על  פורסם  הממשלה  בהקמת 
בממשלה, שכולל אותך ואת בנט, ישמור על החרדים מגזירות 
ואז אנחנו רואים את ליברמן מקצץ במעונות ומטיל  שונות, 

כל מיני מיסים...
שתי  היו  קיימתי.  שלא  דבר  שום  הבטחתי  לא  "ראשית, 
נקודות שעליהן שוחחתי עם שר האוצר לפני הקמת הממשלה, 
הילדים  קצבאות  והשנייה  הישיבות  תקציב  היא  מהן  אחת 
ובשתיהן פעלתי. אני משוכנע שבסוף התהליך זה יהיה בסדר 

גזירות בנושאים הללו. ודרך אגב, זה לא מתוך איזו  יהיו  ולא 
בסוגיות  לפעול  שצריך  חשבתי  אני  אלא  אחד,  לאף  הבטחה 

האלו מתוך רגישות והבנה".
לפחות  או  ימיה  את  תשלים  הזו  שהממשלה  חושב  אתה 

תכהן תקופה ארוכה ויציבה?
שמתיימר  מי  וכל  לדעת,  או  לומר  אפשר  שאי  היא  "האמת 
לומר לכאן או לכאן מתחזה כנביא ואני לא כזה... עובדה היא 
ובסופו של  סיכוי שהממשלה תקום  נתנו  שמעט מאוד אנשים 

לה  ויש  ראשונה,  בקריאה  תקציב  גם  והעבירה  קמה  היא  דבר 
לעשות  צריך  ודאות.  אין  אבל   - ולהתקיים  להמשיך  אפשרות 
ככל הניתן כדי לשמר ולחזק יציבות פוליטית וכלכלית בישראל, 
ומכאן שהמשך הממשלה היא דבר חשוב, אבל לא אתיימר לומר 
כמה זמן כי זה לא רציני. רק אזכיר שבליל הבחירות, כשכולם 
אמרו שזה או ממשלת נתניהו או בחירות חמישיות, התעקשתי 

שתהיה ממשלת שינוי וזה אכן מה שקרה".

אין לסקרים חשיבות
תשעה חודשים חלפו מאז הוקמה מפלגת תקווה חדשה, וכיום 
ורשויות  ערים  ראשי  עשר  חמישה  עם  שרשים  מכה  כבר  היא 
שחברים בה. מצד אחד, התחרות הפוליטית קשה והסקרים לא 
מחמיאים, מצד שני, אם יש מישהו שהוכיח בעבר את יכולותיו 

בכל הנוגע לעבודת שטח, סער הוא האיש.

אתה  לך?  מפריע  זה  כרגע,  מחמיאים  מאוד  לא  הסקרים 

חושב שזה ישתנה?

במשך  גנץ  לדוגמא,  רק  משמעות.  שום  לזה  שאין  "האמת 
רוב מערכת הבחירות היה מתחת אחוז החסימה והוא סיים עם 
שמונה מנדטים. עכשיו אין אפילו בחירות, ורק גורמים מסוימים 
מנסים לצייר אווירה מסוימת כלפי תקווה חדשה. אגב, אותם 
כך  נעבור...  שלא  האחרונות  הבחירות  לפני  גם  טענו  גורמים 
שאני לא מייחס לזה שום חשיבות, אם אני מאמין בדרך, אזי 
לעשייה  רציניים  משרדים  קיבלנו  העוצמה.  במלוא  פועל  אני 
ואנחנו נבסס את המפלגה בכל הארץ, אני לא חושב שיש הרבה 
בתוך  מקומיות  רשויות  ראשי   15 להן  שיש  חדשות  מפלגות 

פחות משנה...
"בנוסף, במשך חמישה חודשים לא התראיינתי ויכול להיות 
שנעלמתי מהרדאר קצת וזה התבטא בסקרים. זה לא משנה כי 
אני רואה את התגובות מרגע שחזרתי להתראיין, ואני משוכנע 
בכנסת  מאשר  חזקה  יותר  תהיה  ה-25  בכנסת  חדשה  שתקווה 

ה-24". 
אפרופו ראיונות, לא שומעים את קולך בנושאים מדיניים, 

כמו חידוש המו"מ בזירה הפלסטינית, מותו של החייל בראל 

הי"ד בגבול הרצועה, הסכם הגרעין...

"זה פשוט לא נכון. הופעתי בשבועות האחרונים והתייחסתי 
כל  נכון שמאחרי מערכת הבחירות, במשך  זה  הנושאים.  לכל 
הרכבת  מאז  הראשונים  בחודשיים  וגם  הקואליציוני  המו"מ 
למשרד  נכנס  כשאדם  לטעמי,  כי  התראיינתי,  לא  הממשלה 

ממשלתי, הוא צריך ללמוד אותו ולהתרכז בעשיה".
חברי  על  ולחצים  שמועות  מעט  לא  יש  למפלגה,  נחזור 

חלק  מסוימת  שבקונסטלציה  חושש  אתה  האם  הרשימה. 

מהחברים יערקו?

שבתקווה  בימינה  וגם  בליכוד  גם  הפיצו  הבחירות  "לפני 
3 חודשים כל  יהיו עריקים. הסתיימו הבחירות, במשך  חדשה 
חבר שלנו עמד בפני פיתויים ולחצים והבטחות שקשה לתאר 
- ואף אחד לא שבר את השורות ואת המשמעת הסיעתית בשום 

דבר. במפלגות אחרות היו תופעות כאלה, כולל מפלגות 

»

»

"אני מאמין שבשלב מסוים צירוף 
המפלגות החרדיות יכול להיות ריאלי, 
אבל זה תלוי גם בהם, הם צריכים לקבל 
החלטה האם הם ממשיכים בכל מחיר 
להיצמד לנתניהו. אני מעריך שבשלב 
מסוים תהיה נכונות לצרף אותם מתוך 
הקואליציה ואני מקווה שזו תהיה נכונות 
הדדית. אני יודע שכרגע זה נראה דמיוני 
או חסר סיכוי, אבל אני מעריך שתוך 
פרק זמן של כשנה או פחות המצב 
עשוי להיות שונה"

"

"הבעתי דעה גם בקבינט הקורונה "
שצריך להגביל יותר אירועים המוניים 
מכל הסוגים, ואני חושב כך גם היום. 
נכון שהחיסון מצמצם סיכונים, אבל 
כל צעד שננקט, נניח בכותל, הרי זה 

למען הבריאות של המתפללים עצמם. 
צריך להשתחרר מהמחשבה כאילו זה 
בא לפגוע במישהו. אני חשבתי שצריך 
ללכת גם להגבלה יותר משמעותית של 

משחקי כדורגל למשל"

אני  אבל  יצליח,  שזה  ביטחון  לי  "אין 
היום את  לא אוהב את אלה שתוקפים 
מוכנים  היו  אבל  רע"ם,  עם  השותפות 
ברצון לקבל אותה כשותפה אם זה היה 
עם נתניהו, ונזכור שכולם הכשירו אותה 
כשותפה כזו, כולל הרבנים. לדעתי אמות 
הכול,  בסך  זהות.  להיות  צריכות  המידה 
הם  הערביים,  לאזרחים  הדאגה  זולת 
לא משנים את כיוון הממשלה בנושאים 
שחשובים לי, וכל עוד זה כך, אני חי עם 

המצב הזה כדבר שלא פוגע"

"



17 בבית שמשי"א תשרי תשפ"ב 17/9/21

אחרות בקואליציה, אצלנו זה לא קרה מעולם.
"אני גאה שבחרתי באנשים שאני יכול לסמוך עליהם ושהם 
חשוב  שזה  חושב  ואני  טוב,  קבוצתי  באופן  ופועלים  נאמנים 
הכל  על  מסכימים  שאנחנו  אומר  זה  האם  הפוליטיים.  בחיים 
במאה אחוז? לא, אבל יש רמה מאוד גבוהה של הסכמה ברוב 
המכריע של הנושאים ובכל מקרה המשמעת הסיעתית מצוינת".

"לא באים לפגוע באיש"
בקבינט  גם  חבר  סער  המשפטים,  כשר  תפקידו  במסגרת 
עם  המשפטים  שר  נמנה  ההדלפות,  פי  על  לפחות  הקורונה. 

ה'מחמירים' בענייני פיקוח נפש.
חיים  של  הנכון  האיזון  את  מצאה  שהממשלה  חושב  אתה 

לצד הקורונה?
התקהלויות  יותר  להגביל  אפשר  שהיה  בשעתו  "אמרתי 
המוניות. בגדול, אני חושב שהמגמה להשאיר את המשק פתוח, 
לשמור על שגרת החיים, על הפרנסה ועל מערכת חינוך עובדת 
לא  שבעבר  מכיוון  כל  קודם  נכונות.  החלטות  אלו  וכדומה, 
היה את החיסונים, היום החיסון השלישי הוריד את התחלואה 
הקשה והסיכון שנלקח לא מביא לאי ספיקת מערכת הבריאות 

או לקריסת בתי החולים.
"זה לא אומר כמובן שלא צריך לעשות את המירב לצמצום 
התחלואה ולהתנהל כאילו הקורונה כבר לא כאן... אבל ללכת 
טעות  הייתה  זו  הנוכחי,  במצב  סגר  כמו  קיצוניים  לצעדים 
אורך  היה  הקורונה  ולקבינט  שלממשלה  שמח  ואני  חמורה 
ישראל  באזרחי  הזו  הקשה  הפגיעה  את  למנוע  מספיק  נשימה 

ובכלכלת ישראל".
סליחות  אירוע  החרדים.  את  שמחפשים  נדמה  זאת,  ובכל 
בידור  הופעות  או  בכותל תחת מגבלות, אבל משחקי ספורט 

נערכות בהשתתפות אלפים בלי שום מגבלה...
"כאמור, אני הבעתי דעה גם בקבינט הקורונה שצריך להגביל 
היום.  גם  כך  חושב  ואני  הסוגים,  מכל  המוניים  אירועים  יותר 
נניח  שננקט,  צעד  כל  אבל  סיכונים,  מצמצם  שהחיסון  נכון 
צריך  עצמם.  המתפללים  של  הבריאות  למען  זה  הרי  בכותל, 
להשתחרר מהמחשבה כאילו זה בא לפגוע במישהו. אני חשבתי 
שצריך ללכת גם להגבלה יותר משמעותית של משחקי כדורגל 
למשל. יחד עם זאת, יש אנשים עם תפיסה אחרת לגבי הנושא 
של פעילות כלכלית ותשלום פיצויים וכדומה וזה נלקח בחשבון 
יש  לכשעצמו,  דבר  כל  לראות  שצריך  גם  לומר  חייב  אני  גם. 
בכיסא  יושב  אחד  שכל  אירוע  ובין  המונית  מסיבה  בין  הבדל 
שלו. היה אפשר לבוא אלינו בטענות במקרה ההפוך, אם לא היו 

מגבלות ואנשים חלילה היו נדבקים ונפטרים".
אנשים  עם  בממשלה  יושב  שאתה  העובדה  את  מחדד  זה 
וליברמן?  לפיד  עם  השותפות  איך  שלך.  התה  כוס  לא  שהם 

ועם מנסור עבאס?
"חיים פוליטיים מחייבים פשרות, וחיים במשטר פרלמנטרי 
עם  וגם  לפיד  עם  גם  שבעתיים.  פשרות  מחייבים  קואליציוני 
היא  רע"ם  העבודה.  עם  וגם  בממשלות  בעבר  ישבתי  ליברמן 
לציין  חייב  אני  זאת,  עם  יחד  הכרנו.  שלא  שותפה  ספק  ללא 
שהן  הערביות  למפלגות  בטענות  באנו  השנים  כל  אחד:  דבר 
אזרחי  של  בצרכים  עוסקות  ולא  הפלסטינים  למען  פועלות 
ישראל הערבים, המצביעים שלהן. עכשיו באה מפלגה ערבית 
ואומרת מפורש שהיא לא נכנסת לנושא המדיני, אלא לצרכים 
תשתיות  הערבי,  במגזר  אלימות  בנושא  שלה,  המצביעים  של 
אלא  כזו,  גישה  לפסול  שאסור  רק  שלא  חושב  אני  וכדומה. 

חשוב לתת לזה סיכוי".
לא  אני  אבל  יצליח,  שזה  ביטחון  לי  "אין  מסייג:  גם  סער 
אבל  רע"ם,  עם  השותפות  את  היום  שתוקפים  אלה  את  אוהב 
היו מוכנים ברצון לקבל אותה כשותפה אם זה היה עם נתניהו, 
ונזכור שכולם הכשירו אותה כשותפה כזו, כולל הרבנים. לדעתי 
הדאגה  זולת  הכול,  בסך  זהות.  להיות  צריכות  המידה  אמות 
לאזרחים הערביים, הם לא משנים את כיוון הממשלה בנושאים 
שחשובים לי, וכל עוד זה כך, אני חי עם המצב הזה כדבר שלא 

פוגע".
ואיך הקשר עם המשותפת? נראה כאילו יש מידה מסוימת 

של תיאום עם הקואליציה...
כשהיינו  אפילו  לך,  להגיד  חייב  אני  הידברות,  "יש 
הידברות  לנו  הייתה  קדימה,  ממשלת  בתקופת  באופוזיציה 
אתם  יושב  הייתי  נתניהו.  של  בברכתו  הערביות  המפלגות  עם 
ורואה במה ניתן לשתף פעולה במישור הפרלמנטרי. הם אמנם 
נגדנו  מצביעים  והם  ביטחון,  רשת  ולא  מהקואליציה  חלק  לא 
ברוב הנושאים, אבל אין שום בעיה בשת"פ כזה או אחר איתם, 
לפי העניין. אגב, גם המפלגות החרדיות שיתפו איתן פעולה לא 
בקדנציה  איתם  הליכוד  של  השת"פ  את  לך  מזכיר  ואני  אחת, 
הזו, להכשלת הארכת הוראת השעה בחוק האזרחות, וזה עוד 

היה נגד האינטרסים של המדינה, משהו שאנחנו לא נעשה".

משנה את בג"ץ
הישראלית,  הפוליטיקה  במושגי  נצח  ארוכות,  שנים  לפני 
בג"ץ,  כללי בחירת שופטי  העביר סער כח"כ חוק ששינה את 
וקבע כי יידרש רוב של לפחות שבעה מתוך תשעת חברי הועדה. 

כעת, כשהוא יו"ר הועדה לבחירת שופטים, מחכים לו ארבעה 
מינויים לעליון וכבונוס, מינוי יועמ"ש חדש במקומו של אביחי 
מנדלבליט, שמסיים את כהונתו בעוד פחות מחמישה חודשים.

ובין  יעוץ  בין  היועמ"ש  תפקיד  פיצול  את  לקדם  הבטחת 
התביעה הכללית, זה צפוי לקרות בקרוב?

ינואר  בסוף  מסיים  היועמ"ש  מינויים.  לו"ז של  יש  "תראה, 
את תפקידו, מה שאומר שתוך זמן קצר מאוד אני צריך להקים 
את ועדת האיתור לבחירת יועמ"ש, ולכן נושא פיצול התפקיד 
הממשלה  לאישור  והבאתו  לפיצול  המתאים  המודל  ובחירת 
תהיה בהמשך. אבל כל מועמד אפשרי לתפקיד יעודכן שהדבר 
הזה עומד על הפרק, גם כשמיניתי את פרקליט המדינה בתחילת 
גם  להיות שיהיו שינויים שיש להם  לו שיכול  כהונתי, אמרתי 

השפעה על הפרקליטות.
כל  לעשות  מעשי  מתי  הדעת  שיקול  את  לי  יש  שני,  "מצד 
דבר, ומשעשע אותי מאוד שאלה שלא עשו דבר בשדה המשפט 
ח"כ,  בתור  ומתלוננים.  עכשיו  באים   - שנים  עשרות  במשך 
קידמתי יותר שינויים מכל שרי המשפטים לאורך השנים... כולל 
אני  וכעת  החקיקה ששינתה את הרכב הועדה למינוי שופטים 

בא לבחור ארבעה שופטים בשיטה שקבעתי לפני שנים".
של  דמותו  את  לקבוע  שעשוי  מספר  זה  שופטים  ארבעה 
ביהמ"ש העליון להרבה שנים. תיאבק למנות שופטים שמרנים 

יותר או שייבחרו שופטים אקטיביסטיים?
"יהיה תמהיל ותהיה פשרה, משום שהשיטה שדורשת שבעה 
מחייבת  לעליון,  שופטים  למינוי  בועדה  חברים  תשעה  מתוך 
להגיע להבנות ופשרות וזה מה שיהיה. אני מאמין שהפשרות 
עם  העליון,  לביהמ"ש  ומצוינים  טובים  שופטים  יביאו  האלה 
עם  הטרוגני  בג"ץ  רוצים,  שאנחנו  מה  וזה  שונות,  השקפות 
מגוון דעות. יש תהליך שהתחיל בחקיקת החוק שלי, שביהמ"ש 
היינו  אם  המטרה.  הייתה  וזו  יותר  מגוון  להיות  הופך  העליון 
כעת  עצמי  את  למצוא  יכול  הייתי  הקודמת,  בשיטה  עדיין 
דעות  מגוון  מחייבות  הפשרות  החדשה  בשיטה  אבל  במיעוט, 

והשקפות וגם רקעים שונים של השופטים".
רקע שונה זו אולי הזדמנות לשופט עליון חרדי...

"אם היה מועמד מתאים אדרבה. מדוע לא יהיה שופט עליון 
נכון לעכשיו  יקרה. לא שמעתי  חרדי? הייתי שמח שדבר כזה 

שם שעלה בהקשר הזה, אבל אם יהיה - אשמח".
אתה מקדם את חוק הגבלת הכהונה ועולות נגדו שתי טענות: 

האחת, שבמשטר פרלמנטרי )בשונה ממשטר נשיאותי( ראש 
הממשלה חלש בכל מקרה ואין צורך בהגבלת כהונה, והשנייה, 

שמדובר בחקיקה אישית המכוונת נגד נתניהו...
הממשלה  ראש  ראשית,  אחת.  אחת  מופרכות  "הטענות 
בישראל חזק מאוד, זה תפקיד עם הרבה כוח וסמכויות, ולכן אני 
באופן אישי מאמין ברעיון של הגבלת כהונה. כשבאנו והצענו 
ואמרו  הזדעקו  מקומיות,  רשויות  ראשי  כהונה של  הגבלת  גם 
במשטר  עכשיו  הציבור,  ידי  על  במישרין  נבחר  עיר  ראש  הרי 
פרלמנטרי אין בחירה ישירה לראשות הממשלה, אז מדוע שלא 
תהיה הגבלת כהונה. כהונה ארוכה מזמינה ריכוז מסוכן של כוח 
ועמו סכנת השחתה, ונדמה לי שההיסטוריה האנושית מלמדת 

שכך הם פני הדברים.
משום  פרסונלי  דבר  שום  בזה  אין  השנייה,  הטענה  "לגבי 
שהחוק יחול מכאן ולהבא ולא אחורה בזמן. הצענו את זה במצע 
של תקווה חדשה וכבר בחודש הבא אביא תזכיר חוק לממשלה 
ולכנסת, כדי לעגן את הדבר הזה בחוק יסוד הממשלה. אני חושב 
והותר.  די  זה  הזה  והתובעני  השוחק  בתפקיד  שנים  ששמונה 
גדולי המנהיגים שלנו כיהנו פחות מזה. בגין בשש שנים הספיק 
לחתום  ההתיישבות,  את  לפתח  בעיראק,  גרעיני  כור  להשמיד 
השכונות  שיקום  פרויקט  את  להרים  מצרים,  עם  שלום  הסכם 
ולצאת למלחמה בלבנון. הבעיה כשאין מגבלה, שאדם חושב 
ואל  'שב  רבות  פעמים  ואז  בתפקיד  שלו  ההישרדות  על  רק 
תעשה' עדיף כדי לא לזעזע את המערכת. משטר כזה מביא את 
ראש הממשלה לשקול הכל מנקודת מבט של הישרדות אישית. 
מנגד, במשטר עם הגבלה כהונה הוא יחשוב יותר על מה הוא 

יעשה למען הציבור".
התחלת לקדם הליך של חוק יסוד: החקיקה, אפשר להעביר 

נושא מורכב כל כך בממשלה לא פשוטה שכזו?
בהסכמים  קבענו  בזה.  לעסוק  צריך  אבל  מורכב  "זה 
ניתן  האם  ותראה  בזה  שתדון  ועדה  להקים  הקואליציוניים 
להגיע להסכמות. מראש הערכתי שהסיכויים להסכמות בנושא 
הזה נמוכים יותר, אבל זה לא אומר שלא צריך לנסות, כי אנחנו 
סובלים מכך שאין הגדרה של מתי ניתן להתערב בחקיקה ואין 
גם  באמון  פוגע  משחק  כללי  של  העדר  התגברות.  פסקת  גם 
ברשות המחוקקת וגם ברשות השופטת, אני לא בטוח שנצליח, 
אולי נצליח רק לסכם את המוסכם מחד ואת השנוי במחלוקת 

מאידך, וגם זה חשוב ואולי אנשים יתעלו על עצמם ונצליח.
"אני מתכוון להביא כבר למושב החורף את חוק יסוד זכויות 
זהו  ובמשפט.  בחקירה  האזרח  זכויות  את  שיעגן  במשפט, 
שיהפוך  חוק  המשפט.  בשיטת  היסטורית  משמעות  עם  חוק 
בעו"ד  להיוועץ  הזכות  החפות,  חזקת  כמו  האזרח,  זכויות  את 
ואני מאמין שנצליח להעביר  יסוד חוקתיות,  וכדומה, לזכויות 

את זה".

"מצטער שהלימוד הידלדל"

לדת,  האחרונות  בשנים  מתקרב  שסער  גדול  סוד  לא  זה 
וגם זכה ללמוד בחברותא  כבר שנים ארוכות הוא שומר שבת 
הוא  לתקופה  אחת  בנוסף,  זצ"ל.  שפירא  משה  רבי  הגאון  עם 
להתברך  כדי  ישראל,  גדולי  מרנן  של  בתיהם  את  לפקוד  נוהג 

ולהתייעץ.
ברמה האישית, אתה קרוב לדת יותר מרוב החברים בשולחן 

הממשלה. תרצה לשתף קצת את הקוראים בפרטים?
"כולם יודעים את הדברים, אני שומר שבת כבר קרוב לשמונה 
שנים, מאז הברית של בני דוד ואני מגדיר את עצמי כמסורתי. 
על  עליו  להכות  יכול  שאני  הדבר  מאמין.  אדם  אני  וכמובן, 
חטא, הוא שבשנה החולפת קבעתי עיתים לתורה הרבה פחות 
מהמתוכנן. אמנם יש לי חברותא שבועית, אבל בשנה האחרונה 
זה הידלדל בגלל כל העומס וזה מצער אותי, ואני אצטרך בשנה 

הבאה לחזור ללימוד השיעורים הקבועים".
לסיום, איחול לקוראים החרדים שלנו...

"אני רוצה לאחל לקוראים שתהיה להם שנה טובה ומבורכת. 
חייב  אחד  שכל  לכולנו  ומזכיר  איתנה  בבריאות  מברך  בעיקר 
להיזהר ולהישמר מדין 'ונשמרתם לנפשותיכם מאוד'. זה לא רק 
התקנות שהממשלה מפרסמת, אלא בכל מפגש עם הזולת צריך 
לשמור על ריחוק חברתי. לא לקיים מפגשים במקומות סגורים 
עדיין  הקורונה  דבר  של  בסופו  כי  צריך,  כשלא  גדול  בהיקף 
פה, והיכולת שלנו לשמור על עצמנו תלויה בראש ובראשונה 
בהתנהגות שלנו. וכמובן, הרבה נחת מהצאצאים והצלחה בכל 

העניינים".

"אני שומר שבת כבר קרוב לשמונה 
שנים, מאז הברית של בני דוד ואני 

מגדיר את עצמי כמסורתי. וכמובן, אני 
אדם מאמין. הדבר שאני יכול להכות 
עליו על חטא, הוא שבשנה החולפת 
קבעתי עיתים לתורה הרבה פחות 
מהמתוכנן. אמנם יש לי חברותא 
שבועית, אבל בשנה האחרונה זה 

הידלדל בגלל כל העומס וזה מצער 
אותי, ואני אצטרך בשנה הבאה לחזור 

ללימוד השיעורים הקבועים"

"

»
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ממפעלי תעשייה ורכבים, ריחות ואדים ביתיים.

איך זה עובד?

מסנני האוויר של דייסון פועלים באמצעות אלגוריתם ייחודי 
המעבד נתונים המגיעים משלושה חיישנים 

מובנים במכשיר, מאבחן את מדדי איכות האוויר, 
ומדווח עליהם בזמן אמת. 

מסנני פחמן פעילים אחראים ללכידת גזים, בעוד 
שמסנן ה- HEPA החדשני לוכד עד 99.95% 

מהחלקיקים העדינים, כגון אלרגנים ומזהמים.

דייסון שיתפה פעולה עם החברה הישראלית 
Breezometer, אשר פיתחה מערכת לניטור 
זיהום אוויר מחוץ לבית דרך שילוב בין תחנות 

מדידה בכל העולם, נתוני תחבורה ולוויינים, בכל רגע נתון. 
המערכת שולבה במסנני האוויר של דייסון, כאשר היא מודדת 

את רמת זיהום האוויר שבחוץ, בעוד החיישנים הנמצאים על 
המכשיר מזהים את רמת זיהום האוויר בבית. כך, ניתן לעקוב 
בזמן אמת אחרי השיפור באיכות האוויר. בנוסף,  צבע המסך 

משתנה בין אדום לירוק בהתאם לרמת זיהום האוויר. 

⋅
דגם Dyson Pure Cool™ מאוורר את החדר. 

דגם Dyson Pure Hot+Cool™ מאוורר ומחמם את החדר. 

שנתיים אחריות ושירות בבית הלקוח ע"י ב.נ.ז.כ סחר, היבואן 
הרשמי של מוצרי Dyson בישראל.

אינפורמטיבי
***

*

איקאה- לחג יצירתי ומהנה
אם יש משהו שלמדנו בשנה האחרונה יותר מכל- זה להנות 

בבית, מהחוויות הפשוטות והרגעים של ביחד. במחלקת הילדים 
של איקאה תוכלו למצוא מגוון חומרי יצירה ומשחקים לשעות 

של דמיון והנאה לכל המשפחה. השנה, בחול המועד, הילדים לא 
ירצו לצאת מהסוכה!

שולחן ילדים עם 2 כיסאות LÄTT לבן/אורן 145 ₪

טוש MÅLA צבעים שונים 
9 ₪ / 12 יחידות

CIRKUSTÄLT אוהל לילדים

₪ 95

 MÅLA קופסת צבעי מים
צבעים שונים 29 ₪

דפי יצירה MÅLA צבעים שונים/מידות שונות 29 ₪

רשימת הסניפים:

נתניה: רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: רח' היוזמה 
1 מרכז עסים שורק כביש פלמחים. קריית אתא: רח' תפוצות 

ישראל )דרך חיפה 52 קריית אתא(. באר שבע: הירדן 24. 
אשתאול: המלאכה 7, אזה"ת הר טוב.

לארח בקלות ובטוב טעם

גולדיס מציגה מארזי אירוח 
חגיגיים ומפנקים לאירוח מושלם

בגולדיס, מעדניית הגורמה של האוכל המוכן, מזמינם אתכם 
ליהנות ממגוון מגשי האירוח המפנקים הכוללים בשרים, דגים, 

מעושנים, כריכים, מאפים ועוד

האירוח בחג הסוכות מעולם לא קל וטעים יותר! עם מבחר מגשי 
האירוח המיוחדים 

של גולדיס, מעדניית 
הגורמה של האוכל 

המוכן בירושלים, 
תוכלו לפנק 

ולהתפנק במגוון 
טעמים מיוחדים 
שמתאימים לכל 

אירוע, ישיבה ואירוח!

מגשי האירוח של גולדיס כוללים כריכים עשירים, מאפים 
ייחודים, בשרים, דגים, מעושנים, סלטים במגוון טעמים 

מפתיעים המגיעים ארוזים במגשים המתאימים לכל אירוע 
שתבחרו. את מגשי האירוח יש להזמין לפחות 24 שעות מראש.

בכל ימות השנה מציעה לכם גולדיס תפריט עשיר ומגוון של 
מבחר מנות שף, בשרים ודגים משובחים, לצד עשרות תוספות 

ותפריט קינוחים עשיר במיוחד מחומרי גלם איכותיים. על 
התפריט מנצח ביד רמה השף בעל השם העולמי משה קצ'וקי 

לצידו של השף המיתולוגי משה גולדיס וביחד הם מרכיבים 
לכדי יצירה קולינרית משובחת ועשירה במיוחד שיגיעו אליכם 
באריזה מוקפדת לשמירה על איכות טריות, בכשרות מהודרת 

של הבד"ץ העדה החרדית. המטבח עומד בכל הקריטריונים של 
משרד הבריאות.

בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

דייסון מציגה: הקץ 
לאוויר המזוהם בבית

 Dyson Pure Cool -ו Dyson Pure Hot+Cool מסנני האוויר
מסלקים 99.95% מן האלרגנים והמזהמים באוויר עד גודל של 

0.1 מיקרון

על פי ההערכות השונות, האוויר בבית מזוהם עד פי 5 מהאוויר 
שבחוץ. בנוסף, אנחנו מבלים את רוב הזמן שלנו בחללים 

סגורים. כך, מבלי לשים לב, במשך רוב שעות היממה אנחנו 
נושמים אוויר מזוהם ומלא באלרגנים. לא פלא שאנחנו עייפים 

למרות שישנו טוב בלילה, מפתחים אלרגיות, מחלות ריאות 
ומחלות זיהומיות שונות.

דייסון מציגה פתרון חדשני ומהפכני לזיהוי אלרגנים, סילוקם 
והזרמת סירקולציה של אוויר מטוהר ומסונן לחלל החדר. מסנני 
 Dyson Pure Cool™ -ו Dyson Pure Hot+Cool™ האוויר

לוכדים 99.95% מן האלרגנים והמזהמים המזיקים בחללים 
סגורים, מסלקים חלקיקים עד לגודל של 0.1 מיקרון, ולאחר מכן 

מזרימים סירקולציה של אוויר מטוהר ומסונן לחלל החדר.

למסנני ה- Pure חיישנים חכמים, באמצעותם הם חשים 
בחלקיקים וגזים בחלל החדר, מדווחים עליהם בזמן אמת 

ופותרים את בעיית זיהום האוויר בחללים סגורים. מסנני דייסון 
מאפשרים שמירה על טמפרטורה נוחה במשך כל השנה וניטור 

של איכות האוויר.

המסננים של Dyson מסלקים בין היתר אבקנים ואלרגנים, 
חיידקים ועובש, הפרשות של קרדית אבק, חומרים הנפלטים 

חול המועד סוכות עם 
יינות יקבי כרמל

אירוח מושלם בחג הסוכות מתחיל עם היינות הקלילים 
והמרעננים של יקבי כרמל. בין אם אתם מתארחים אצל 

קרובי משפחה ובין אם אתם מארחים אותם, היינות 
האיכותיים של יקבי כרמל תמיד יוסיפו טעם לארוחות חול 

המועד החגיגיות. 

חג הסוכות הוא זמן לאירוח משפחתי ולרגעים משותפים 
של שמחה. בין אם אתם מתארחים אצל קרובי משפחה 

בסוכה ורוצים להביא את המתנה המושלמת, ובין אם אתם 
המארחים שמגישים יינות לשולחן 

החג, תמיד תוכלו להפוך את 
חוויית הסעודה למושלמת עם 

היינות האיכותיים של יקבי כרמל. 
כדי להתאים את היינות לשולחן 

המשפחתי של חול המועד, 
ביקבי כרמל ממליצים על יינות 

קלילים יותר שילוו את הארוחות 
המשפחתיות בחול המועד. 

יינות של סדרת באזז: יינות 
קלילים, נגישים וארומטיים במיוחד, משמחים ומהנים. 

בדיוק מה שאתם צריכים לשולחן החג שלכם בסוכה. הסדרה 
מאפשרת ליהנות ממנעד רחב של טעמים מרעננים, כולם 
עם בעבוע קל ומתיקות עדינה המציעים לגימות מרעננות 

וקלילות בכל הזדמנות צריכה. הסדרה כוללת יין מבעבע 
קריניאנו, מוסקטו ויינות בטעמים פופולאריים: אפרסק, 
מנגו, רימון ואננס. מגוון הטעמים הרחב מאפשר מרחב 
בחירה והתנסות בטעמים מרגשים, המתאימים במיוחד 

לארוחות בסוכה. 

יינות סדרת באזז של יקבי כרמל מומלצים להגשה 
בטמפרטורה נמוכה, ובכך הם מספקים חוויה מרעננת בזמן 

השתייה. בתקופה זו של השנה, כשעוד חם בחוץ, אין כמו 
לשבת בסוכה וללגום יין קליל עם אחוז אלכוהול נמוך באופן 

טבעי ובמגוון טעמים. 

יינות של סדרת סלקטד: סדרת סלקטד של יקבי כרמל, 
סדרת היינות הנמכרת בישראל, מציעה שלל יינות ובהם גם 
יינות קלילים המתאימים במיוחד לארוחות חול המועד. בין 

היינות המומלצים מהסדרה: סלקטד אדום ישראלי- יין אדום 
יבש, פרנץ' גוורצטרמינר – יין לבן חצי יבש ומוסקטו- יין 

לבן מתוק מוגז. היינות הלבנים והרוזה, מתאימים במיוחד 
לארוחות משפחתיות קלילות בסוכה ובכלל,  ויכולים 

להשתלב בכל ארוחה משפחתית כחלק מהחוויה הנעימה. 

יינות סדרת פרייבט קולקשן: הסדרה עטורת המדליות 
של יקבי כרמל מציעה שלל יינות איכותיים, חלקם קלילים 
ומרעננים המתאימים לארוחות חול המועד המשפחתיות. 

בין היינות המומלצים מהסדרה: סוביניון בלאן גוורצטרמינר- 
יין לבן חצי יבש, מוסקטו- יין לבן מתוק מוגז שרדונה- יין 

לבן יבש ויין לבן יבש. היינות כולם נגישים, קלילים ומרעננים, 
המשתלבים היטב בכל ארוחה עם עושר של טעמים וארומות 

ייחודיות. 

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

קרומבאכר - בירת הפרימיום מספר 1 בגרמניה:

 מותג הבירה הגרמני קרומבאכר 
מגיע לישראל בכשרות מהודרת

קרומבאכר, מותג בירת הפרמיום הנמכר ביותר בגרמניה )ע"פ 
דוח IWSR, גרמניה, 2020(, נוחת בישראל בכשרות בד"צ מהדרין 

בראשות הגר"א רובין שליט"א. 

בירה קרומבאכר, בירת הפרמיום מספר 1 בגרמניה, מיוצרת תוך 
שמירה קפדנית על מסורת הכנת בירה גרמנית בווארית אמיתית 

מרכיבים טבעיים בלבד באיכות הגבוהה ביותר, הכוללים בין 
היתר: שימוש במי מעיינות טבעיים ושימוש בשמרים איכותיים 

בהם נעשה שימוש חד פעמי בלבד בעת תהליך הייצור - דבר 
המבטיח איכות גבוהה ביותר ועושר של טעמים. 

מותג הבירה הגרמני קרומבאכר מביא לארץ את טעמו הייחודי 
והכשרות המהודרת, 

שהופכים אותו למותג נחשק 
ונמכר ביותר. מדובר בבירת 

פרימיום משובחת, המציעה 
חוויה מענגת בכל לגימה. 

בשלב הראשון הגיעו לארץ 
2 סוגים שונים של בירה 

קרומבאכר:

PILS קרומבאכר

בירת הדגל של מבשלת קרומבאכר מאז 1890. 

קרומבאכר פילס היא בירת לאגר גרמנית בסגנון פילזנר, בצבע 
זהוב בוהק, המיוצרת ממי מעיינות טבעיים. לבירה ארומות 

פירותיות ופרחוניות עם רעננות טבעית וטעמי מאלט חלקים, 
קריספיים וכשותיים, עם אפטר טייסט ארוך ומעט מרירות 

מאוזנת.

אלכוהול 4.8%

WEIZEN – קרומבאכר חיטה

בירת חיטה גרמנית, מקורה בממלכת בוואריה בדרום גרמניה.

קרומבאכר ווייצן היא בירה בסגנון חיטה, הנכלל כווריאנט בירות 
אייל. צבעה של הבירה עכור-מעונן והיא בעלת ארומות פירותיות 

עם רמזים לטעמי דבש ובננה.

קרומבאכר ווייצן היא בירה עשירה, בעלת טעמים מלאים 
ומורכבים המובילים לסיומת פירותית ומאוזנת.

אלכוהול  5.3% 

בירה קרומבאכר משווקת בישראל על ידי יקבי כרמל. המותג 
מצטרף לפורטפוליו המותגים האיכותיים המשווקים תחת היקב, 
שלאחרונה נכנס גם לקטגוריית הבירה עם המותגים קרומבאכר 

ומבשלת בירת הבוטיק הישראלית המובילה אלכסנדר. 

יוסי אדרי, סמנכ"ל השיווק והמכירות ביקבי כרמל: "בירה 
קרומבאכר היא דריסת הרגל הראשונה שלנו בתחום בירות 

הפרמיום. לבירה היסטוריה מפוארת של למעלה מ-200 שנות 
מומחיות בהכנת בירה איכותית על פי המסורת הגרמנית. 

הרחבת פורטפוליו מותגי הפרמיום של יקבי כרמל, יחד עם 
סדרות היין המובילות שלנו, מאפשר לנו להציע ללקוחותינו מגוון 

של משקאות בסטנדרטים הגבוהים ביותר."

אודות בירה קרומבאכר

קרומבאכר, בירת הפרמיום מס' 1 בגרמניה, נוסדה ב-1803 ע"י 
משפחת שאדברג. המבשלה שוכנת בעיר "קרוצאל – קרומבאך" 

ונחשבת למבשלת הבירה בבעלות פרטית הגדולה ביותר 
בגרמניה.

המעיין הטבעי ממנו נשאבים המים ליצור הבירה נתגלה בטעות 
ב-1722 כשבוחן כורי פחם שחיפש מאגרי מתכות יקרות ביער 

טיפים מנירלט לחג 
מעוצב, חגיגי וצבעוני!

תקופת החגים זו הזדמנות נפלאה לרענן את אזור האירוח 
שלנו בעיצוב עדכני ומיוחד. נירלט מעניקה לנו טיפים יישומים 
וקלילים שישדרגו את פינת האירוח שלנו ויהפכו אותה בקלות 

לחגיגית ומיוחדת. 
רצוי שנתחיל 

מעיצוב הקירות 
שלנו סביב 

השולחן. בחרו 
בקיר מרכזי, 

כזה שניצב מול 
הכניסה לאזור 

פינת האוכל, זו 
יכולה להיות גם 

נישה שכבר קיימת, ובחרו עבור הקיר או הנישה גוון וטקסטורה 
בעלי מראה מנוגד לגוון הכללי של הקירות, כזה שיבלוט בחלל 

ותהיה לו נוכחות עיצובית מובהקת. 

השלב הבא תלוי בסגנון העיצובי אליו אתם מתחברים, יש 
להתייחס כמובן לאפיון הבית,

אחרי שלב הקירות חשוב לתת את הדעת לריהוט ואביזרי 
הסטיילינג המשלים לפינת האוכל. לאבזר ולסגנן את שולחן החג 

כך שיראה יפה וחגיגי עם הרבה שיק וכמובן שיהיה גם פרקטי 
ויצירתי.

לסגנון מודרני אורבני, בחרו בחומרים קרים של זכוכית, מתכת 
שחורה, עץ, טקסטיל אפור או לבן נקי.  

לסגנון טבעי עם נגיעה כפרית, הוסיפו פריטים כגון עץ גולמי, 
ברזל, מתכת במראה חלודה, בד למפת שולחן בפשתן גס בגווני 

קפה או שמנת. הוסיפו וילונות פשתן עם רקמה, כלי חרס 
בגוונים מעושנים.

למראה קליל וצעיר, שלבו חומרים וחפצים מכל מיני סגנונות. 
שולחן לבן עגול, כיסאות בגוונים שונים, וילונות של פסים בשחור 

לבן, כלים צבעוניים במרכז השולחן, וקיר מרכזי אחד בצהוב 
לימוני, או כתום תפוזי, קירות משלימים בלבן בוהק.

אם יש הרבה ילדים, כדאי לתת לשולחן נופך צעיר וקליל, כזה 
שיעשה לקטנטנים חשק לשבת סביב השולחן, לפחות עשר 

דקות.. אז איך עושים זאת? על ידי נגיעות צבעוניות בכל מקום. 
לוחות עץ/דיקט צבועים בגוונים שונים ועזים יכולים לשמש 

כתחתיות לצלחות אישיות, או לכלי הגשה, ביחד עם ריבועי עץ 
קטנים שישמשו כתחתיות לכוסות.

ומה אם על פי מיטב מסורת האירוח השולחן צריך להיות, 
אלגנטי ובוגר, כזה שיעשה וואו לאורחים עוד לפני שהתיישבו? 

לשם כך נשלב אלמנטים מנצנצים אך נשמור על מראה אלגנטי 
ומכובד. שילוב של צמחים ופרחים בנגיעות של זהב, למשל 

בכלים או בסכו"ם. 

חג שמח לכולם!

בחג הסוכות ובייחוד בימי חול המועד, 
כולנו זוכים לביקורי אורחים ואושפיזין 

ואין כמו ארוחת ערב חגיגית בסוכה 
כדי לקבל את פני האורחים. כמו 
תמיד, גם השנה נוכל להשתמש 

בטונה סטארקיסט כדי להכין מנות 
מזינות וטעימות במיוחד, עם שפע 

של יתרונות בריאותיים שכל המשפחה 
תוכל להנות מהם.

טונה היא מנת מזון איכותית 
המשתלבת נהדר בכל ארוחה, כתוספת 

או כמנה בזכות עצמה. לקראת סוכות 
טונה סטארקיסט מגישה מתכון 

לפשטידת טונה איכותית וחגיגית 
במיוחד )עם עד 400 קלוריות למנה(.

מצרכים:

3 קופסאות טונה סטארקיסט במים

3 כפות קמח

3/4 כוס יוגורט טבעי 0%

4 ביצים

1 בצל קטן קצוץ

3 כפות פירורי לחם

מלח ופלפל

אופן הכנה: 

מערבבים יחד את כל החומרים 
ומעבירים לתבנית אפיה משומנת, 
אופים בתנור במשך 40 דקות בחום 

של 180 מעלות ומגישים. מחלקים את 
הפשטידה לשש מנות, שיש בה כ-400 

קלוריות בממוצע. להשלמת הטעם 
מומלץ להגיש עם ירקות טריים.

טונה סטארקיסט היא מקור מעולה 
לחלבון, ומכילה שפע של ויטמינים 

ומינרלים כגון ויטמין B12, ברזל, 
מגנזיום, ויטמין D, וחומצות שומן 

מסוג אומגה 3. בקיצור, טונה 
סטארקיסט – כל מה שמבורך בטונה!

מארחים בסוכה בחול המועד? 
קבלו מתכון פשטידת טונה טעימה עם ירקות ו-400 קלוריות בלב

הסמוך גילה אותו ואת המים הזכים שבו, שמהווים את מקור 
האיכות הגבוה והייחודי של הבירה, יחד עם שימוש בשמרים 

איכותיים ומוקפדים העוברים שימוש חד פעמי בלבד ושמירה על 
תהליך ייצור טבעי לחלוטין.

מבשלת קרומבאכר דוגלת בייצור בירה ברמה הטובה ביותר. 
המסורת, האיכות הטבעית והאותנטית, לצד החדשנות והבנת 

צרכני הבירה, הם החזון העומד מאחורי המותג.

בירות קרומבאכר הינן בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א 
רובין שליט"א

ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המשקאות הנבחרות.
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,400,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית 

ומעליה 2 יח', מניבות 
7,000 ש"ח לחודש 
+ אופציה להרחבה, 

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

חדרים + יחידה מושכרת, 
קומה א', חזית, מפוארת 
ביותר, וחניה משותפת, 
2,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)24-24(_____________________________________________

 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

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

עורפית, 2,150,000 ש"ח 
גמיש תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות איזור 
דונולו לקראת תוספת 

בניה בטאבו משותף, 4 
חדרים, 75 מ"ר, חדשה, 

חזית, סוכה, קומה ג', 
1,350,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
 054-6506501

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

אלעד

 ברמת אלחנן 6 חדרים, 
130 מ"ר, קומה 4 עם 

מעלית ומעליה 3 יחידות 
שמניבות 9,500 ש"ח, 
משופצות, 4,000,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

חדרים, 75 מ"ר, ומעליה 
2 חדרים + גג, עם 

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

3,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 ברחוב יוסי דופלקס 5 
חדרים, 120 מ"ר- קומה 

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

+ 2 חדרים + 1 חדר, 
קומה ב', 2,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

 בנויפלד 4.5 חדרים 
+ יח' הורים, קומה ב', 

משופצת, יפיפיה + 
מחסן, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 באיזור קוטלר 3.5 
חדרים, משופצים, ק"ק 
+ חצר גדולה + כניסה 

נפרדת, 1,730,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

מ"ר, קומה ב', עורפית, 
פתוחה, 1,550,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 1, 

3 כ"א, משופצת חלקי, 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 בעזרא נדבורנה 3.5 
חדרים, 80 מ"ר, קומה 
4 + מעלית, שמורה, 

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ברחוב מימון בקרבת 
בית כנסת הגדול, דירה 3 
חדרים, מסודרים, קומה 

א', חזית, 1,470,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בהרב אשי 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

להרחבה!!! 1,800,000 
ש"ח, מציאה!! תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

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

 בבלעדיות דירת 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מ"ר, רחוב מירון, 

1,690,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)35-38(נכסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

2-2.5 חדרים
 בהרב שך/זבוטינסקי, 

קומה ראשונה, כ- 85 מטר, 
שמורה, ללא תיווך, 1,670,000 

_____________________________________________)35-42ל(ש"ח 054-8574487

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

4-4.5 חדרים
3-3.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים ענקיים!! חזית, 
מסודרת, קומה ג' ללא 
מעלית, מיידי, 4,800 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)29-29(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

בני ברק

 3 חדרים, 75 מ"ר, בשבטי 
ישראל 15, קומה שניה, לשנה, 

_____________________________________________)36-39ל(מיידי 052-2437292

פתח תקווה
 למכירה ברחוב אנה פרנק, 
דירה גדולה, יש מרפסת סוכה, 
בניין 4 קומות, מעלית וחניה, 
דירה אחת בקומה יהודה הס 

050-3003455)38-41(_____________________________________________

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

 2 חדרים, בגן וורשא/
הרב קוק, מרוהטת, ממוזגת, 

לשבתות/תקופה ארוכה, ולכל 
_____________________________________________)36-39ל(מטרה 054-6804376

 יחידת 2 חד' גדולים, ברח' 
עזרא ב"ב, מרווחת, מוארת, 

אופציה לריהוט, ניתן גם 
למשרד/מרפאה
_____________________________________________)36-39ש(050-5466628

 ברח' בית יוסף שיכון ה', 
2 חד', חדשה, כ- 42 מ"ר, 

ריהוט מלא, ממוזגת, מעלית, 
_____________________________________________)36-39ש(3,200 ש"ח 052-5007475

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, לא יח"ד, 

ק"א, במצב טוב, פינוי 
31.7.21, 3,050 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 להשכרה! באמרי ברוך 
2.5 חד', 50 מ"ר, מרוהטת 

וממוזגת, חדשה, 3,300 ש"ח 
_____________________________________________)35-38ש(03-5744002

1-1.5 חדרים
 דירת חדר, מרוהטת + 

מזגן, מכונת כביסה, ופריג'ידר, 
ליחיד/ה, ברחוב קהילות יעקב, 

1,100 ש"ח 03-5744031 
_____________________________________________)36-39ל(052-7654674

 מעוניינים לקנות בית 
פרטי עם גינה באזור בני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(סיגל 053-4224340  ברמת אלחנן, כ- 2 
חדרים, קומה ג', משופצת, 

סוכה, דוד"ש, ממוזגת, 
מאווררת, אפשרות לגנרטור

עסקים_____________________________________________)35-38ל(054-8413233

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם שקט 
ק.קרקע מוגבהת, חזית, 

משופצת, 80 מ"ר עם 
כניסה נפרדת + אופציה 

להרחבה של 40 מ"ר, 
6,500 ש"ח, 2,060,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)33-33(_____________________________________________

בני ברק

 3 חד', בשמעיה, 
מושקעת, משופצת, כ- 91 

מ"ר + מרפסת סוכה 13 
מ"ר, 2 מעליות, חניה, לל"ת 

_____________________________________________)38-41ש(052-6137111

 בבלעדיות בדוב הוז 
דופלקס 260 מטר, 3 כיווני 
אוויר + חניה בטאבו, קומה 
3, חזית, 3,000,000 "פנחס 

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 באזור נויפלד 5 חדרים, 
125 מ"ר, קומה ב' + 

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)38-38(_____________________________________________

 מפוארת יוקרתית ויחודית, 
באיזור השלושה 6 חדרים, כ- 

250, קומה ה', גג 143, מעלית 
ו- 2 חניות, 4,700,000 בלעדי 
_____________________________________________)38-38(נדל"ן השקעות 050-4130093

 בבלעדיות בפרל 6 חד', 
140 מ"ר, משופצת, קומה 

1 + יחידה 35 מטר, 3 כיווני 
אוויר "פנחס נכסים"

055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות באבן שפרוט 5 
חד', קומה קרקע, 120 מטר 

+ מרפסת 10 מטר, משופצת, 
2,250,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה' + התרי בנייה לעוד 
100 מטר + תוכנית למעלית, 

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! ברבי מאיר 
4 חד' משופצת, 105 מטר + 
סוכה + יחידת דיור 40 מטר, 
קומה א', 2,700,000 "פנחס 

_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 בעמק יזרעאל 4 וחצי חד' 
+ מרפסת שמש, אופציה 42 
מטר מאושרת, קו"3, מעלית 

וחניה, 2,050,000 "פנחס 
_____________________________________________)38-38(נכסים" 055-6789653

 בפרדס כץ 3.5 חדרים, 
משופצת, מסודרת, קומה 4 
ללא, אופציה על הגג ובצד, 

1,550,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)38-38(השקעות 050-4130093

 בלעדי 3 ח' )במקור 4 
ח'(, בפ"כ מתחרדים, 75 

מטר, קומה א' + מעלית + 
חנייה בטאבו + סוכה גדולה, 
1,480,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', 70 מטר, 
קומה 2, אופציה גדולה, שכנים 
בנו, 1,440,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בארלוזורוב, ק"א, 
מרפסת שמש, משופצת, 

4 חד', מעלית וחניה, קרוב, 
1,850,000 ש"ח

_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

3-3.5 חדרים
 בסמילנסקי, ק"ב, 95 

מ"ר, משופצת, מושכרת ב- 
3,600 ש"ח, 1,520,000 ש"ח 

_____________________________________________)38-38(050-6610501 סתיו

4-4.5 חדרים

 להשכרה במנחם בגין 
4 חד', קומה ראשונה, 
משופצת מהיסוד, 90 

מטר, 4,600 )גמיש( 
"פנחס נכסים"
055-6789653)38-38(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', ברחוב הרצל, 
קומה ב', חזית + מעלית + 

חנייה, 4,500 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)38-38(_____________________________________________

 בבילו, 2.5, מרווחת 
ונהדרת, ממוזגת ומרוהטת, 

נוחה גם למבוגרים
_____________________________________________)38-39ל(050-4192808

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

מ"ר, שכירות 3,000 
ש"ח, מוניטין + כל הציוד 
הנלווה )כספות, אזעקות, 

ריהוט(, 250,000 ש"ח, 
פרנסה בשפע, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)29-29(_____________________________________________

 להשכרה בלבד, קרית 
הרצוג, מגרש מעל דונם, 

לאחסון או למבנה או 
לכל מטרה, לטווח ארוך, 
לאחסון או למבנה תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23
 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

מבנים

חנויות

 ברחוב הר סיני קרוב 
לכהנמן, 6 חדרים גדולים, 

מתאימים לפנימיה 
לבחורי ישיבה, קומה 2, 
מתפנה לאחר ט' באב, 

6,000 ש"ח תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

050-5308742
03-5797756)29-29(_____________________________________________

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

חקלאיות, בכל הארץ, 
במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-07/2022(בכל הארץ 052-2457617

משרדים

 4 חד', בראשונים, מרווחת, 
יפה וממוזגת, מעלית, שרותים 

כפולים, מיידי, לתקופה 
_____________________________________________)38-39(ממושכת 052-7117548

 3 חדרים, במינץ, מרווחת, 
ממוזגת + מעלית, מיידי, 

לתקופה ממושכת 
052-7117548)38-39(_____________________________________________

 דירת גן מדהימה, בטבריה 
עילית, צמוד לפרויקט, 4 חד', 

100 מ"ר, פינתית, משופצת + 
נוף לכינרת + כניסה פרטית 

+ מחסן 15 מ"ר + אופ' 
להרחבה 60 מ"ר + יחידת 

הורים, רק 940,000 ש"ח
052-7166160 ידידיה 

_____________________________________________)39-39()בבלעדיות(

טבריה
פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 בשז"ר המבוקש 3 חד', 

73 מ"ר, קומה שניה, מסודרת, 
בניין חרדי, רק 580,000 

ש"ח ידידיה 052-7166160 
_____________________________________________)39-39()בבלעדיות(

ירושלים
4-4.5 חדרים

 רמות פולין: 4 חד' )84 
מ"ר נטו(, שמורה + סוכה 
)7 מ"ר(, ק"ג, נוף, מוארת, 
מציאה! 1,850,000 ש"ח! 

_____________________________________________)39-39(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )70 מ"ר 
נטו(, משופצת + סוכה )15 

מ"ר( + בניה מיידית )26 מ"ר(, 
ק"ב, 3 כיוונים, 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)39-39(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )71 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע גדולה 

כולל תוספת גינה, ק"א, נוף, 
במקום המבוקש! 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)39-39(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )83 
מ"ר נטו(, ללא מדרגות 

+ סוכה + חניה פרטית, 
משופצת, נוף, יחידת הורים, 

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)39-39(הכוכבים: 02-5713375

 במערב בני ברק בבניין 
חדש ומפואר, פנטאוס 

יוקרתי ביותר, 220 מ"ר 
במפלס אחד! ב- 12,000 

ש"ח גמיש להב נכסים 
050-4177750)39-39(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבעלזא 110 מ"ר, 
מטופחת, מיידי, ב- 

4,900, במינץ 110 מ"ר 
+ מעלית וחנייה, ב- 

4,900, מיידי להב נכסים 
050-4177750)39-39(_____________________________________________

 2 חד', ק"ג, ברח' טבריה, 
מוארת ומאובזרת, משופצת 

ומרוהטת, 2,800 ש"ח, בוידם 
_____________________________________________)39-42ש(גדול 055-5630196

 2.5 חדרים ברבי טרפון, 
קומת כניסה, לכל מטרה תיווך 

_____________________________________________)39-39(דורון 054-4980159

יחידות דיור
 בק. הרצוג יח' דיור 2.5 

חד', 43 מ"ר, חדשה, מרוהטת, 
3 מזגנים, סוכה ודו"ד, 2,400 

_____________________________________________)39-42ש(ש"ח 054-8432013

 יח' 2 חד', בירושלים-
שד"ל, מרווחת, מוארת, 

ניתן גם למשרד/מרפאה/
מחסן, 3,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)39-42ש(054-6870848

 לרציניים בלבד, מחיר 
מציאה, 5 חדרים, מרווחת, 
קומה ראשונה + 2 חניות 

+ מחסן גדול, חדש מקבלן 
_____________________________________________)39-50ש(050-7856208

חריש
+5 חדרים

ירושלים
קוטגים

 רמות ב': קוטג' 8 חד' 
גדולים )205 מ"ר(, כולל משרד 
+ גינה 80 מ"ר, פינתי, 10,000 

ש"ח לחודש תיווך הכוכבים: 
02-5713375)39-39(_____________________________________________

 בעל חנות ומשרד בבני 
ברק, אתה חייב את הלווי 

שלנו תיווך דורון
054-4980159)39-39(_____________________________________________

אולמות
 רמות ב': דירת אולם 

פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 
מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)39-39(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 חנות 22 מ"ר, בפסג, רק 
2,800 ש"ח תיווך דורון

054-4980159)39-39(_____________________________________________

 משרד 50 מ"ר, בגן וורשא, 
במחיר מציאה, למיידי תיווך 

_____________________________________________)39-39(דורון 054-4980159
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 קוראינו ולכל עמך בית ישראל

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465

 בק. שמואל, דירת נופש, 
מפוארת, גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-43ש(לנופש מושלם! 055-6788938

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל מ- 

_____________________________________________)20-42/21ש(349 ש"ח 079-5551606

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

1,400 ש"ח, 5 דק' למדרחוב 
+ מרפסת נוף, עד 4 ילדים 

_____________________________________________)30-41ש(054-6511250/350

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

כפר שמאי
 בוסתן לבל - 3 

צימרים, מתחם 4 דונם, 
בריכה + גקוזי' ספא 

ענק, למשפחות וזוגות, 
מחירים נוחים
_____________________________________________)28-39ש(054-4385580

ירושלים והסביבה

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/2022ש(050-6217759 02-5361771

 "בנצימר" - נופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

יבניאל

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

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-43ש(050-6333765

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

מושב תרום

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

מטולה 
 החל מכ"ה תשרי- 
וילת ענק, נוף מדהים 
ללבנון, 7 חד' שינה, 3 

מרפסות גדולות, ג'קוזי, 
קרוב לביהכנ"ס.

_____________________________________________)36-39ש(058-5409886

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-28/22ש(077-5590283

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

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

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

_____________________________________________)25-24/22ש(077-5590283

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/2022ש(ונדנדות 052-5856465

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

צפת

קצרין

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/2022ש(מרהיב 052-8793288

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)26-38ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

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

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

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

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)31-42ש(גקוזי' 052-4595914

מכוניות

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

לפרסום
03-6162228

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)37-40ש(קרליבאך 052-7153475

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 5 חדרים, מרווחת, 
נקיה, יפה, מרפסת סוכה, 
נוף לכנרת + חצר, קרוב 
_____________________________________________)35-43ש(לשטיבלאך 050-4124556

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 160 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)29-02/2022ש(חינם 052-2514960

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-33/2022ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

מוצרים 
ושירותים
גמחים

 להשתתפות בקו הצניעות 
073-383-4050, סיסמה 2448 

_____________________________________________)35-39(סולמית, שלוחה 5

מחשבים
 השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 
50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

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

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

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

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

_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

השבת 
אבידה

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 שידוכי מצווה, ללא תיווך, 
גם לפרק ב', בעיות בריאות 

)לא נפשי(, פרטים למייל 
mailshiducim@gmail.com)35-42ש(_____________________________________________

 אבד נגן סאנדיסק שחור 
וצהוב הדגם הישן בבני ברק 

_____________________________________________)37-38ח(טל': 053-3103209

 נאבד עגיל זהב של אישה 
בתאריך י"ד אלול בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(050-4105312

 ב"ה כבר זכינו להיות 
שותפים בהחזרת מאות זוגות 
תפילין, אבל עדיין בידינו מאגר 

של מאבדי ומוצאי תפילין, 
שלא הצלחנו לאתר, ולכן 

מבקשים ממי שאיבד או מצא 
תפילין בתקופה האחרונה 
לפנות אלינו - לששי קרקו 
בטלפון 054-4467877 או 

k0544467877@gmail.com 38-39ח(במייל(_____________________________________________

שיפוצים

יד שניה 
קונים

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

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים ספרי קודש )ש"ס 

_____________________________________________)37-38ח(מפרשים מוסר( 053-3133509

 דרושה עריסה לתינוק 
עבור משפחה נזקקת 

בירושלים עד 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)37-38ח(052-7197544

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)38-39ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)38-39ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)38-39ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)38-39ח(סימלי 052-3595314

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( סטנדרים כסאות 
מכונת ייבוש סירים

_____________________________________________)38-39ח(053-3133509

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 דרוש שנאי 6V למכונת 
חישוב במצב תקין

_____________________________________________)37-38ח(050-5343924

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)37-38ח(בתחום 052-7396092

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)33-36(_____________________________________________

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-3463482

 בהזדמנות הליכון חשמלי 
במצב חדש פונקציות עדכניות 

_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 053-3118229

 למכירה שואב אבק חזק 
_____________________________________________)38-39ח(110 ש"ח בלבד 052-5737813

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 055-6651237

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-3558949

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)38-39ח(054-7432035

 למכירה מסך למחשב 
לכל מטרה במצב מצוין 250 

_____________________________________________)38-39ח(ש' פלא': 055-9178123

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7676856

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

 משרד 24 מ"ר, רק 1,500 
ש"ח, קומה א' תיווך דורון 

054-4980159)39-39(_____________________________________________

אתר ממוזג צמוד לתחנת הרכבת בכפר חב“ד

03-9606367 לפרטים:

נסיעה 
בטרקטור*

ום
של

 ת
פת

וס
בת

 *

הפעילות
בהתאם
להנחיות

סוכההתו הירוק
מהודרת
במקום

beedvash.co.il

פתוח בחול המועד סוכות בימים:
רביעי ט"ז תשרי 22.9 | חמישי י"ז תשרי 23.9

ראשון כ' תשרי 26.9 | אסרו חג- רביעי כ"ג תשרי 29.9
בין השעות 10:00-18:00 

ניתן להזמין כרטיסים מראש דרך האתר או הברקוד

משחקיה

התשלום מגיל שנתיים ומעלה45 ₪ לילד 35 ₪ למבוגר

חדש!

אין כמו בבית-הצגה
משחק תפקידי הדבורה

תהליך ייצור הדבש - מיצג אור קולי
חידון קליקרים סוחף

יצירת נר מדונג דבורים טהור
משחק אינטראקטיבי תוסס
תצפית בכוורת השקופה

מפגש עם דבוראי בכוורת דבורים
צנצנת דבש מתנה

של אמן

הדרמה
ר‘ מיכאל וייגל
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התשלום מגיל שנתיים ומעלה45 ₪ לילד 35 ₪ למבוגר
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משחק תפקידי הדבורה
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מפגש עם דבוראי בכוורת דבורים
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הדרמה
ר‘ מיכאל וייגל

אתר ממוזג צמוד לתחנת הרכבת בכפר חב“ד

03-9606367 לפרטים:

נסיעה 
בטרקטור*

לום
 תש

ספת
בתו

 *

הפעילות
בהתאם
להנחיות

סוכההתו הירוק
מהודרת
במקום

beedvash.co.il

פתוח בחול המועד סוכות בימים:
רביעי ט"ז תשרי 22.9 | חמישי י"ז תשרי 23.9

ראשון כ' תשרי 26.9 | אסרו חג- רביעי כ"ג תשרי 29.9
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ניתן להזמין כרטיסים מראש דרך האתר או הברקוד

משחקיה

התשלום מגיל שנתיים ומעלה45 ₪ לילד 35 ₪ למבוגר

חדש!

אין כמו בבית-הצגה
משחק תפקידי הדבורה

תהליך ייצור הדבש - מיצג אור קולי
חידון קליקרים סוחף

יצירת נר מדונג דבורים טהור
משחק אינטראקטיבי תוסס
תצפית בכוורת השקופה

מפגש עם דבוראי בכוורת דבורים
צנצנת דבש מתנה

של אמן

הדרמה
ר‘ מיכאל וייגל

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

בני ברק

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

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

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים
 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-43ש(מבודד 052-3833809

בר יוחאי

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 דירה באבני נזר, 
קומה נוחה, עם מעלית, 

120 מטר, 4 חדרים + 
מטבח גדול, 3 כיווני אויר, 

מרפסת סוכה, חנייה 
_____________________________________________)37-40ש(052-7153475

טבריה

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

חצור הגלילית 
 צימר מקסים בצפון, 

סוכה כשרה למהדרין, בריכה 
מפנקת וחצר גדולה

058-3223320)38-39(_____________________________________________

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)39-50ש(052-8355839

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/2022ש(02-5382304

 בס"ד, צימרים יפים ליד 
ירושלים, לאברכים, בריכה 
פרטית, ענקית, מחוממת, 

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-06/2022ש(055-6697474

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 
אופציה לסוכה, בשכונת "נוף 

מירון", קרוב לעתיקה
_____________________________________________)33-32/22ש(052-2607031 )גם וואצאפ(

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה י”א תשרי- י”ג תשרי תשפ”ב   17/09/2021-19/09/2021

 כורסא + הדום בצבע חום 
_____________________________________________)37-38ח(150 052-8958197

 שולחן סלון מזכוכית אורך 
110 רוחב 60 גובה 40 200 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 סלון 2+3 דמוי עור במצב 
_____________________________________________)37-38ח(טוב 400 ש"ח 052-8958197

 ארון הזזה בצבע עץ גובה 
240 רוחב 160 עומק 50 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-8958197

 ארון נעליים בצבע לבן 2 
מדפים 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות ב- 570 

ש"ח לפני חודש 220 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-6140800

 למכירה שולחן עץ פינת 
_____________________________________________)37-38ח(אוכל 500 ש"ח 052-6140800

 מיטת ילדים מעץ מלא 
במצב מצוין ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7619852

 למכירה שולחן כתיבה לבן 
+ כסא וידיות 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(03-6199806

 כסאות משרד 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 פלורוסנטים 20 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(כולל גוף 054-4273857

 שולחנות לסוכה 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מנורת זרוע לסופרים 40 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

ספה 3 מושבים, אפשרות 
לכל מוצר בנפרד, עור איטלקי, 

_____________________________________________)35-36ל(חדישים 052-4227714

 ספה לשינה, נפתחת 
אוטומטי, לעוד מיטה, חברת 

עמינח, חדישה, בהזדמנות 
_____________________________________________)35-36ל(052-4227714

 קולט אדים של לוינט 200 
_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 נברשות/תאורה 100 
_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 מאוורר עמוד בלו סטאר 
עוצמתי במיוחד כחדש 180 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7623377

 מאוורר חדש לתקרה 
באריזה 4 כנפיים 150 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(052-2786557 בפתח תקוה

 מזגן חלון אלקטרה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-3595314

תינוקות

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

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

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

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 למכירה! מיידי! בב"ב, 
תכולת בית! כג' ארונות, 

בגדי ערב, חדר שינה, 
מזנון, מדיח, מטפחות, 

וכ', במחיר עלות
052-4668429)35-36(_____________________________________________

 מטרנה אקסטרה קאר 
מהדרין שלב 3 תוקף 11/22 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 43 ש"ח בב"ב 03-6038281

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(058-3245685

 משאבת חלב רלבוב 
דו"צ חשמלית 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 משחק לתינוק לעגלה 
_____________________________________________)38-39ח(קשת 60 ש"ח 058-3245685

 משאבת אוונט ידנית 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כחדשה! 058-3245685

 עגלת בוגבו קמיליון צבע 
בז' רק 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מנשא לתינוק מגיל חצי 
_____________________________________________)38-39ח(שנה 50 ש"ח 053-3155415

 כסא אוכל כולל מגש של 
איקאה 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר מיקי 30 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 400 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל
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 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 מחיר 450 

_____________________________________________)36-37ח(פלא': 052-8958197

 כורסא + הדום בצבע חום 
_____________________________________________)36-37ח(מחיר 150 052-8958197

 שולחן סלון מזכוכית אורך 
110 רוחב 60 גובה 40 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(200 פלא': 052-8958197

 ארון 3 דלתות דלת אחת 
מראה בצבע לבן גובה 240 

רוחב 120 עומק 54 מחיר 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח פלא': 052-8958197

 ארון הזזה בצבע עץ גובה 
240 רוחב 160 עומק 50 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 052-8958197

 ארון נעליים בצבע לבן 2 
מדפים מחיר 150 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

_____________________________________________)36-37ח(מחיר 450 052-8958197

 מיטה מזרון 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 ארונית עם מדפים 
בצבע שחור כחדש מתאימה 
למרפסת שרות איקאה 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8542330

 ספה מעור בצבע חום 
מצב מצוין דו מושבית 450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח טל': 054-8542330

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 מחיר 450 

_____________________________________________)36-37ח(פלא': 052-8958197

 כורסא + הדום בצבע חום 
_____________________________________________)36-37ח(מחיר 150 052-8958197

 שולחן סלון מזכוכית אורך 
110 רוחב 60 גובה 40 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(200 פלא': 052-8958197

 ארון 3 דלתות דלת אחת 
מראה בצבע לבן גובה 240 

רוחב 120 עומק 54 מחיר 450 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח פלא': 052-8958197

 ארון הזזה בצבע עץ גובה 
240 רוחב 160 עומק 50 מחיר 

_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 052-8958197

 ארון נעליים בצבע לבן 2 
מדפים מחיר 150 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)36-37ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

_____________________________________________)36-37ח(מחיר 450 052-8958197

 מיטה מזרון 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-3847842

 ארונית עם מדפים 
בצבע שחור כחדש מתאימה 
למרפסת שרות איקאה 100 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-8542330

 ספה מעור בצבע חום 
מצב מצוין דו מושבית 450 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח טל': 054-8542330

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(280 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 2 שידות למיטה תוצרת 
איטליה )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 למכירה שולחן כתיבה 
לבן + גלגלים וידיות 210 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בלבד 052-5737813

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 מיטה סיעודית )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות 80 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(מצויין 052-7188017

 כסא אוכל לתינוק כחדש 
איכותי ישיבה שכיבה מתקפל 

יורד 3 מצבים + 2 מגשים 180 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7188017

 מעמד לאמבטיה תינוק 
אוניברסלי חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 מטרנה בד"ץ גדולה 35 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7188017

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(220 ש"ח 054-7216671

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 450 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 
משוכללת כחדשה 499 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-4171008

 משאבת חלב מדלה 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
_____________________________________________)38-39ח(חדשה 50 ש"ח 058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)38-39ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 עגלת בייבי גוגר תאומים 
_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלה 10 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 מזרן לעגלה חדש 30 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 עגלת תינוק כחדשה 
עגלה + טיולון גוי 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה 
סואינג 300 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 משאבת חלב טומי חדשה 
_____________________________________________)38-39ח(דו"צ 350 ש"ח 058-3245685

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)38-39ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(03-6199806 בערב

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)38-39ח(שקל 054-3177932

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סאוטר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-3463482

 סכך קלוע לסוכה כחדש 
1.60/3 נזר הקודש 70 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(03-5700672

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)38-39ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)38-39ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים 100 
ש"ח דניאל 050-5291073 

_____________________________________________)38-39ח(אבנר 050-3337530

 גגון אלומיניום מרובע חדש 
_____________________________________________)38-39ח(לרכב 350 ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר לא 
חשמלי 180 ש"ח + מעצורים 

_____________________________________________)38-39ח(053-3121020

 למכירה שואב אבק ידני + 
כסא אוכל לתינוק + אמבטיה 

עם מעמד + סלקל + כסא 
רכב + מדפסת הזרקת דיו 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 למכירה כובע מגבעת 
פנתר מצב מעולה 100 ש"ח 

+ מעבד מזון איכותי 110 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(בלבד 052-5737813

ABS  למזדה 3 משופץ 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-4960603

ABS  לטויוטה משופץ 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 050-4960603

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק ברזל 90 ש"ח 

בלבד + קומודה 220 ש"ח + 
טיולון + מזוודות 90 ש"ח + 
מדפסת סורק 140 ש"ח + 
שידה 160 ש"ח עץ מלא + 

מפזר חום + אופניים תקינות 
+ מסך מחשב 90 ש"ח + 

מגהץ אדים 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 זוג תוכונים + כלוב + 
כלוב הטלה בני חצי שנה 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-8508966

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(050-4176661

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים, פינות גן מושקעות 
על ידי ציירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-4129179

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)38-39ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בירושלים 054-8415306

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)38-39ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)38-39ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)38-39ח(054-3177932

 שק שינה בוגבו 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(שחור חדש 058-3245685

 קלמרים חדשים 10 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(כ"א 058-3245685

 HP תיק למחשב נייד 
_____________________________________________)38-39ח(חדש 50 ש"ח 058-3245685

 מגבעת ברון כובעים מידה 
54 במצב חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 משחק חוליה בשורה עם 
12 לוחות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 נעלי בית פתוחות מורן 
חדשות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 סנדלים שחורות חדשות 
לילדים מידה 36 רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 ילקוט חד קרן עם עגלה 
מובנית קל גב כחדש 100 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 058-3245685

 מחשב נייד מצויין 500 
ש"ח אפשרות בתוספת 

תוכנות 440GB טל':
_____________________________________________)38-39ח(052-7126359

 נגן MP3 טאצ' חברת 
דוקו 8 גיגה כולל בלוטוס 

כניסה לכרטיס רמקול חיצוני 
מובנה מגן 120 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8562463

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח טל': 054-8562463

 שולחן נגרות לילדים + 
פטיש מברג פלסטיק 55 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 XL קסדה למבוגר מידה 
_____________________________________________)38-39ח(ב- 40 ש"ח 053-3155415

 ילקוט צבע כחול ירוק 
לבנים קל גב 30 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 ז'קט צמר כחדש צבע 
אפור מידה 36-38 50 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7676856

 מגבעת לנערים 250 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)38-39ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 ספר היסטוריה דברי 
בית שני לכיתה ו 20 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מחברים וחומרי 
אינסטלציה 10-50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 שק שינה 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)38-39ח(350 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה קטנות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-4273857

 מעיל צמר לאישה צבע 
_____________________________________________)38-39ח(שחור 70 ש"ח 053-3155415

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד שלנו 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 80 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 כיריים לקמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח 054-4273857

 מגהץ אקאי כחדש 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מלחם בדיל מקצועי 50 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 גק לרכב 25-50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-3595314

 למכירה טוסטר חדש 
באריזה אחריות לשנה 40 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(054-8481830 ירושלים

 למכירה סלילים גדולים 
לטייפ 20 ש"ח כ"א מלאים 

בשירים וקונצרטים רבים 
ובשפות שונות 050-6688160 

_____________________________________________)37-38ח(שמואל

 למכירה טייפ סלילים 
גדולים של חברת אקאי 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-6688160 שמואל

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)37-38ח(054-7432035

 מטחנת בשר מצויינת 
ROTEL ב- 140 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(052-7600336

 למכירה אוזניות בלוטוס 
חדשות דגם אייר פודס אפל 

ב- 50 ש"ח בלבד!!
_____________________________________________)37-38ח(055-6758075

 מסך למחשב במצב מצוין 
24 אינץ חברת PILOT ב- 

_____________________________________________)37-38ח(250 ש' 055-9178123

 מזגן תדיראן עילי 
קומפקטי 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ' מפורק מהקיר 
רק 450 ש"ח במקום 550 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8412976 ב"ב

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
היה בשימוש מועט 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3346080

 תנור סאוטר 2 תאים 4 
להבות 8 שנים 500 בב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(054-8548433

 מכונת גילוח ותספורות 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח 054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר אמקור XL ב- 400 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מיקרוגל במצב מצוין 
)ב"ב( 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)38-39ח(054-8491154

 מזגן תדיראן עילי 
קומפקטי 1 כ"ס + צנרת 

מתכת 3.5 מ' מפורק מהקיר 
רק 450 ש"ח במקום 550 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-8412976 ב"ב

 מטען למכונת גילוח 
פיליפס 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מקרן USB נייד עם חיבור 
למחשב רק 95 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(058-3245685

 מחשב נייח עם זכרון 4 
_____________________________________________)38-39ח(גיגה 500 ש"ח 053-3155415

 מברשת שיניים חשמלית 
_____________________________________________)38-39ח(חדשה 20 ש"ח 054-4273857

 מסחטת פירות גזר 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 משאבה לניפוח גלגלים 
_____________________________________________)38-39ח(10 ש"ח 054-4273857

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

_____________________________________________)37-38ח(450 052-8958197

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 450 

_____________________________________________)37-38ח(052-8958197

 ספה בודדת במצב מצוין 
צבע מקורי 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)37-38ח(050-4166201

 סטנדר בניחוח של פעם 
_____________________________________________)37-38ח(50 ש"ח ב"ב 050-4166201

 למכירה עגלת טיולון 
ציקו שחורה איכותית כולל 
גג צל מלא 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(052-5737813

 מיטת מעבר 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-5708636

 לול קמפינג 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-5708636

 טיולון גוי פאקט 500 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-5708636

 למכירה עגלת ציקו 
שחורה איכותית כולל גג צל 

מלא 240 ש"ח בלבד
_____________________________________________)36-37ח(052-5737813

 מיטת תינוק כחדש 300 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 050-4108948

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

   למכירה מכשיר מדידת 
לחץ דם + חיתולים למבוגרים 
+ מכשיר אדים קרים 80 ש"ח 

+ מעבד מזון כמו חדש 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 052-5737813
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sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

למעון תקשורת של העמותה לילדים בסיכון בתל אביב

קורות חיים יש לשלוח למייל
jobs@childrenatrisk.org.il

משרה חלקית או מלאה
 בשעות הבוקר והצהריים

הדרכות והכשרות ניתנות במקום,
שכר מתגמל ומענקים למתאימים/ות

דרוש/ה סייע/ת חינוכי/ת

אנחנו מגייסים!

קורות חיים יש לשלוח ל:
dorins@hcsra.co.il 

Best invest רפרנטים/ות פוליסות
 להפקת פוליסות, פדיונות 
ושינויים בפוליסות חיסכון. 

העבודה בחולון      שעות גמישות 
מתאים לאימהות     הטבות בחגים 

קליטה כעובד מהיום הראשון
כרטיס סיבוס

 ותנאים מעולים למתאימים.
בצירוף מספר משרה 2097

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)39-42ל(או בבתים 055-5527391

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

■ 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

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

 דרושות סייעות לגיל 
+25, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)36-39ש(054-8507450

 לישיבה בב"ב דרוש 
אב בית + שיפוצים קלים 

_____________________________________________)36-39ש(054-7310237

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד מטבח לארוחות 

_____________________________________________)36-39ש(קלות 054-7310237

 למעון דתי בפ"ת, דרושה 
מידית, מטפלת בעלת ניסיון, 

למשרה מלאה 052-8226582 
_____________________________________________)37-40ל(052-8530061 

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 גננת אחראית לצהרון 
בת"א, משרה קבועה, קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)38-39(_____________________________________________

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)38-39ח(050-6651365

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, לתינוקיה, 
תנאים מעולים!
_____________________________________________)38-41ל(053-5459071

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)38-39ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)38-39ח(052-7396092

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(055-6766201

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)37-38ח(058-3233170

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3187276 

 למכירה שובר על סך 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3187276

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)37-38ח(052-7396092 

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)37-38ח(שקלים 052-7396092

 למכירה עגלה מנירוסטה 
4 מדפים כחדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(ברוך 052-8374783

 למכירה תוכי קווקאר 
האכלת יד מטובע 350 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7130731

 למכירה תוכי דררה 
האכלת יד לשעבר מטובע 150 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7130731

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)37-38ח(בפתח תקוה 052-2786557

 שובר לליבוביץ בשווי 
500 ש"ח במחיר 470 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(058-3285857

 מציאה אמיתית חדש 
באריזה משחק רגעי קסם 

לזוגיות מושלמת ב- 200 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(לפרטים 052-7630089

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)36-37ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)36-37ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)36-37ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)36-37ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל אופני 
ילדים 30-40 שקל

_____________________________________________)36-37ח(054-3177932

 מטאטא הפלא 50 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 דשא סינטטי חדש באריזה 
_____________________________________________)36-37ח(4*4 300 ש"ח 052-7188017

 מראה חדשה לאמבטיה/
חדר שינה 60*60 70 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(052-7188017

 למכירה אופני הרים במצב 
חדש שילדה אלומיניום 350 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)36-37ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

 2 ארנבות לבנות 
חברותיות מאד! כולל כלוב 

_____________________________________________)36-37ח(200 ש"ח 058-3274726

 נעלי בית אורטופדיות 
יפיפיות 38.5 איזיספיריט 

חדשות באריזה 259 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(052-7177248

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306 

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(בירושלים 054-8415306

 כלובים לארנבות 60*35 
_____________________________________________)36-37ח(ס"מ 110 ש"ח 054-8419172

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)36-37ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות 10 שקל לרפידות 

_____________________________________________)36-37ח(דיסק 055-6768157

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)36-37ח(058-3233919

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

_____________________________________________)36-37ח(400 ש"ח 058-3233170

 מעיל צמר לנשים מזרה 
מידה L מהמם כמו חדש 300 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7127132

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)36-37ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 370 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)36-37ח(054-8412976

 מכירת דגים לתשליך 5 
_____________________________________________)36-37ח(שקל כ"א 054-8515875

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(054-7938941

 למכירה תוכונים כלוב ותא 
הטלה צבעים נדירים 50 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4141702

 סיר בישול איטי 6.5 זק"ש 
חדש באריזה 150 ש"ח שמעון 

_____________________________________________)36-37ח(050-8774181

 ילקוט קיפלינג מהמם 
במצב חדש ורוד פוקסיה 150 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד! 052-7130655

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין ב- 130 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-2819921

 אופני ספורט 400 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(050-7757420

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(120 ש"ח 054-7216671

 למכירה מזוודה חזקה 90 
ש"ח + כסא רכב + סלקל 95 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה שואב אבק ידני + 
כסא אוכל לתינוק + אמבטיה 

עם מעמד + סלקל + כסא 
רכב + מדפסת הזרקת דיו 90 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח כל פריט 052-5737813

 למכירה מגבעת פנתר 
מצב מעולה 150 ש"ח + 

מעבד מזון איכותי 110 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(בלבד 052-5737813

 פיטום הקטורת חדש 
מהסופר קטן 450 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(054-8430025

 נעלים צבע חום מידה 38 
חברת 1936 180 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(052-7177539

 למסירה חינם! 15 
קרטונים למעבר דירה 
מקופלים במצב ט"מ

_____________________________________________)36-37ח(055-6724446

 כיור כפול מנירוסטה אורך 
99 ס"מ 500 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4108948

 מתקן פלסטיק ליבוש 
כביסה כתר כחדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(050-4108948

 כיריים בילדאין 5 להבות 
_____________________________________________)36-37ח(250 ש"ח 050-4108948

 ברז פרח יפה ארוך לכיור 
מטבח 120 ש"ח

_____________________________________________)36-37ח(050-4108948

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)36-37ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)36-37ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)36-37ח(054-7216671

 זוויות למדפים זוג ב- 20 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן נמוך לילדים 25 
_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 052-7126106

 כבלים לסוכה 10-15 ש"ח 
_____________________________________________)36-37ח(053-3155415

 ציפות לשמיכה חדשות 
מתאים למיטת שלישיה 70 

_____________________________________________)36-37ח(ש"ח 053-3155415

 דרושה מטפלת ריגשית 
להעברת סדנא מובנת 

למודעות עצמית וחשיבה 
חיובית בילדים, בראש העין 

050-9303146)39-40(_____________________________________________

 למרכז הספורט הדתי, 
מדריכי/ות: כדורגל, 

חנ"ג, התעמלות, קרקע, 
אומנות, לשעות צהרים, 
ש.גבוה 052-6420609 

053-5242789)39-42(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק, 
מטפלות לתינוקיה לאחר 

החגים, למשרה קבועה או 
_____________________________________________)38-39(למילוי מקום 052-7641817

 בחורי ישיבה לעבודה 
בכפרות, לאוטיזם, וגם 

מעוניינים לעבוד בארבעת 
_____________________________________________)38-39ל(המינים 052-7168717

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)38-41ש(052-4003742

 דרוש נהג לחלוקה 
ברמת אביב, שעות 

12:30 עד 04:00, רכב 
פרטי חובה, שכר טוב 

למתאימים
_____________________________________________)38-39ש(051-5797730 יניב

לפרסום
03-6162228

 למכירה צמיד פנדורה 
כסף 925 חדש ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3150790

 חגז חדש באריזה 300 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4166201

 תרנגולים לבנים מסוג 
ברמה ב- 80 ש"ח ל- 1 יונים 

_____________________________________________)37-38ח(ב- 30 ש"ח ל- 1 08-9765927

 למכירה אופני ראלי 
פעלולים ב- 300 ש"ח במצב 

נהדר + אופני ילדים 130 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-2819921

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)37-38ח(תקוה 052-2786557

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 גיפ ממונע לילד במצב 
חדש + נגרר בבני ברק 500 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8457681

 למכירה כפכף נעלי בית 
סגור גברים/נשים טבע נאות 
מידה 42 חדש באריזה 350 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7116853

 2 יח' סורגי בטן מידות 
1/120 1/1 מ' 500 ש"ח כולל 

_____________________________________________)37-38ח(התקנה 052-7116853

 למכירה אופני הרים 25 
אדום שחור כחול כ"א 350 

ש"ח מתאים לנערים מגיל 10 
_____________________________________________)37-38ח(054-2819921

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בירושלים 054-8415306

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 
על ידי ציירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4129179

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(050-4176661

 2 גלילי דשא סינטטי 
איכותי בזול אפשר לפי מטר 
_____________________________________________)37-38ח(33 ש"ח למטר 03-8000024

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)38-39ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)38-39ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)38-39ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 דיסק לחיתוך ברזל 5 200 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 בלוני גז 250 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)38-39ח(20 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(גמיש 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 30 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4273857

 כבל מאריך בכל הגדלים 5 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-4273857

 נעלי הרים מידה 41-45 
_____________________________________________)38-39ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 ילקוט קל גב עפרונות 
+ קלמר תואם לבנים במצב 

_____________________________________________)38-39ח(כחדש 80 ש"ח 054-8485026

 נעליים לבנים מידה 35 
בצבע שחור חב' דקו חדשות 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח טל': 054-8485026

 משחקי קופסא לילדים 
במצב מצוין 20-30 ש"ח טל': 

_____________________________________________)38-39ח(054-8485026

 וואזה לשולחן גובה 30 
_____________________________________________)38-39ח(ס"מ 45 ש"ח 053-3155415

 פוך זוגי יחיד מתאים 
לבית הארחה/צימר 40 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 משחק הרכבה לילדים 
דומה קליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 מסננת נירוסטה גדולה 
_____________________________________________)38-39ח(מאוד 25 ש"ח 053-3155415

 תלת אופן חזק לילדים 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח 053-3155415

 סט מצעים זוגי חדש 
באריזה כיתן 350 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 ערכה לחנוכה 44 כוסיות 
פלסטיק ללא שמן 25 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה ד 15 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3155415
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בונים סוכה?
ומה עם תאורה?

25% הנחה
על מאווררי עמידה וקיר

  LED אסף מוגן מים
תקני לסוכה

כולל כבל ותקע
6500k | 26W

3959

סטנד לפרוז׳קטור 
1.68 מ׳ + כבל

90

גרילנדה LED סולרי
כולל פאנל סולרי ונורות

 +IP44 10 נורות |  צבעוני

14990

מארז סרט 12V RGB LED + שלט
5 מטר צבעוני | כולל שנאי

39 90

ליח׳

קטלן ליתושים
2 x 8W

99

 SMD LED סולו פרוז׳קטור
50W | אור לבן/ צהוב

4990

14

LED שרשרת
30 נוריות צבעוניות 5 מטר

מגן דוד 
לשימוש עם סוללות

)לא כולל סוללות(

2990

39

וילון LED מנצנץ 300 נוריות
3X3 מ׳ | צבעוני / צהוב / לבן

ליח׳

90

אין צורך בחשמל

מיוחד לסוכות!
מחיר 

Online גם ב-
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