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לשלוחה

"אני רוצה להרגיע את ליברמן, 
ש"ס לא בדרך לממשלה"

ראש הממשלה נפתלי בנט נשא דברים בפתיחת מושב החורף של הכנסת ודיבר על תקציב המדינה, הגרעין האיראני, 
מעמדה של ישראל בעולם, המאבק בקורונה, מחירי הדיור ונושאים נוספים, תוך כדי שהוא עוקץ את נתניהו  בנט חשף 
בדבריו פעילות שביצע המוסד בחודש שעבר בניסיון להשיג מידע חדש על הנווט השבוי רון ארד – וספג ביקורת מבכירים 

במערכת הביטחון על השימוש הפוליטי בפעילות המוסד  נתניהו תקף בנאומו: "בנט הביא שינוי נורא. הבאנו לכם מדינה 
עם כמעט אפס מתים ביום. אצלכם נפטרו 1392 איש, עם חיסונים. אתם מקבלים את הסכם הגרעין כמילה מוגמרת. 

מאיראן ועד עזה רואים שהממשלה מכילה. כשמכילים את הטרור – מקבלים את הטרור" | עמ' 12

פתיחת מושב סוערת :  יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בנאומו בפתיחת מושב החורף:

אבי גרינצייג

תזוזה טקטונית
שעה קלה אחרי שראש הממשלה ניסה, 
את  לשאת  הצלחה,  של  חלקית  במידה 
של  )ובמילותיו  המסורתי  הפתיחה  נאום 
החורף  לכנס  האומה'(  'מצב  נאום  בנט: 
העשרים  הכנסת  של  השני  המושב  של 

לת הבנויה  תגובתו  אחרי  מעט  ־וארבע, 
שהזכי האופוזיציה,  ראש  של  ־לפיות 

הוא  מדוע  כאחד  ולאוהביו  לשונאיו  רה 
שהיו  הרטוריקנים  מגדולי  לאחד  נחשב 
של  ומסקרן  עדכני  סקר  התפרסם  כאן, 

'דיירקט פולס'.
כפי שכבר נכתב כאן לא אחת, דיירקט 

־פולס היא חברת הסקרים שהשיגה במע
התוצאות  את  האחרונות  הבחירות  רכות 
הקרובות ביותר למציאות. למעשה, עיקר 

־כוחה נעוץ בזיהוי מוקדם של מגמות שו
־נות, ובהן שגשוגו המפתיע של גנץ בש

יציבותה  הבחירות,  שלפני  האחרון  בוע 
של רע"מ, ההפתעה של סמוטריץ' ועוד. 
משכך, מן הראוי לתת משקל מה לנתוני 

הסקר, ובעיקר למגמות שהוא מזהה.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

רה"מ נפתלי בנט בפתיחת מושב החורף | צילום: דוברות הכנסת 

המירוץ 
להקמת ועדת 

חקירה בפרשת 
הצוללות

שר המשפטים גדעון סער נתן את אישורו 
להקמת ועדת חקירה לפרשת הצוללות 
כדרישתו של שר הביטחון בני גנץ | עמ' 9

עמ' 4

יותר מ-100 
בתי כנסת

 קיבלו ריהוט 
לקראת 
החגים
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Sometimes Difficult

www.iclimb.co.il אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם 02-6482264

אוהבים לטפס?

welcome to theexperienceexperience

  קעמפים  ימי הולדת  אירועים  חוגים
סדנאות  ימי כיף  קורסים  קבוצות

המדהים 

בואו 
לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו 

קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 
מתחם כוח וכושר



המבצע יתקיים בין התאריכים ל' בתשרי תשפ"ב 6.10.21 ועד ט"ו בחשוון 
תשפ"ב 21.10.21 | הטלמסר פעיל בכל שעות היממה, בימי שישי עד 
| המבצע בכפוף ובהתאם  השעה 15:00 ובמוצאי שבת מהשעה 20:00 
לתקנון. ניתן לעיין בתקנון בתיאום מראש במשרדי גל אורן, 03-6133555 

ברחוב מנחם בגין 42 רמת גן | התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

עמק. אחרת, מה הטעם?

קונים אריזת עמק | מתקשרים ל- 03-3738000 | עונים על 3 שאלות 

150 המשתתפים שיענו נכון על השאלות בזמן הקצר ביותר,
יזכו במארז עמק מפנק עד הבית

הכולל: מגוון גבינות עמק, טוסטר, לחם ומדבקות לכריכים!

!150 זוכים

עמק במבצע טעים במיוחד!
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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

התרחבות במאוחדת אלעד: מטפלים ומומחים 
חדשים הצטרפו למרפאות מאוחדת בעיר

חתן השמחה: 
ראש העיר

יותר מ-100 בתי כנסת 
קיבלו ריהוט לקראת החגים

מאת: אלי כהן

באלעד  מאוחדת  של  וההתפתחות  הצמיחה 
מומחים  מטפלים  הצטרפו  ובאחרונה  נמשכת 

נוספים לשירות לקוחות מאוחדת בעיר. 
יצחק  נחלת  למרפאת  הצטרפה  היתר  בין 
קלינאית תקשורת לילדים ולמבוגרים אשר תעניק 
יוענקו  הטיפולים  גבוהה.  בזמינות  השירות  את 
בהתפתחות שפה  איחור  ובהם  הנושאים  במגוון 
ודיבור, שיבושי היגוי, החלפות והשמטות הגאים, 
צרידות  הדיבור,  בשטף  שונים  וליקויים  גמגום 
קלינאית  ועוד.  בליעה  הפרעת  קול,  והפרעת 
3-9 ומבוגרים  מגיל  בילדים  מטפלת  התקשורת 

מעל גיל 9.
במרפאת  המומחים  לצוות  הצטרפה  כן  כמו 
 - פרס  אור  הגב'  קלינית,  דיאטנית  יצחק  נחלת 

מומחית בתחום הגריאטריה, אונקולוגיה וגסטרו. 
-  גב'  המומחים  לצוות  מצטרפת  היא  בכך 
אפרת מיכאל זהבי, דיאטנית קלינית בריאטריה, 
סוכרת וליווי הריון, מר ניר כהן, דיאטן קליני וכן 
במרפאת שמאי הגב' מעיין דוד, דיאטנית ילדים. 
מקבלים  מאוחדת  של  המצוין  השירות  את 
הקיימות  מרפאות  שלוש  באמצעות  הלקוחות 
בעיר בפריסה רחבה: מרפאת נחלת יצחק וויזניץ' 
ומרפאת  ויסלובסקי  דבורה  הגב'  ע"י  המנוהלות 

שמאי המנוהלת ע"י הגב' רבקה דויטש.
באלעד עומדים לטובת הלקוחות מנהלי קשרי 
יפרח,  ישראל  והרב  וייס  מנחם  הרב  קהילה 
היום  שעות  בכל  לטלפונים  עונים  המנש"ים 
ומסייעים בכל בקשת סיוע ועזרה כמו גם לייעוץ.

של  רחב  מגוון  ניתנים  יצחק  נחלת  במרפאת 
ילדים,  רפואת  שרותי  ובהם  הרפואה  שירותי 
נשים ומשפחה מורחבים, ולצידם שירותי רפואה 

מקצועיים: אנדוקרינולוגיה ילדים, אף אוזן גרון, 
ודיאטן  דיאטנית  מבוגרים,  אורתופדיה  אורולוג, 
גבר  פיזיותרפיה  עו"ס,  פסיכיאטר,  למבוגרים, 
פסיכולוג,  כירורג,  תקשורת,  קלינאית  ואישה, 
עיניים,  עור,  אורתופטיסט,  אנדוקרינולוגיה, 
וריכוז,  קשב  ילדים  אגן, נוירולוג  ריצפת  פיזיו' 

שירותי אחיות, ליווי הריון ועירוי ברזל.
כירורגית  ילדים,  כירורג  שמאי:  במרפאת 
דיאטנית  ילדים,  ריאות  מומחה  ונשים,  כללית 
ילדים, נשים, ילדים ומשפחה, הולטר לב ושרותי 
ובית  וליווי טרום לידה  אחיות כולל עירוי ברזל 

מרקחת.
במרפאת ויז'ניץ ניתנים שרותי רפואת משפחה, 
לטובת  מוצעים  כן  כמו  ואחיות,  דמים  לקיחת 
סאונד,  אולטרה  מכון  שרותי  בעיר  הלקוחות 

רנטגן, בתי מרקחת, מרפאות שיניים ועוד.
הרב משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת: 

ומוסיפה  השמרים  על  שוקטת  אינה  "מאוחדת 
כל העת שירותי בריאות נוספים למען לקוחותיה 
המטפלות  מוחלט.  אמון  בה  המביעים  בעיר 
ויעיל  זמין  שירות  יעניקו  שהצטרפו  החדשות 

בתחומן, לצד שאר מומחי מאוחדת". 

מאת: חיים רייך

מסיבת הערכה לציון יום הולדתו של ראש העיר הרב ישראל פרוש, נערכה 
בחול המועד סוכות בסוכתו של סגרה"ע הרב אבי דיין, בהשתתפות המרא 

דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א.
באירוע השתתפו גם אביו של ראש העיר, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, 

נציגי ציבור, חברי עירייה ובכירי העירייה. 
יומם  שפועל  העיר  ראש  על  שבחים  והרעיף  תורה  דברי  נשא  העיר  רב 
ולילה למען תושבי העיר ולהגדיל תורה ולאדירה באמצעות בניית ישיבות 

ובתי כנסת.

מאת: חיים רייך

ידי  על  שבוצעה  מהירה  בפעילות 
החג  בערב  חולקו  העיר,  ראש  לשכת 
ריהוט ועזרים לבתי כנסת בעיר, כאשר 
על פי הרשמה מראש, הגיעו נציגי יותר 
ממאה בתי כנסת בעיר, לקבלת הריהוט 

והעזרים לקראת החגים.
ייעודי של משרד  מדובר על תקציב 
הפנים כחלק מהסיוע למאבק בקורונה. 
ברישום שנערך מראש, הוזמנו הגבאים 
ומסודר  ממוחשב  לרישום  להיכנס 
שסייע להם לבחור את הריהוט לו הם 
מראש  שנקבע  שווי  פי  על  נדרשים 
לכל בית כנסת, בכפוף לתקצוב משרד 

הפנים.
בין השאר ניתן היה לבחור שולחנות, 
וכדומה.  מאווררים  סכך,  כסאות, 
הטפסים,  את  מילאו  הגבאים  ואכן, 
ובבוא העת, לאחר היערכות מוקדמת, 
הרהיטים המתינו להם בצורה מסודרת 

באולם הספורט העירוני.

בין היתר הצטרפו לאחרונה קלינאית תקשורת לילדים ומבוגרים ודיאטנית קלינית מומחית בתחום הגריאטריה, אונקולוגיה וגסטרו ⋅הרב משה כהן 
סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת: "מאוחדת אינה שוקטת על השמרים ומוסיפה כל העת שירותי בריאות נוספים למען לקוחותיה בעיר המביעים בה 

אמון מוחלט" 

בראשות המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן התקיימה מסיבת 
הערכה לראש העיר לרגל יום הולדתו

מדובר על ריהוט שנקנה מתקציב ייעודי של משרד הפנים כחלק מהסיוע למאבק בקורונה

מאוחדת אלעד - מרפאת נחלת יצחק

ריהוט לבתי הכנסת

במסיבת יום ההולדת



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

השפיעו על החברים, השכנים, על בני המשפחה והקרובים, שכנעו אותם להתחסן. החיסון בטוח ויעיל, החיסון מציל חיים. 

מהחולים הקשים82% 
מתחת גיל 60
אינם מחוסנים כלל!

: ם י ח י כ ו מ ם  י נ ו ת נ ה

 להתחסן זה לציית לדעת תורה. 
 להתחסן זה לשמור על הבריאות. 

 להתחסן זה לסייע לכולנו לשמור על השגרה. 
 להתחסן זה לחיות. 

לא להתחסן זה להמר על הבריאות שלכם

תחלואה קשה גילאי +60 
לחודש ספטמבר 2021

תחלואה קשה עד גיל 60
לחודש ספטמבר 2021

לא מחוסנים כלל 
מחוסנים 2 מנות 
מחוסנים 3 מנות

לא מחוסנים כלל 
מחוסנים 2 מנות 
מחוסנים 3 מנות

 82%

 16%

 2%

 62%

 26%

 12%

בישראל 1.49 מליון נפש בני 60 ומעלה. רק 65,000 מתוכם לא התחסנו כלל ולמרות 
הלא-מחוסנים. אוכלוסיית  מקרב  הוא  הקשה  התחלואה  של  מובהק  רוב  זאת, 

בישראל 4.97 מליון נפש בני 12-60. רק 695,000 מתוכם לא התחסנו כלל ולמרות 
הלא-מחוסנים. אוכלוסיית  מקרב  הוא  הקשה  התחלואה  של  מובהק  רוב  זאת, 
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בתוך יממה: עליה של כ-170% בקצב 
ההתחסנות במנה השלישית במאוחדת 

שמחה פורצת גבולות בשמחת בית 
השואבה של 'חיים לילד' בכנרת

מאת: יחיאל חן

השבוע  בתחילת  שיפוג  הירוק  התו  תוקף 
ניכרת  לעליה  מביא  ישראלים,  ממיליון  ליותר 
היתר  בין  השלישית.  במנה  ההתחסנות  בקצב 
500 אחוזים בחיסונים בקרב  הייתה עלייה של 
צוותי ההוראה שביקשו להגיע ולהתחסן לאחר 
שנודע כי עובדי הוראה לא יוכלו להגיע לעבודה 
באם לא יתחסנו או יציגו בדיקת קורונה שלילית 

תקפה. 
ממחצית  למעלה  כי  עולה  הנתונים  פי  על 
החרדי  המגזר  בני  מאוחדת  מלקוחות   )55%(
בגילאים הרלבנטיים נענו לקריאת גדולי התורה 
ואנשי הרפואה וכבר התחסנו במנה השלישית, 
בימים  זאת  לעשות  מתכוונים  אחרים  ורבים 
הקרובים. כבר באיסרו חג זיהו במאוחדת עליה 
הממוצע.  ההתחסנות  בקצב  ומשמעותית  חדה 
במנה  מתחסנים  של  היומי  הממוצע  אם 
השלישית היה כ-3000 לקוחות, הרי שבאיסרו 
איש  וכ-8000  משמעותית  קפיצה  נרשמה  חג 

התחסנו במנה השלישית במאוחדת. 
כידוע, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי פסק 
כי על אוכלוסיית היעד לקחת את מנת החיסון 
ויש  דשמיא  סיעתא  הם  "החיסונים  השלישי. 
ליטול אותם על מנת למנוע ביטול תורה וחולי".
מרן ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה 
חכם שלום כהן פסק: "הדבר הברור כי כל אדם 
עליו  השלישי  החיסון  את  יטול  כי  נקבע  אשר 

לעשות כן בהוראת גורמי הרפואה" . 
כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ הורה באמצעות נאמני 
להתחסן  ורצוי  "ראוי  כי  מיוחד  במכתב  ביתו 

בחיסון השלישי כדי להינצל מהחולי".
משקיעה  שמאוחדת  מהמאמצים  כחלק 
בעידוד התחסנות היא שיגרה הודעות ללקוחות 
שלהם עומד להסתיים תוקף התו הירוק בבקשה 
להגיע ולהתחסן באחד ממוקדי החיסונים וזאת 
מפעילה  מאוחדת  מראש.  תור  תיאום  ללא  אף 
ניתן להגיע  מרכזי חיסונים ברחבי הארץ, בהם 
האפשרות  ניתנת  במקביל  תור.  ללא  ולהתחסן 

אף לקבוע תור מראש. 
במניעת  גם  מאוחדת  ממשיכה  במקביל 
הקורונה  חולי  בקרב  למחלה קשה  ההידרדרות 
רג'נרון  בתרופת  טיפול  באמצעות  היתר  בין 
סיכון  בעלי  בקרב  קשה  מחלה  למנוע  שיכולה 

גבוה לפתח את המחלה הקשה. 
לטיפול  הירוק  האור  את  שקיבלנו  "מרגע 
ברג'נרון, מרכז השליטה פועל לאיתור מועמדים 
מסבירים  אליהם,  פונים  אנחנו  לטיפול. 
ומשכנעים אותם לקבל את הטיפול, אומר ד"ר 
ארז כרמון, המנהל הרפואי של משל"ט קורונה 
שישנם  למרות  כי  ומציין  ומוסיף  במאוחדת 
ש"רוב  הרי  הטיפול  את  לקבל  המסרבים  כאלו 
על  ומגנים  לטיפול  נכונות  מביעים  המחוסנים 
לכל  לקרוא  רוצה  אני  נוספת.  מהחמרה  עצמם 
מי שנדבק ועונה לקריטריונים – יש לכם חלון 
עצמכם,  על  להגן  מצומצם  מאוד  הזדמנויות 

פשוט חבל לפספס אותו".

מאת: יוסף טולידנו 

 CF חולי  היו  שבה  מסויטת,  קורונה  שנת 
מסוגרים בבית בגלל סיכון גבוה – היתה שמחה 
פורצת גבולות בשמחת בית השואבה של 'חיים 

לילד' שהתקיימה בכינרת בטבריה. 
עם  הסוכות,  חג  לפני  ארוכים  ימים  כבר 
השנה  קיומה  על  למשפחות  ההודעה  שליחת 
התרגשות  ניכרה  השואבה,  בית  שמחת  של 
זה  לילד'.  'חיים  משפחת  ילדי  בקרב  גדולה 
נאלצו  היה פשוט. הם, כמו חולים אחרים,  לא 
והתריעו  הזהירו  הנגיף.  מאימת  בבית  להסתגר 
כי 'המצויים בסיכון' צריכים לשמור על עצמם. 
יקיריהם  ע  לשמור  נאלצו  המשפחות  בני  גם 

ונמנעו מיציאות שאינן הכרחיות.
המועד,  חול  של  חמישי  ביום 
משפחות  ההסעות  בתחנות  התייצבו 
ירושלים,  ברק,  מבני  הארץ,  מרחבי 
ביתר, קריית ספר, אשדוד, בית שמש, 
המיועדת  ובשעה  ואופקים  גת  קרית 

יצאו ההסעות לכיוון טבריה.
בכינרת  שיט  עשתה  הקבוצה 
ספינת  הקצתה  "לידו"  כשחברת 
גדולה, עם מוזיקה מותאמת לחג וזמן 
גדולה היתה  יותר. הפתעה  שיט ארוך 
לילדי חיים לילד, כשספינת ההצלה של 
'איחוד הצלה', ערכה לכבוד האורחים 
בעוד  מלאים.  ואורות  בצופרים  משט 
בלב  עוגנת  לילד'  'חיים  שספינת 
אותה  הקיפה  ההצלה  ספינת  הכינרת, 
ברכת  את  לה  וכרזה  פעמים  מספר 

ארגון 'איחוד הצלה' לרפו"ש.
לאחר מכן יצאה הקבוצה לקבר רבי 
מאיר בעל הנס לתפילת מנחה, להעתיר 

לרפואתם השלימה של אלו הזקוקים לזה. הרב 
כי "אתרוג" של  ראובן סקלר אמר למתפללים, 
חג הסוכות, מסמל בראשי תיבותיו את הדברים 
שלימה,  אמונה  שלמים.  שיהיו  שמוכרחים 
תשובה שלימה, רפואה שלימה, גאולה שלימה. 

כן יהי רצון.
בשעות הערב ירדו כולם לחוף רבי מאיר שגם 
בבלעדיות  טבריה  עיריית  אותו  הגישה  השנה 
ל'חיים לילד', שם נערכה שמחת בית השואבה 

עשירה ביותר. 
מתנדבי  לחוף  ירדו  הצהריים,  שעת  מאז 
יחיאל  המסור  המתנדב  של  בראשותו  הארגון 
קוריאט, תוך שהם מוותרים על החוויות שהוכנו 
מפוארת  בעריכה  החוף,  בהכנת  קשות  ועבדו 

ובהכנת האוכל.

על פי נתוני מאוחדת כ55% מלקוחותיה בציבור החרדי אשר זכאים להתחסן במנה השלישית 
כבר נענו לקריאת גדולי התורה ואנשי הרפואה וביצעו זאת ⋅ תוקף התו הירוק שיפוג בשבוע 

הבא ליותר ממיליון ישראלים מגביר אף הוא את הביקוש להתחסן 

אחרי שנת קורונה שנמנע מהם לצאת למקומות הומי אדם, יצאו עשרות ילדי "חיים לילד" 
עם בני משפחותיהם לשמחת בית השואבה שהתקיימה בחוה"מ על שפת הכנרת בטבריה 

בהשתתפות אמנים, זמרים ועם ארוחת ערב מפוארת

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
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מורי בית הספר:

מנחם בריסטובסקי ׀ יוסי שוורץ ׀ ישראל רנד ׀ יחזקאל קלאנג ׀ אברמי רוט

מדינת ישראל
משרד החינוך

אגף בכיר מוסדות תורניים

קול קורא להגשת בקשות סיוע כלכלי 
לעידוד לומדי תורה נזקקים לשנת 2022

משרד החינוך מתכבד להודיע כי ניתן להגיש בקשות לסיוע לפי החוק לסיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים 
התשע"ז-2017, )להלן-החוק( לשנת התקציב 2022. 

להלן עיקרי תנאי הזכאות לסיוע ללומדי תורה נזקקים לפי החוק:
לומד תורה, הורה לשלושה ילדים קטינים לפחות, אשר מדווח כנדרש כלומד יום שלם או שני חצאי יום בכולל/ים הנתמך/ים בעבור 
לימודיו על ידי המשרד, זכאי לסיוע בתנאים הבאים: ההכנסות המשותפות של לומד התורה, אשתו וילדיו הקטינים )למעט המלגה 
מהכולל( אינן עולות על 14,400 ₪ בכל השנה )לעניין זה, כל מרכיבי השכר נלקחים בחשבון -שכר ברוטו(. כל תשלום מהביטוח 
הלאומי נלקח בחשבון בחישוב ההכנסות המשותפות למעט קצבת ילדים וקצבת נכות עבור ילד ואין בבעלותם נדל”ן מה-1.1.2021 

- מלבד דירת מגורים אחת.
לומד תורה זכאי לסיוע כלכלי אף אם בבעלותו, בבעלות בת זוגו או ילדיו עד גיל 18, רכב מנועי אשר שוויו אינו עולה על 25,000 ₪, 

או אם נוהגים ברכב כגון זה מנהג בעלים. שווי הרכב ייקבע לפי מחירון "לוי יצחק" כפי שיפורסם בחודש ינואר 2022.
סכום הסיוע לזכאים לא יעלה על 1,040 ₪ לחודש, במהלך שנת זכאות.

תקופת הזכאות לסיוע
לפי החוק לומדי התורה העומדים בכל תנאי הזכאות יהיו זכאים לסיוע במשך 5 שנים מלאות )60 חודשים(. התקופות שבהן התקבלו 

מלגות לפי החלטות ממשלה קודמות בשנים 2011-2016, ולפי החוק החל משנת 2017, יימנו בכלל 60 החודשים. 
למען הסר ספק, לומדי תורה שקיבלו סיוע במשך 5 שנים, בחוק, לא יהיו זכאים להמשך קבלת סיוע. 

www.education.gov.il/mt :ניתן לעיין בנוסח החוק ובתנאי הזכאות, באתר האגף בכתובת
ניתן להגיש את טופס הבקשה לשנת 2022 והמסמכים הנדרשים, באמצעות טופס מקוון בלבד. 

טופס זה מאפשר לכם להזין במחשב, באמצעות האינטרנט, את הפרטים המבוקשים, לצרף את המסמכים הנדרשים ובסיום ההזנה יש  
  https://kohelet.edu.gov.il :לשלוח אותו באופן מקוון. את הכניסה לטופס המקוון ניתן למצוא בלינק

באפשרותכם לקבל תמיכה טכנית בהגשת הטופס המקוון ע"י יצירת קשר עם נציג שירות באמצעות דואר אלקטרוני:    
kohelethelp@education.gov.il – יש לפרט במייל את סיבת הפנייה ואת פרטי המבקש )שם, ת"ז, טל' נייד(.

מועד הגשת הבקשות: הגשת הבקשות באמצעות טופס המקוון תתאפשר החל מיום כ"ה בתשרי התשפ"ב 1/10/2021
                                      יש לסיים את שליחת טופס המקוון, עד יום  כ"ו בכסלו התשפ"ב 30.11.2021,  בשעה 24:00.

                                      לאחר מועד זה, תיסגר האפשרות להגיש בקשה לסיוע לשנת 2022.
באחריות כל לומד תורה, הרואה עצמו זכאי לסיוע, לדאוג להגיש טופס בקשה לסיוע במועד.

עמדת שרות עצמי
א. האגף מעמיד לרשות המבקשים שאין להם נגישות למחשב, עמדת שרות עצמי בה יהיה ניתן להגיש בקשה מקוונת.

ב. הפעילות בעמדה תתאפשר בזמני שעות קבלת הקהל הקבועים של האגף )בכפוף לקבלת הקהל בעת משבר הקורונה(.
ג. על המבקש להגיע עם תעודת הזהות שלו, מכשיר טלפון נייד וכל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה.

יידחו, ולא ניתן יהיה  רק אחת לשנה ניתן להגיש בקשה לסיוע. בקשות שלא ישלחו עד המועד האמור  לתשומת לב המבקשים, 
להגיש בקשה במועד אחר ולקבל סיוע ללומדי תורה בכל שנת 2022, עד לפרסום מועד נוסף להגשת בקשות לקראת שנת 2023 .

הבקשות לסיוע יובאו להחלטת ועדת הסיוע הכלכלי ללומדי תורה במשרדנו. הוועדה תבחן את זכאות המבקשים ותאשר את הזכאות 
לסיוע ואת סכום הסיוע החל מחודש ינואר 2022, בהתחשב במספר הזכאים, ובתקציב שיוקצה לקרן הסיוע.

כתובתנו: משרד החינוך - אגף בכיר מוסדות תורניים, רח' בית הדפוס 20 ירושלים, קומה 9. מיקוד 9548323
טל' 073-3935200, זמני מענה טלפוני בימים: א', ד', ה': 12.00-10.00 , יום ב': 15.00-13.00

זמני קבלת קהל בימים: א', ד', ה': 14.30-13.00 , יום ב': 10.00-12.00)בכפוף לקבלת הקהל בעת משבר הקורונה(
http://www.gov.il : כתובת אתר ממשל זמין | http://www.education.gov.il/mt :כתובת אתר המשרד



ושומרים על התו
מתחסנים עכשיו

ירוק

זו

השגרה
החל מ-כ"ז תשרי 3.10

יפקע התו הירוק לזכאים לחיסון השלישי 
שטרם התחסנו
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רבבות בני הישיבות הריעו לגיבורי הכוח עושי דברו 

מאת: חיים רייך

בני  מעמד  במהלך  יבשה:  נותרה  לא  עין 
לימוד  תחילת  לרגל  שנערך  בארה"ק  הישיבות 
דיני שביעית, כהוראת רשכבה"ג מרן שר התורה 
תכנית  חתני  והכרזת  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח 
מכל  ישיבות  תלמידי  רבבת  בידו",  "תלמודו 
השביעית'  'קרן  חקלאי  את  הוקירו  הארץ  רחבי 
להשבתת  נפש  במסירת  העצומה  הקרבתם  על 
אדמות הארץ כמצוות תורתינו הקדושה. בשולחן 
הצדיק  הגאון  קרן השביעית,  נשיא  ישבו  הכבוד 
קרן  ויו"ר  שליט"א  מנדלזון  יצחק  ישראל  רבי 
רבני  יחד  שליט"א  קוגלר  בנציון  הרב  השביעית 
קרן השביעית, הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי, 
רבי  הגאון  זיכרמן,  שמעון  ישראל  רבי  הגאון 

יצחק לוקסנברג והגאון רבי משה בונים מינץ.
בשיאו של המעמד הנשגב, עלה לבמה מזכיר 
מועצת גדולי התורה חבר הנהלת קרן השביעית 
הרב אברהם רובינשטיין שליט"א, ראש העיר בני 
החקלאים  של  פועלם  את  נס  על  שהעלה  ברק, 
כל  חרף  אדמותיהם  את  להשבית  נפש  במסירות 
הניסיונות והקשיים. הרב רובינשטיין עלה לבמה 
את  ופתח  כוח  גיבורי  החקלאים  נציגי  עם  יחד 
"ברשות  האולם  את  שהרעידו  במילים  דבריו 
החקלאים הצדיקים שנמצאים כאן איתנו באולם".
לרבבת  רובינשטיין  הרב  הציג  דבריו  בפתח 

עטיה  איציק  החקלאי  את  הישיבות  תלמידי 
 800 לראשונה  השנה  שמשבית  עמיעוז,  ממושב 
דונם חממות, לאחר מכן הציג את החקלאי תמיר 
סבח ממושב אחיטוב, שגם הוא משבית למעלה  
ממאה דונמים בשנת השמיטה. לאחר מכן הציג 
בגבול  העשרה  נתיב  מהיישוב  שקד  שייקה  את 
עזה שלראשונה בחייו שומר שמיטה. לאחר מכן 
נחושה,  ממושב  אלון  יהודה  החקלאי  את  הציג 
במהלך  שמיטה.  לשמור  שהחליט  האגרונום 
שוב  והריע  רגליו  על  נעמד  הציבור  הדברים 
אהבתו  את  והביע  הכוח  גיבורי  לחקלאים  ושוב 
נפשם  ומסירות  להקרבתם  העצומה  והערכתו 

למען שמירת השביעית בא"י
מושבתים  שהשנה  סיפר  רובינשטיין  הרב 
כפול  כמעט  אדמה,  דונמים  אלף   685,579

חורבן  מאז  היסטורי  שיא  הקודמת,  מהשמיטה 
בית שני. הרב רובינשטיין אמר כי רואים במוחש 
בזכות  שמיטה  לשמור  החליטו  שהחקלאים 
ועולם  הישיבות  תלמידי  של  העצום  החיזוק 
של  והמסירות  שביעית,  דיני  בלימוד  התורה 

הציבור למען שומרי השביעית.
את דבר החקלאים הביא חקלאי קרן השביעית, 
זו  שלום חמו ממושב מבקיעים ששומר שמיטה 
על  השביעית  קרן  את  ושיבח  השלישית  הפעם 
להוקיר  רוצה  "אני  החקלאים.  למען  פעילותה 
ולהעריך את רבני ומנהלי  קרן השביעית שרצים 
אחרי הטרקטורים, ובאים לפרדסים ומדברים על 

ליבם של החקלאים".
"כל שמיטה זה ניסיונות קשים מאוד, השמיטה 
האחרונה הייתה קשה במיוחד" סיפר חמו. "ערב 

השמיטה אמרתי שבוודאי אני לא אצליח לעמוד 
דונם   18 אבוקדו,  עצי   1200 להשבית  במשימה 
חממות ו-20 דונם שטח פתוח, זה בוודאי לא דבר 
פשוט, בפרט על רקע גזירות ליברמן שמכביד עוד 
פירט את ההוצאות  יותר על החקלאים. שי חמו 
שחקלאי ממשיך לשלם גם בשנת השמיטה , מים, 
והקשיים  עובדים,  הוצאות  ביטוחים,  ארנונה, 
קרן השביעית  אור,  קרן  הגיעה  ופתאום  גדולים, 
נהיה  אנחנו  לבד.  לא  "אתה  לחקלאי  שאומרת 
קרן  בזכות  רק  שמיטה.  לשמור  לך  נעזור  איתך 

השביעית אנחנו מצליחים לשמור שמיטה".
המיוחדת  המצגת  הוקרנה  המעמד  במהלך 
במסגרת  בארה"ב.  השביעית  קרן  ע"י  שהופקה 
המצגת מושר שירו המרטיט של מוטי שטיינמץ, 
בין  ועובר  ליל  באישון  דרמטיים  רגעים  המתעד 
שבילי ליבו הפצוע של 'ליפא' - החקלאי שנקרע 
המצגת  לאלוקיו.  לחובתו  אדם  לבני  חובתו  בין 
מוכר  הפחות  סיפורה  את  חושפת  המיוחדת 
בשדות  הדמעות  את  ופוגשת  השביעית  קרן  של 
וחובשת את פצעיהם של הנושכים את שפתיהם 

ושובתים.
לשמוע  הופתעו  כי  ציינו  מהמשתתפים  רבים 
ונדהמו  החקלאים,  את  ראשון  מכלי  לראשונה 
השביעית  קרן  של  הפעילות  ממדי  את  לראות 
בשמירת  מהפכה  שחולל  הקדוש  המפעל   -
בהיקפי  היסטורי  לשיא  והביא  בא"י,  השביעית 

השבתת אדמות הארץ. 

בשיאו של המעמד, נציגי החקלאים גיבורי הכח עלו בזה אחר זה לבמת הכבוד וזכו לתשואות רבבת המשתתפים שביקשו להוקיר אותם על מסירות נפשם 
למען קדושת הארץ  נציג החקלאים שלום חמו ממושב מבקיעים: קרן השביעית היא קרן אור לחקלאים שאומרים להם "אתם לא לבד"  ראש העיר בני 

ברק וחבר הנהלת קרן השביעית הרב אברהם רובינשטיין: "רואים במוחש שלימוד דיני שביעית בעולם התורה - מעורר את החקלאים לשמור שמיטה"

במעמד קידוש שם שמים בהיכלי 'ארנה' בשיתוף 'קרן השביעית':

רה"ע ב"ב הרב אברהם רובינשטיין נואם נציג החקלאים שלום חמו ממושב מבקיעים נושא דברים

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il

כוס תנחומים
לידידינו הנכבד, 

איש החינוך ונאמנם של גדולי ישראל, 
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

הרה"ג  שמואל צברי שליט"א
ראש מוסדות ת"ת "דרכי איש" 

עם פטירתו של אחיו היקר באדם

ר' אהרון בה"ר יחיא צברי זל

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

ינון פלח
עורך ראשי

אריאל קוניק
יו"ר
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"פתחנו מסלול ייעודי להכשרת עובדים 
חרדיים למגוון משרות בנקאיות בלאומי"

על הכוונת: פגיעה בקצבאות הנכים

מאת: יחיאל חן

סיור  ערך  פרידמן,  חנן  לאומי,  בנק  מנכ"ל 
קיים  ובמסגרתו  ברק,  בני  בעיר  מקצועי 
העיתונות  והתקשורת  בכירי  עם  מיוחד  מפגש 
ועסקים.  ליזמות  אחים  מרכז  במתחם  החרדית 
במהלך המפגש, בו השתתפו גם ראש החטיבה 
ומנהל  ארבל  שמוליק  הסמנכ"ל  הבנקאית, 
חסדיאל, חשף  יצחק  בלאומי  ייחודיים  מגזרים 
המנכ"ל תוכנית חדשה של בנק לאומי לקליטת 
בתפקידים  החרדי  מהמגזר  ועובדות  עובדים 
הייחודית  התוכנית  בהיקף משמעותי.  בנקאיים 
ההכוון  מרכזי  עם  פעולה  בשיתוף  מקודמת 
אלו  ובימים  ברק,  ובני  בירושלים  התעסוקתי 

נפתחים המיונים לקראת הקורס הראשון  
לא  מעסיק  לאומי  כי  ואמר  הקדים  פרידמן 
מעט עובדים חרדים, אולם כעת מדובר במהלך 
גיוס עובדים מהמגזר החרדי  ראשון מסוגו של 
מקצועית  הכשרה  הכולל  ייעודי,  במסלול 
הנדרשים  בנקאות  תפקידי  למגוון  מותאמת 
את  בהצלחה  המסיימים  כאשר  בלאומי, 
בנקאיים  תפקידים  במגוון  ישולבו  ההכשרה 
בלאומי, לאחר תהליך התאמה מקצועי. בהמשך 
הדיפלומה  את  ולרכוש  להתמקצע  יוכלו  אף 

המבוקשת במקביל לעבודתם.
חלק  הינו  המהלך  כי  הצהיר  לאומי  מנכ"ל 
מקיים  שהבנק  פעילויות  של  רחב  ממגוון 
במטרה לצמוח ולהדק את הקשרים עם הציבור 
החרדי בכל התחומים. "התוכנית החדשה תניב 
תעסוקת  את  נגדיל  מחד  כפול;  רווח  לכולנו 
הקהל  ומאידך  הבנקאות,  בתחום  החרדים 
שיגיע אלינו לבנק יקבל שירות מיטבי מעובדים 
תקווה  כולנו  שפה.  באותה  שידברו  איכותיים 
שהפרויקט יוכתר בהצלחה, יש לנו נכונות רבה 
שיצטרפו  החדשים  העובדים  לרווחת  לדאוג 
אלינו ולתת מענה הולם לצרכים שלהם", דברי 

חנן פרידמן.
יצחק  בלאומי,  ייחודיים  מגזרים  מנהל 
עובדים  להעסקת  לתוכנית  התייחס  חסדיאל, 
חרדים בלאומי, אותה חשף מנכ"ל הבנק, והבהיר 
להתרחב  שצפוי  ראשוני  בפיילוט  מדובר  כי 
בבשורה  "מדובר  להצלחה.  בהתאם  בהמשך, 
של ממש עבור אלו מהמגזר החרדי המעוניינים 

חוששים  אך  מבוקש  פיננסי  מקצוע  ללמוד 
בתחום.  משרה  ימצאו  לא  תהליך  של  שבסופו 
לימודי  של  חודשים  שלושה  כוללת  התוכנית 
מיידית של  ולאחריה השמה  מכינה מקצועיים, 
יוכלו  במקביל  כאשר  בבנק,  אצלנו  המתאימים 
הנדרשת  הדיפלומה  את  להשלים  המועמדים 
התקדמותם  לצורך  הבאות  השנים  במהלך 
יצחק  אמר  הבנקאות",  בעולם  המקצועית 

חסדיאל. 
שמוליק  בלאומי,  הבנקאית  החטיבה  ראש 
שמוביל  האסטרטגי  המהלך  על  הרחיב  ארבל, 
של  שורה  פיתוח  כולל  החרדי,  במגזר  לאומי 
לצרכי  המותאמים  ייעודיים  ומסלולים  מוצרים 
עתיד.  פני  צופה  ראייה  מתוך  החרדי,  הלקוח 
הלקוח  כי  הבנה  מתוך  נגזרת  שלנו  "הפעילות 
לצרכים  גם  מקיף  בנקאי  מענה  לקבל  מצפה 
הנוכחיים וגם לצרכים העתידיים של המשפחה. 
במסגרת המהלך אנחנו גם הרבה יותר מחוברים 
בבני  לאומי  בסניף  מסיור  עכשיו  באנו  לשטח. 
מנת   על  בעיר,  עסקים  בעלי  אצל  וביקור   ברק 
המענה  את  הזמן  כל  ולשפר  ללמוד  להקשיב, 

שלנו לצרכי הלקוחות", דברי שמוליק ארבל. 
מגוון  העיתונאים  העלו  המפגש  במהלך 
והכלכלה  הבנקאות  לעולם  הנוגעות  סוגיות 
על  השיבו  הבנק  בכירי  כאשר  החרדית, 
לנושאים  בהרחבה  והתייחסו  השאלות  כל 
שהועלו. בהתייחסות לביקושים הגואים בתחום 
המשכנתאות ציין חנן פרידמן כי לצד הנציגויות 
בפריסה  למשכנתאות  לאומי  של  הקיימות 
בית  ברק,  בני  בירושלים,  כולל  רחבה,  ארצית 
שמש  אשדוד, נתיבות, פתח תקוה,  חיפה, קרית 
ועוד, פתח הבנק במהלך השנה האחרונה  גת,  
וברמת  בצפת  לאומי  בסניפי  חדשות  נציגויות 
ייעודיים  משכנתאות  יועצי  ונוספו  שמש,  בית 
נגיש  מענה  לתת  במטרה  ברק,  בבני  בנציגות 
וקרוב לתושבים גם בתחום הדיור והמשכנתאות. 

מאת: יחיאל חן

מהכותרות.  לרדת  מסרב  הנכים  של  המאבק 
הדרישה  סביב  נסוב  המאבק  עכשיו  עד  אם 
הצודקת ליישם את חוק העלאת קצבאות הנכות 
שמתעכב כבר מספר שנים, כעת נראה שהמאבק 
מיליוני  "לקצץ  האוצר  כוונת  בשל  החריף 
הדבר  לקצבאות.  שהוקצה  מהתקציב  שקלים" 
האחרון  בחודש  הנכים  מאבק  לחידוש  הוביל 

שאף הגיע לרחובות. 
ארגוני הנכים טוענים מצידם שמשרד האוצר 
כמקור  הנכים  בחוק  להשתמש  בניסיונות  טעה 
שהוביל  מה  שקל,  מיליון  ל-500  תקציבי 
יעצרו  שלא  הבטיחו  אף  הם  המחאה.  לחידוש 

עד ליישום מלא של חוק הנכים.
עוד טוענים ראשי המאבק כי סעיפים שונים 
מאות  מהנכים  גורעים  האוצר  משרד  שקבע 
מיליוני שקלים ועתידים לפגוע בתוספות שונות 
תוספת  למשל,  כמו  החוק,  במסגרת  שתוכננו 
סיעוד  בקצבאות  ורפורמה  הקשישים  לנכים 

למתמודדי נפש.
שנים.  מספר  כבר  נמשך  הנכים  של  מאבקם 
דרישתם היא להעלות את קצבת הנכות שעומדת 
כיום על 3,312 שקלים בלבד ל 4,341 שקלים. 

הקצבה  המדינה,  בהתחייבות  שמסתמן  כפי 
הנכים  ארגוני  אולם  שקלים,   3,700 ל  תעלה 
גבוה  להם  שהובטח  שהסכום  כאמור  טוענים 

מכך בהרבה. 
כבר  מקרוב  הנכים  מאבק  את  מלווה  "אני 
במציאות  ומכיר  כאבם  את  כואב  שנים,  מספר 
הבלתי אפשרית שבה הם חיים, עם קצבה שאינה 
מקווה  אני  בכבוד.  להתקיים  להם  מאפשרת 
כפי  החוק  יישום  עם  בקרוב  יסתיים  שהמאבק 
בקצבאות",  פגיעה  אף  תהיה  ושלא  שהובטח 
אומר הרב שמאי שזירי, יו"ר החברה המרכזית 
למימוש זכויות ומוסיף: "צריך לזכור שיש נכים 
שקולם לא נשמע, נכים שאין להם חלק במאבק 
הקצבה  את  אפילו  מקבלים  אינם  שהם  בגלל 
אנחנו  מקבלים.  במאבק  שחבריהם  הבסיסית 
יום, מלווים אותם במאבק  פוגשים אותם מידי 

הפרטי של כל אחד מהם עד להצלחה בס"ד".
האפשרית  הפגיעה  שזירי,  הרב  לדברי 
ידי  את  לרפות  צריכה  אינה  הנכות  בקצבאות 
הזמן  זה  "עכשיו  להפך,  לקצבאות,  הזכאים 
בנחישות  לפעול  הקצבאות,  את  ולקבל  לפנות 
חברת  מול  גם  רק,  ולא  הלאומי  הביטוח  מול 
לוותר  ולא  הפנסיה,  וקרן  הכנסה  מס  הביטוח, 

על הזכויות".

המיזם בשת"פ עם מרכזי ההכוון התעסוקתי בירושלים ובני ברק  מנהל מגזרים ייחודיים 
בלאומי, יצחק חסדיאל: "מדובר בבשורה של ממש עבור אלו מהמגזר החרדי המעוניינים 
ללמוד מקצוע פיננסי מבוקש, אך חוששים שבסופו של תהליך לא ימצאו משרה בתחום"

בכוונת האוצר לקצץ "מאות מיליוני שקלים" מקצבאות הנכות – כל זה קורה בזמן 
שיישום חוק העלאת הקצבאות מתעכב כבר מספר שנים  החברה המרכזית למימוש 

זכויות: "עכשיו זה הזמן לפנות ולקבל את הקצבאות, לא לחכות"

מנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן במפגש עם העיתונות החרדית: 
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המירוץ להקמת ועדת חקירה בפרשת הצוללות

חולי הקורונה הקשים שהחלימו 
ריקדו עם ספר התורה

מאת: חיים רייך 

אחרי חודשים בהם הנושא היה על סדר היום 
במהלך  הבטיח  גנץ  בני  הביטחון  ששר  ולאחר 
ועדת  של  להקמתה  יפעל  כי  הבחירות  מערכת 
המשפטים  שר  הודיע  הצוללות,  לחקר  חקירה 
שר  של  לדרישתו  נענה  הוא  כי  סער  גדעון 
ועדת  להקמת  אישורו  את  נותן  והוא  הביטחון 

חקירה.
סער  גדעון  המשפטים  שר  אמר  הדברים  את 
ההסכמה  סער,  לדברי  ב'.  רשת  לכאן  בריאיון 
מטה  עבודת  לאחר  התקבלה  גנץ  של  להצעתו 
משותפת בין משרדו למשרד הביטחון. "המועד 
שבו גנץ יבחר להביא את הנושא הזה לממשלה 
אביחי  לממשלה  המשפטי  והיועץ  בידו  הוא 
שר  סער.  אמר  בנושא",  מעורב  מנדלבליט 
המשפטים ציין כי לוועדת החקירה הממלכתית 

יהיו סמכויות נרחבות.  
יצויין כי כבר ב-16 ביולי סיכמו שרי הביטחון 
לפתוח  ביניהם  שנערכה  בפגישה  והמשפטים 
בדיון לבחינת הצעת שר הבטחון להקמת ועדת 
חקירה ממלכתית בפרשת הצוללות וכלי השיט. 
מטה  עבודת  תיפתח  כי  צוין  השרים  בהודעת 
בין משרד הביטחון ומשרד המשפטים בנושא, 
ישתתף בתהליך  היועץ המשפטי לממשלה  וכי 
בהקשר  שמתנהל  הפלילי  המשפט  בעקבות 

לפרשה. 

הסיכום בין שני השרים גנץ וסער, בא אחרי 
הודעה  סער  הוציא  שבמהלכו  פומבי  עימות 
ללא תיאום ולפיה הוגשה טיוטת הצעה להקמת 
ועדת חקירה ממלכתית לעניין הצוללות ללשכת 
שר המשפטים. בלשכתו של סער מסרו בשעתו 
בתגובה: "ההתנהלות שלפיה ממהרים להוציא 
בלשכת  מקובלת".   אינה  הודעות  לתקשורת 
כל  אז שהתקבלה  סער הכחישו  שר המשפטים 
ממלכתית  חקירה  ועדת  להקמת  הצעה  טיוטת 
לעניין הצוללות. בלשכתו של שר הביטחון גנץ 
מיהרו להגיב: "הצעת ההחלטה בנוגע לוועדת 
בשעה  אתמול  הועברה  לצוללות  החקירה 
למערכת  המשפטי  הייעוץ  באמצעות   ,16:46
הביטחון, לגורמי המקצוע הרלוונטיים במשרד 
המשפטים, לאחר שיחת תיאום בנושא. שיחות 
בנוגע להצעה התקיימו גם בין לשכות השרים". 
הגיבו  סער  ובלשכת  נמשכה  ההתגוששות 
ממשרד  שיצאה  ההבהרה  להודעת  גם  בשעתו 
הביטחון: "הקמת ועדת חקירה ממלכתית הוא 
מסודר  דיון  והעדר  החפזון  משקל.  כבד  נושא 
הממלכתית  החקירה  ועדת  מונתה  בטרם  עוד 
הקודמת עליה הוחלט רק ביום א' השבוע אינם 
על  לשמור  מתכוון  המשפטים  שר  מקובלים. 

נוהלי עבודה מתוקנים".
לגנץ  סער  בין  ההדורים  יושרו  מאז  כאמור, 
והשניים יישרו קו וסיכמו על הקמתה של ועדת 

חקירה לחקר הצוללות וכלי השיט.

מאת: יוסף טולידנו 

במפגן אחדות מרשים של כל קהילות הקודש 
של  רבה  בראשות  שבצרפת  בשטרסבורג 
'ועידת  של  המתמדת  הועדה  וחבר  שטרסבורג 
הוכנס  ווייל  אברהם  רבי  הרה"ג  אירופה'  רבני 
הגדול  הכנסת  בית  להיכל  מהודר  תורה  ספר 

בעיר. 
מאות בני קהילות הקודש וילדי החמד ודגלים 
בידיהם רקדו ופיזזו עם ספר התורה, שכתיבתו 
החלה בשיאה של המגיפה לזכות חולי הקורונה, 
דורקהיים,  שטראוס  ראפ,  הרחובות  לאורך 

סלניק ואבנו דה לה פה בלב ליבה של העיר. 
שחולי  שעה  המרגשת;  בשמחה  השיא  רגעי 
ספר  עם  ריקדו  שהחלימו  הקשים  הקורונה 
התורה שנכתב לזכותם ברחובות העיר. בחלקם 

היו מאושפזים במהלך השנה שחלפה במחלקות 
לטיפול נמרץ כשסכנת חיים מרחפת עליהם.

נכתב  ביופיו  המרהיב  המהודר  התורה  ספר 
של  לזכותם  לילתי  דוד  הרב  הסופר  אומן  ביד 
המגיפה.  ולעצירת  ולהחלמתם  הקורונה  חולי 
במגבית השתתפו בני כל קהילות העיר שגייסו 

בתוך כיממה את הסכום הנדרש.
האזינו  להיכל  התורה  ספרי  שהוחזרו  לאחר 
הציבור  ולאישי  לרבנים  המשתתפים  מאות 
ובהתרגשות  בדמע  דברים  שנשאו  שהחלימו 
הגאון  שטרסבורג  אב"ד  דברי  לאחר  רבה. 
דברים  נשאו  ווייל  והגר"י  שמרלא  מיכאל  רבי 
מוריס  מר  הקהילה  נשיא  ובהם;  המחלימים 
יהונתן לילתי,  דהאן, הרב ראובן קוריאט, הרב 
קדישא  החברה  וראש  סאמאמא,  שמעון  הרב 
שהיה בין החולים הקשים ביותר והחלים הר"ר 

שמחה ארנרייך.  

שר המשפטים גדעון סער נתן את אישורו להקמת ועדת חקירה לפרשת 
הצוללות כדרישתו של שר הביטחון בני גנץ

שטרסבורג; במפגן אחדות מרשים הוכנס ספר תורה לזכות חולי הקורונה להיכל בית הכנסת 
הגדול  מאות בני קהילות הקודש וילדי החמד ודגלים בידיהם רקדו ופיזזו עם ספר התורה, 

שכתיבתו החלה בשיאה של המגיפה לזכות חולי הקורונה, בלב ליבה של העיר במפגן אחדות 
מרשים בראשות רבה של שטרסבורג וחבר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' 

הגר"א ווייל  ספר התורה יועבר מידי שישה חודשים לכל הקהילות בעיר

 צילומים: באדיבות הקהילה היהודית שטרסבורג וקלוד טרואונג 
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החדרת שינון וחזרה בקרב לומדי התורה
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 נוסד ע"י הרב עזריאל טאובער זצ"ל
 ובנשיאות חתנו הרב דוב בערל קארניאל שליט"א 

אבא
תודה!

על  עולם  לבורא  מודים  אנו 
של דשמיא  בסייעתא   ההצלחה 

שהתקיים  התורה  כבוד  מעמד 
אלעד  הישיבות  בעיר 
ושננתם ארגון  עם   יחד 

מרבבת  יותר  של  בהשתתפות 
מכל  התורה  ומוקירי  לומדי 

העדות והחוגים.
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המארגנים.

בהוקרת  להוביל  תמשיך  אלעד 
התורה ובהכרזה הציבורית "טוב 
לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

בברכת התורה
ישראל פרוש

ראש העיר
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פתיחת מושב סוערת
מאת: חיים רייך

ביום  נפתח  הכנסת  של  החורף  מושב  כצפוי, 
שני בישיבת מליאה סוערת, בדיוק כפי שהסתיים 

מושב הקיץ של הכנסת. 
התפאורה הייתה חגיגית. נשיא המדינה הרצוג, 
האופוזיציה  ויו"ר  לוי  הכנסת  יו"ר  בנט,  רה"מ 
נתניהו נעמדו לתמונה משותפת, כמיטב המסורת. 
זה  מרגע  החגיגות.  הסתיימו  למעשה  כאן  אבל 
והזירה  שרוולים  הפשילו  הצדדים  שני  ואילך, 
הפוליטית שמבעבעת גם כך בשנתיים האחרונות, 

הגיעה לעוד נקודת רתיחה.
לשאת  הוזמן  בנט  נפתלי  הממשלה  ראש 
של  ביניים  קריאות  ע"י  נקטעו  דבריו  דברים. 
 - זה  אחר  בזה  מהאולם  שהוצאו  הליכוד  ח"כי 
גלית דיסטל, דוד אמסלם, קטי שטרית, מאי גולן 

ושלמה קרעי.
הושבעה  הזו  "הממשלה  בנט:  אמר  בדבריו 
לפני 113 ימים, ימים מלאי עבודה. המדינה סבלה 
משנתיים של חוסר מעש, מהגרעין האיראני ועד 
עסוקים  היינו  שאנחנו  בזמן  בכבישים.  לפקקים 
שלושה  אחת.  ומגיפה  בחירות  מערכות  בארבע 
 – הממשלה  השבעת  מאז  עברו  וחצי  חודשים 
פתוחים  נותרו  המקומות  תוצאות.  רואים  אנחנו 

על אף נבואות הזעם".
התקציב.  לסוגיית  גם  רה"מ  התייחס  בנאומו 
"התקציב יעבור בקריאה ראשונה ויעבור בקריאה 
רוצה  אני  השם.  בעזרת  בקרוב  ושלישית  שנייה 
ההישג  על  ליברמן  האוצר  שר  ידידי  את  לברך 

הזה ואת כל חברי הממשלה". 
לדברי בנט: "אנחנו מטפלים גם באתגר מחירי 
הדיור שהוביל למצב שצעירים לא יכולים לרכוש 
הבאות.  בשנים  יותר  עוד  נבנה  אנחנו  דירה. 
נקדיש תשומת לב לרמת הגולן, כדי להגדיל את 
ההתיישבות בה. אנחנו סוללים את הדרך לעסקים 
יורדת.  והאבטלה  מצטמצם  הגירעון  הקטנים. 
אלו העובדות. מדינת ישראל חזקה והכיוון הוא 

טוב".
"אנחנו מחזקים את מעמדה של ישראל בעולם, 
דרך וושינגטון, ברלין, קהיר ומרוקו", הוסיף בנט. 
"הקשרים עם הבית הלבן ועם הקונגרס חמים על 
אף מי שמנסה לאתגר אותם. היחסים עם מצרים 
וירדן מתחממים לאחר תקופה של בלבול מיותר. 
מתקנים את מה שצריך ושומרים על מה שטוב, 
ראש  מעמיקים.  שאנחנו  אברהם  הסכמי  כמו 
הממשלה החליפי יאיר לפיד חזר מבחריין לאחר 
גרמניה  קנצלרית  במרוקו.  גם  בכבוד  שהתקבל 

אנגלה מרקל תגיע בשבוע הבא לביקור חשוב".
וכמובן, גם הגרעין האיראני היה על סדר היום. 
"יש לנו אויבים שלא נחים לרגע", הדגיש בנט, 
ישראל  במדינת  לפגוע  לנסות  ממשיכה  "איראן 
ובאזרחיה, גם בפעולה שסוכלה בקפריסין. אנחנו 
פועלים בזירות רבות סביב השעון. אנחנו פועלים 
גם להבטחת עליונותו של צה"ל, לא במילים אלא 
בהשקעה עצומה של משאבים מתקציב המדינה. 
גם  תלויים  הלאומי  והחוסן  הצבאית  העליונות 
המוחלטת  והמחוייבות  בינינו  ההדדית  בערבות 
שוכחים  לא  אנחנו  לקרב.  שולחים  שאנו  למי 

אותם אף פעם".
של  הסגרים  למדיניות  רה"מ  התייחס  בדבריו 
האופציה  היא  "סגר  נתניהו:  בתפקיד,  קודמו 
האחרונה. כל נפטר כואב כי לכל אזרח ישראלי 
סוגי  כל  את  מחו"ל  הבאנו  להתגונן.  כיצד  יש 

כולם   – הכנסת  צידי  קורא מכל  ואני  החיסונים, 
צריכים להירתם לשכנע את כולם להתחסן. זה לא 
עניין של קואליציה או אופוזיציה, כולם צריכים 
להירתם. הפעם אנחנו לא סוגרים את המפקדות. 
פרוץ.  נתב"ג  את  משאירים  לא  אנחנו  הפעם 
נשאר  הכל  נבדקים,  לישראל  מהנכנסים   100%

פעיל".
בנוגע לחברי הממשלה, הוא ציין: "הממשלה 
להישאר  רוצים  אנחנו  יעבור.  והתקציב  יציבה 
לאפסן  נדרש  לא  מאיתנו  אחד  אף  שנים.  ארבע 
את  לרסן  נדרש  מכולם  אך  האידיאולוגיה,  את 
על  גבוהה  לדבר  חוכמה  לא  זו  ההתנהלות. 
ושמח  גאה  אני  זה.  עם  להתעמת  אלא  'אחדות' 
שאנחנו נאלצים להתמודד עם דעות שונות בעם 
גם   – יבואו  הממשלה  כשתוצאות  מסתדר.  וזה 

הרעשים כאן ייפסקו. ישראל בדרך טובה".
רה"מ הפתיע כאשר חשף את פעילות המוסד 
"אני  ארד.  רון  השבוי  הנווט  על  מידע  להשגת 
מבקש לעדכן אתכם – בחודש שעבר יצאו נשות 
מידע  להשיג  שתכליתו  למבצע  המוסד  ואנשי 
חדש על מקום הימצאו של רון ארד. זה כל מה 
כדי  מאמץ  עוד  עשינו  עכשיו.  להגיד  שאפשר 
לבדוק מה עלה בגורלו של רון. אני רוצה להודות 
על  ארד  משפחת  ובשם  בשמי  המוסד  ללוחמי 
המסירות, על המחוייבות, ועל אחוות הלוחמים 
להודות  מבקש  אני  שנים.  הרבה  כך  כל  לאחר 
יוצא  הפעולה  שיתוף  על  ולשב"כ  לצה"ל  גם 
להתגאות  צריך  אנחנו  הזה.  במבצע  הכלל  מן 
בשיתוף הפעולה. פדיון שבויים הוא ערך יהודי 

מהמקודשים ביותר לעם ישראל".
חשיפת פעילות המוסד עוררה גל ביקורת מצד 
בכירים במערכת הביטחון שטענו כי לא היה שום 
צורך בחשיפת פעילות המוסד, מה גם שלא היה 
עשויה  והפעילות  זו  בפעילות  ממשי  הישג  כל 

להימשך גם בעתיד.
דברי  את  תקף  במיל'(  )אלוף  גלנט  יואב  ח"כ 
מדינת  קיימה  מבצעים  "עשרות  ואמר:  בנט 
ישראל כדי לאתר סימנים ועדויות מכל סוג באשר 
המבצעים  רוב  ארד.  רון  בהם  נעדריה,  לגורל 
לאחר  רב  זמן  פורסמו  או  חסויים  נותרו  הללו 
שאינם,  להישגים  בנט  של  האובססיה  הביצוע. 
כדי  המוסד  בפעילות  להשתמש  אותו  הביאה 

עת.  בטרם  תיאורטיים  הישגים  ולשווק  לנסות 
עצוב ומדאיג".

נתניהו: "אנחנו נפיל אתכם"

אחרי דברי ראש הממשלה עלה לבימת הכנסת 
ובאופן  נתניהו,  בנימין  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר 
חריג, יו"ר הכנסת מיקי לוי סירב לאפשר לח"כים 
בנט  נאום  במהלך  המליאה  מאולם  שהורחקו 
של  הראשונים  הימים  מאה  "את  אליה.  לשוב 
מכילה,  הממשלה   – כך  לסכם  ניתן  הממשלה 
אוכלים  ישראל  ואזרחי   – מאכילה  התקשורת 

אותה", אמר נתניהו. 
נורא.  נתניהו תקף בנאומו: "בנט הביא שינוי 
ביום.  מתים  אפס  כמעט  עם  מדינה  לכם  הבאנו 
הבאנו  חיסונים!  עם  איש,   1392 נפטרו  אצלכם 
ארוך- חיסונים  למלאי  ודאגנו  חיסונים  מיליוני 
טווח. הזמנו ושילמנו, והם היו ארוזים. הפצרתי 
בבנט ובהורוביץ להטיס את החיסונים. לא הצענו 
שתעשו סגר אלא תביאו את החיסונים, שיחסכו 
את מותם של יותר מאלף איש. פועלים בהססנות, 

בשאננות משוועת".
הממשלה  למדיניות  גם  התייחס  נתניהו 
"גם  ואמר:  האיראני  הגרעין  לסוגיית  הנוכחית 
אותה הם מכילים. הסכם הגרעין הופך את איראן 
לפתח  שתוכל  סף  למדינת  בינלאומי  בהכשר 
זה הסכם  גרעיני שיאפשר פצצות אטום.  ארסנל 
הסכמתי  לא  ולכן  עתידנו,  את  בסכנה  שמעמיד 
ונאבקתי בו בכל פורום ובכל  לקבל את ההסכם 
על  הוריתי  זה,  רק  ולא  במה.  כל  מעל  תוקף. 
אינספור פעולות סיכול נגד הסכם הגרעין. קבעתי 
פעולה. אלמלא  כל  עם האמריקנים  שלא אתאם 
כבר  לאיראן  והמבצעיים,  המדיניים  מאמצינו 
מזמן היה ארסנל גרעיני. בנט ולפיד, כבר בשבוע 
הראשון של הממשלה, התחייבו שלא לבצע שום 
פעולה צבאית נגד הגרעין האיראני מבלי לתאם 

מראש עם ארה"ב".
'אתם  בנט  אמר  "איך  הוסיף:  נתניהו 
השתגעתם?!' עם מדיניות כזו של 'אין הפתעות' 
נאמת  שבוע  לפני  בנט,  באיראן?  תתקפו  איך   –

מילים  כמה  חובה אמרת  ידי  לצאת  כדי  באו"ם. 
הגרעין,  הסכם  את  לתקוף  במקום  שבלוניות. 
הרפואה.  גורמי  את  תקפה  הריפוי  ממשלת 
במקום להתעמת עם חמינאי – התנפלת על שרון 
אלרואי. זה נורא לומר, אתם מקבלים את הסכם 
הגרעין כמילה מוגמרת. מאיראן ועד עזה רואים 
 – הטרור  את  כשמכילים  מכילה.  שהממשלה 
יש   – מחץ  אין  יוזמה,  אין  הטרור.  את  מקבלים 
לוקשים.  של  תפריט  מציגה  הממשלה  יח"צ. 
מהדורות החדשות הפכו למדור ליטוף לממשלה. 
עובדות  בדיקות  נעלמה.  'מחדל'  פתאום המילה 
הציל  'בנט   – פרגון  רק  יש  נעלמו,  חי  בשידור 

תוכי'".
"הבעיה היא לא הירושה שהשארנו לכם", אמר 
נתניהו מעל דוכן הכנסת, "אלא הירושה שתותירו 
לנו. שמענו כבר על ההבנה של רה"מ החליפי על 
תופעת האנטישמיות. אני רוצה לצטט את הפנינה 
האחרונה של לפיד – 'זוהי ממשלה נורמלית. של 
איזו  הנכון'.  מהמקום  שבאו  נורמליים,  אנשים 
התנשאות, איזו רדידות. איפה המקום של לפיד? 
מהיכן  שלא  מי  האם  ברעננה?  אביב,  ברמת 
שמגיע יאיר לפיד אינם נכונים? ראש ממשלה עם 

שישה מנדטים זה נורמלי?".
יו"ר האופוזיציה סיכם כי "גוש הימין ימשיך 
לממשלה  השעטנז.  ממשלת  את  להפיל  לפעול 
אין דרך ואין מנהיגות. אנחנו נפיל אתכם ונחזיר 
את מדינת ישראל מבירא עמיקתא לאיגרא רמא".

חברי  כל  יודעים  הפתיחה,  ישיבת  תום  עם 
על  חם.  להיות  צפוי  הקרוב  החורף  כי  הכנסת 
הקרובים  וחצי  בחודש  להתמודד  הקואליציה 
עם העברת התקציב, ורק לאחר אישורו בשלוש 
יוכלו לנשום מעט לרווחה. באופוזיציה  קריאות 
העברת  את  למנוע  מנת  על  עריקים  למצוא  ינסו 

אישור התקציב.
בד בבד, נמשכים הדיבורים על הצעת הליכוד 
הקדנציה.  כל  למשך  ממשלה  כראש  לכהן  לגנץ 
לעשות  מתכוון  לא  שגנץ  היא  ההערכה  אולם 
זאת גם לא לאחר אישור התקציב, אלא שהסיבה 
נועדה  היום  מסדר  הנושא  את  מוריד  לא  שהוא 
לחזק את כושר המיקוח שלו מול בנט ולפיד. גם 
ימינה  או אחד מח"כי  תקוות ששקד  מי שתולה 
אותם  שאלו  לגלות  יופתע  התקציב  נגד  יצביע 
"כאבי בטן" שתקפו את שקד כל הדרך לממשלה 

הנוכחית.
בנט  בסביבת  המחיר,  רף  להורדת  בניסיון 
יוזמנו  התקציב  אישור  ולאחר  שייתכן  תדרכו 
לממשלה.  להצטרף  התורה  ויהדות  שס  סיעות 
שר האוצר אביגדור ליברמן הבהיר באופן מיידי 
תהיה  לא  ביתנו  ישראל  יקרה  וכך  שבמידה 

בקואליציה.
בצורה  הבהיר  דרעי  אריה  ח"כ  ש"ס  יו"ר  גם 
חד משמעית בנאומו במליאת הכנסת: "שמעתי 
ש"ס  הצטרפות  נגד  מאיים  ליברמן  את  היום 
לא  ש"ס  אותו:  להרגיע  רוצה  אני  לקואליציה. 
בדרך לשם. אבל מההצהרות שלו ושל בנט ולפיד 
מהממשלה  מודאגים  הם  כמה  מבין  אני  היום, 
בכל  ליפול  ויכולה  תרנגולת  כרעי  על  שנמצאת 

רגע".
רואים  אנחנו  דרעי:  אמר  דבריו  בהמשך 
ומחלקת  שורות  מצופפת  הזו  הממשלה  איך 
מיליארדים כדי לשרוד, אבל אנחנו לא נבהלים. 
האמת והצדק איתנו, וסופה לנצח. לא ננוח ולא 

נשקוט עד שנפיל את הממשלה הרעה הזו".

ראש הממשלה נפתלי בנט נשא דברים בפתיחת מושב החורף של הכנסת ודיבר על תקציב המדינה, הגרעין האיראני, מעמדה של ישראל 
בעולם, המאבק בקורונה, מחירי הדיור ונושאים נוספים, תוך כדי שהוא עוקץ את נתניהו  בנט חשף בדבריו פעילות שביצע המוסד בחודש 
שעבר בניסיון להשיג מידע חדש על הנווט השבוי רון ארד – וספג ביקורת מבכירים במערכת הביטחון על השימוש הפוליטי בפעילות המוסד 
 נתניהו תקף בנאומו: "בנט הביא שינוי נורא. הבאנו לכם מדינה עם כמעט אפס מתים ביום. אצלכם נפטרו 1392 איש, עם חיסונים. אתם 

מקבלים את הסכם הגרעין כמילה מוגמרת. מאיראן ועד עזה רואים שהממשלה מכילה. כשמכילים את הטרור – מקבלים את הטרור"

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי: "אני רוצה להרגיע את ליברמן, ש"ס לא בדרך לממשלה"

 רה"מ נפתלי בנט בפתיחת מושב החורף | צילום: דוברות הכנסת
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מאות תגובות מרגשות לפעילות 
חגי תשרי של 'שובו' בכל הארץ

"לראשונה חגגנו כיהודים"

מאת: יוסף טולידנו 

חגי תשרי אך חלפו, ורישומם הרוחני והנעלה 
'שובו' כבר  ניכר בלבבות. בהנהלת רשת  עודנו 
את  מרובה  רצון  בשביעות  לסכם  התיישבו 
הספר  בתי  תלמידי  בקרב  תשרי  חגי  פעילות 
הביאו  המרשימים  והנתונים  הארץ,  רחבי  בכל 
המהלך  על  "כשהלכנו  להתפעלות.  כולם  את 
של קירוב לבבות של כל בני המשפחה ליהדות, 
לא חלמנו שנגיע לכאלה תוצאות, וכל כך מהר" 

אומרים בהנהלת 'שובו'.
הרב  הרשת  שמנכ"ל  אחרי  החלה  הפעילות 
מקיף  סקר  לבצע  הורה  גוטרמן  מיכאל  חיים 
בקרב כלל האוכלוסייה בישראל. הסקר המקיף 
גילה: מרבית הציבור היהודי בארץ צמא לשמוע 
ולהכיר את היהדות מקרוב, בדרכי נועם ומתוך 
בשובו  למדו  הסקר  מסקנות  את  לבבות.  קירוב 

לעומק במהלך הקיץ.
הלימודים  נפתחו  השנה  ראש  לפני  כשבוע 
רחבי  בכל  שובו  תלמידי  כשאלפי  שובו  ברשת 
הארץ שבים לבתי הספר. בלילה שלפני החזרה 
ידידי שובו בארץ בביתו  ועד  ללימודים התכנס 
זוננפלד  מוטי  הרב  הנגיד  הרשת  ידיד  של 
בפרט  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  להיערך 
חווה  אותו  העצומה  וההתרחבות  הגידול  לאור 

שובו השנה בס"ד, במעמד המרומם אותו הנחו 
הגאון רבי יעקב קניג רו"מ 'כנסת ישראל' ואיש 
התקשורת ידידיה מאיר השתתפו ונשאו דברים 
את  בהרחבה  שתיאר  לאו  הגרי"מ  הראשי  הרב 
הקשר ארוך השנים עם רשת שובו, המארח הרב 
מוטי זוננפלד ומנכ"ל שובו הרב מיכאל גוטרמן. 
נשיא  לברכת  המשתתפים  זכו  הערב  בסיום 
וואלקין  חיים  רבי  הגה"צ  המשגיח  שובו  רשת 
העוסקים  את  לחזק  למעמד  ובא  שטרח 
הבבא  נכד  הנשיאות  חברי  כשעמו  במלאכה, 
ראש  והפוסק  בוסו  שלמה  רבי  האדמו"ר  סאלי 
בית ההוראה הכללי הגרב"צ הכהן קוק. מנכ"ל 
מרן  הרשת  לנשיא  הודה  גוטרמן  הרב  שובו 
המשגיח ולגדולי התורה שטרחו ובאו הערב ועל 
כך שבמשך כל השנה טורחים ללא לאות למען 
שובו. כן הודה למארח ידיד הרשת הרב זוננפלד 
ולכלל המשתתפים, כשהוא מצוין כי השותפות 
הזאת נותנת לנו את הכח לפעול ולעשות למען 
שובו  מייסד  כחזון  הקודש  בארץ  ישראל  ילדי 

מרן הגר"א פאם זצוק"ל.
מיד בתחילת שנת הלימודים ולקראת החגים 
יצאו בשובו במשימה כוללת להכיר את מצוות 
אלא  המוסדות,  לתלמידי  רק  לא  תשרי  חגי 
הייתה  ההצלחה  משפחותיהם.  בני  לכל  גם 
על  לשמוע  ביקשו  הורים  ועוד  עוד  מסחררת. 
הכפרות,  מנהג  סליחות,  שופר,  תקיעת  מצוות 

נטילת לולב וסוכה. ב'שובו' גייסו בעלי תוקעים 
הארץ,  בכל  הספר  בתי  בין  שנדדו  מקצועיים 
השופר  תקיעת  סוד  את  התלמידים  את  ולימדו 
לכל פרטיו ודקדוקיו. התלמידים הנרגשים שזכו 
לשמוע תקיעת שופר בחודש אלול, ביקשו לדעת 
את  הלאה  והעבירו  המצווה,  הלכות  את  היטב 
בדמעות:  סיפר  ההורים  אחד  להוריהם.  המידע 
"מאז שהייתי ילד והלכתי עם אבא לשמוע שופר 
פעם  אי  ששמעתי  זוכר  לא  אני  הכנסת,  בבית 
הביתה  הגיע  שהילד  אחרי  אבל  שופר.  תקיעת 
החלטתי  בורקות,  בעיניים  השופר  על  וסיפר 
שאני חייב ללכת איתו השנה לבית הכנסת כדי 
רק  ללכת  התכוונתי  בהתחלה  שופר.  לשמוע 
ביום הראשון של ראש השנה, אבל כל כל נהנינו 
בבית כנסת, נשארנו לכל תפילת מוסף, שמענו 
שקיבלנו  ממחזור  והתפללנו  התקיעות  כל  את 
מוקדם  קמנו  כבר  למחרת  המתפללים.  מאחד 
והגענו ראשונים לתפילת שחרית. מה אגיד לך, 

אני כבר מחכה לשנה הבאה".
עם  משאיות  הגיעו  שובו  של  הספר  בתי  אל 
מצוות  את  לקיים  כדי  ותרנגולות  תרנגולים 
הכפרות כפי שנהגו בכל הדורות. הילדים למדו 
איך לסובב את התרנגול סביב הראש ג' פעמים, 
המנהג.  קיום  במהלך  לומר  שנוהגים  מה  ואת 
מינים,  ד'  של  שלמים  סטים  קיבלו  כן,  כמו 
אותם העבירו הלאה גם לבני המשפחה שדיווחו 

בהתרגשות על הזכות העצומה שנפלה בחלקם 
נטילת  מצוות  את  החג  מימות  יום  כל  לקיים 

לולב.
הוא  בשובו  שקיימו  נוסף  מרגש  פרויקט 
על  הכריזו  'שובו'  במוסדות  הסוכה.  קישוט 
תחרות קישוטי סוכה. הילדים התיישבו יחד עם 
ויוקרתיים,  מעוצבים  קישוטיים  להכין  ההורים 
יופייה  סביב  המשפחה  כל  את  לגבש  במטרה 
של מצוות סוכה ולהעביר בדרכי נועם את העונג 

שביהדות. 
ולמורת,  למורים  מודים  הארגון  בהנהלת 
האדיר  בפרויקט  חלק  שלקחו  הצוותים  ולכל 
והמושקע. כן מוקירים טובה מיוחדת לתורמים 
הרבים שבלעדיהם לא היה הפרויקט יוצא לדרך, 

על עליותיו המרובות. 
אמר:  גוטרמן  מיכאל  הרב  שובו  מנכ"ל 
לתוצאות  ישיר  היא המשך  חגי תשרי  "פעילות 
היהודים  של  מוחץ  רוב  לפיו  שערכנו,  הסקר 
את  להכיר  עיניים  בכיליון  מצפים  בישראל 
היהדות. נסיק את המסקנות מההצלחה של חגי 
תשרי, ונמשיך הלאה לפעילויות דומות במהלך 
הדרך  אחרים.  ומועדים  החנוכה  חג  החורף, 
לאלו  היהדות  את  להאיר  ברורה:  'שובו'  של 
בנועם  אותם  וללמד  אליה,  להיחשף  זכו  שלא 

ובסבלנות את יופייה וקסמה".

מאת: יוסף טולידנו 

אחרי שהיו שבויות במשך שנים רבות בכפרים 
היהודית  זהותן  את  מסתירות  חלקן  הערביים, 
וחלקן התאסלמו וגידלו את ילדיהן כמוסלמים, 
חודש החגים האחרון היה הפעם הראשונה של 
השנה  במרוצת  שחולצו  יהודיות  נשים  עשרות 
את  בגלוי  לבטא  לאחים,  יד  באמצעות  שעברה 

יהדותן.
בראש  היהודי  הניצוץ  נדלק  מהן  כמה  אצל 

מהמקרים  בחלק  כיפור,  ביום  ובאחרות  השנה 
זה קרה בסוכות והיו כאלו שהתעוררו בשמחת 
תורה - אבל הצד השווה שבהן היו ההתרגשות 
להתקרב לה', השמחה להרגיש שוב חלק מהעם 
אבק  של  רבות  שכבות  של  והניקיון  היהודי 

שהסתירו על נשמתן.
לאחים  ליד  מהן  שהגיעו  החמות  התגובות 
נגעתי  אתמול  "אני  ותודה.  שמחה  מלאות  היו 
שהכול  ביקשתי  בכיתי.  וממש  תורה  בספר 
יתהפך" כתבה אחת מהן שעומדת לפני משפט 

על עתיד ילדיה. "אני רוצה לחזור להדליק נרות 
שבת" כתבה אחרת, ואילו ניצולה נוספת רשמה 
"הרגשתי נחנקת ובכיתי כל החג של יום כיפור. 

הרגשתי שזה המקום האמיתי שלי".
של  היה  ספק  ללא  ביותר  המרגש  הסיפור 
אישה יהודייה שחולצה מחברון בשנה שעברה 
אחרי 15 שנות סבל, שהספיקה לאחרונה להקים 
יהודי שהכירה, וחגגה אתו  יהודי כשר עם  בית 

את החג יחד עם חמשת ילדיה. 
לעובדת  ששלחה  נרגשת  בהודעה 

לאחים  יד  מטעם  אותה  שמלווה  הסוציאלית 
הייתי  שלא  כמו  שמחה  כתבה: "הרגשתי  היא 
בחוויות  הילדים  עם  התמקדנו  בעיקר  מעולם. 
לנו סוכה שלנו  של היהדות. אחרי שלא הייתה 
מעולם, אני עדיין לא קולטת שהייתה לי סוכה 
שפע  בה  שהיה  משלנו  סוכה  למהדרין,  כשרה 
יוצאת  חוויה  הייתה  זו  ואהבה.  חום  אור  של 
החג.  כל  בסוכה  רק  לאכול  והתעקשנו  מהכלל 
שקיבלתי  ויום  יום  כל  על  לאלוקים  מודה  אני 

מחדש במתנה".

כחלק מהפעילות למדו אלפי ילדים את הלכות החגים ומשמעותם, וכן תרגלו את מנהג הכפרות, תקיעת שופר וארבעת המינים ⋅ התגובות שזרמו למשרדי 'שובו' 
במהלך כל ימי החג לימדו על  התעוררות רבה בקרב משפחות התלמידים, שקיבלו על עצמם לקיים את מצוות החג ⋅ מנכ"ל שובו הרב מיכאל גוטרמן: "פעילות חגי 

תשרי היא המשך ישיר לתוצאות הסקר שערכנו, לפיו רוב מוחץ של היהודים בישראל מצפים בכיליון עיניים להכיר את היהדות"

עשרות נשים יהודיות וילדיהן שחולצו במרוצת השנה שעברה מכפרים ערביים יכלו לחגוג את חגי תשרי כיהודים, אצל חלקם לראשונה בחייהם ⋅ הודעות נרגשות 
ששיגרו הנשים לעובדות הסוציאליות מטעם יד לאחים שמלוות אותן לאורך כל ימות השנה היו מלאות בביטויי שמחה ותודה ⋅ יהודייה שחולצה מחברון אחרי 15 שנות 

סבל כתבה: "אני עדיין לא קולטת שהייתה לי סוכה כשרה למהדרין, סוכה משלנו שהיה בה שפע של אור חום ואהבה"

כך עבר חודש החגים של ניצולות יד לאחים
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על סדר היום
אבי גרינצייג

במידה  ניסה,  אחרי שראש הממשלה  קלה  שעה 
הפתיחה  נאום  את  לשאת  הצלחה,  של  חלקית 
המסורתי )ובמילותיו של בנט: נאום 'מצב האומה'( 
לכנס החורף של המושב השני של הכנסת העשרים 
של  לתלפיות  הבנויה  תגובתו  אחרי  מעט  וארבע, 
ולאוהביו  לשונאיו  שהזכירה  האופוזיציה,  ראש 
כאחד מדוע הוא נחשב לאחד מגדולי הרטוריקנים 
שהיו כאן, התפרסם סקר עדכני ומסקרן של 'דיירקט 

פולס'.
פולס  דיירקט  אחת,  לא  כאן  נכתב  שכבר  כפי 
הבחירות  במערכות  שהשיגה  הסקרים  חברת  היא 
האחרונות את התוצאות הקרובות ביותר למציאות. 
למעשה, עיקר כוחה נעוץ בזיהוי מוקדם של מגמות 
בשבוע  גנץ  של  המפתיע  שגשוגו  ובהן  שונות, 
רע"מ,  של  יציבותה  הבחירות,  שלפני  האחרון 
הראוי  מן  משכך,  ועוד.  סמוטריץ'  של  ההפתעה 
למגמות  ובעיקר  הסקר,  לנתוני  מה  משקל  לתת 

שהוא מזהה.
כוחם,  על  שומרים  החרדים  בנתונים:  נפתח 
על  ומרצ  ימינה  נעלמת,  גנץ. תקווה חדשה  גם  כך 
ארבעה  עם  החסימה  אחוז  סף 
ליברמן  אחת,  לכל  מנדטים 
מתחזקת  העבודה  מנדט,  מאבד 
הדתית,  הציונות  גם  וכך  במנדט 
צומחות  הערביות  הרשימות 
לרע"מ  ו-8   5( מנדטים  בשלושה 
עם  לפיד  בהתאמה(,  ולמשותפת, 
והדובדבן שבקצפת  עשר,  תשעה 
עם  מובילה  הליכוד  מפלגת   –

שלושים וחמישה מנדטים.
וגם  ביותר,  המשמעותי  הנתון 
על  שמצביע  זה  הוא  המעודד, 
התחזקות דרמטית של גוש הימין 
החרדים,  לאמור,  האופוזיציוני. 
לבדם  והליכוד  סמוטריץ' 
מתחזקים בשישה מנדטים, מ-52 
בסקר.  ל-58  הנוכחית  בכנסת 
את  עובר  אכן  בנט  אם  הנייר,  על 
להרכיב  ומתקשה  החסימה  אחוז 
שתצטרך  שמאל  ממשלת  שוב 
להתבסס גם על המשותפת, תקום 

כאן ממשלת 62 על טהרת הימין.
גבית  רוח  לבטח  יעניק  הסקר 
מהפגרה  שחזרה  לאופוזיציה 
לוחמני,  רוח  במצב  הארוכה 
העברת  של  צפוף  לו"ז  לקראת 
לפעול  עשוי  גם  הוא  תקציב. 
ימינה  חברי  של  מסירותם  את  ולחזק  כבומרנג 
חשש  מתוך  הנוכחית,  לקואליציה  חדשה  ותקווה 
כבד לגורלם בקלפי. בנוסף, אם אי מי בליכוד החל 
לתכנן את היום שאחרי נתניהו, מומלץ לו שיקפיא 
לשום  הולך  לא  נתניהו  החייט.  אצל  ההזמנה  את 
מתיימר  לא  שלו  פוטנציאלי  מחליף  ואף  מקום 

אפילו להביא תוצאה דומה.
אבל כאמור, אנחנו מעוניינים להבין את הרציונל 
לשמוע  רצוי  כך  לשם  הסקר.  שמאחורי  והמגמות 
את מומו פילבר, אנליסט ובעלים משותף ב'דיירקט 
לשעבר,  התקשורת  משרד  ומנכ"ל  כיום  פולס' 

לתזוזות  שהובילו  המאפיינים  את  עבורנו  שחושף 
הטקטוניות בסקר.

ובנט,  סער  של  המנדטים  עשר  שלושה  "מתוך 
את  פילבר  מסביר  לימין",  חוזרים  ויותר  חמישה 
מהם  וחצי  "כשלושה  הליכוד,  של  בכוחה  הגידול 
וחצי  כמנדט  ועוד  ימינה,  מצביעי  מקרב  מגיעים 
מתייחס  גם  פילבר  חדשה".  תקווה  מצביעי  מקרב 
כי  ומסביר  הערביות  המפלגות  של  בכוחן  לגידול 
מעורבים,  להיות  שכדאי  מבינים  הערבי  "במגזר 
הוא  ולהצביע".  להגיע  ימשיכו  הם  כנראה  ולכן 
מהמר גם כי המפלגות הערביות לא ירדו משלושה 

עשר מנדטים משותפים.
הממשלה  הקמת  האם  השאלות:  שאלת  לסיום, 
הנוכחית הצליחה סוף סוף לעורר את מצביעי הימין 
האחרונות  בבחירות  להצביע  שהגיעו  הרדומים, 
באחוזים נמוכים במיוחד? כאן הוא מסייג ומדגיש 
כי אף ש"כרגע היורה רותחת", הרי ש"זה משתנה 

מיום ליום ומחודש לחודש". שנאמר, ימים יגידו.

המוסד להסחת דעת
קוהרנטי  נתניהו,  עצמם:  לנאומים  בחזרה 
חדש  מילים  במשחק  השתמש  כהרגלו,  ומדויק 
)הממשלה מכילה, התקשורת מאכילה והעם אוכל 
התוכים  וסיפורי  היח"צ  עודף  את  הזכיר  אותה(, 
על  חריפה  ביקורת  והטיח  הנוכחית  הממשלה  של 
ליותר  שהביאה  הקורונה  מגפת  מול  ההתנהלות 
הממשלה  של  כהונתה  בתקופת  מתים  מ-1,400 
הגרעין  בסוגיית  ההתנהלות  חוסר  ועל  הנוכחית 

האיראני.
משפטים  שני  לסיים  התקשה  לעומתו,  בנט, 
רצופים, לא מעט באדיבותם של ח"כי האופוזיציה, 
רמות  מחאה  בזעקות  זה  אחר  בזה  אותו  שקטעו 
מחוץ  אל  בסיטונאות  ונשלחו  שנונות,  ובעקיצות 
למליאה על ידי היו"ר ח"כ מיקי לוי. לא מעט מהם, 
שונים  מפרסומים  נבהלו  הליכוד,  חברי  על  דגש 
שמסתובבות  חיסול'  'רשימות  על  האחרון  בשבוע 
הח"כים  מסומנים  ובהן  המפלגה,  מתפקדי  בקרב 
בחודשים  שנרדמו  כשאלה  בלבד,  הפעילים 
מאבדים  לסיטואציה,  להסתגל  והתקשו  האחרונים 

גובה.
בנאומו  כשחשף  בנט  חתר  לאן  להבין  קשה 
שהמוסד עוסק בפעילות לאיתורו של הנווט האבוד 

רון ארד. ארד, להזכירכם, נעדר מאז 
1988, כשבנט עוד היה נער טרם גיוס 
ניסה  שהמוסד  להניח  סביר  לצה"ל. 
לא אחת לעלות על עקבותיו של ארד 
ואין בכך כל חדש, מה גם שהפעולה 
נזכיר  אם  די  בהצלחה.  הוכתרה  לא 
מדיני  אינטרס  היה  כאשר  שגם 
המוסד  של  פעולה  בחשיפת  מובהק 
על  הגרעין האיראני  ארכיון  )חשיפת 
את  לטראמפ  שסיפקה  נתניהו,  ידי 
העילה לבטל את הסכם הגרעין(, ספג 
חריפה  ביקורת  דאז  הממשלה  ראש 
שעשה  הפוליטי  ה"שימוש"  על 

בארגון הביון הישראלי.
מיותר לציין שבנט המאותרג ספג 

בקושי ביקורת מרומזת. נראה כי אף פרשן לא העז 
גרידא,  לתהות האם מדובר בספין של הסחת דעת 
ומה יקרה אם חלילה ימשיך מספר נפטרי הקורונה 
לטפס, האם המוסד יעסוק אז בפתרון שאלת "מי נתן 
ינסה  ושמא  המפורסם,  הביש  בעסק  ההוראה"  את 

לאתר את רוצחו של ארלוזורוב? לבנט פתרונים.

להציל את אבו יאיר
שר  שטח  עיתונות',  ב'קו  עמו  החג  בראיון 
הנימוקים  את  בהרחבה  סער  גדעון  המשפטים 
'תקווה  מתוצרת  כהונה  להגבלת  החוק  לקידום 
חדשה', ובהתאם להבטחות הבחירות של המפלגה. 
בתום החג, התברר כי הנימוקים סייעו לשכנע כמעט 
את כל מרכיבי הקואליציה, ונדמה היה כי החוק יצא 

באופן מיידי לדרכו.
כמעט אמרנו, כי יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס, 
הספיק לרמוז על חוסר שביעות רצון, במה שמסכן 
את סיכוייה של הקואליציה לקדם חקיקה שתקשה 
לבלפור.  בחזרה  האופוזיציה  ראש  של  דרכו  את 
יהיה  לא  אם  כי  הבהירו,  כבר  בקואליציה  גורמים 
ברור במאה אחוז שהחקיקה תעבור בכנסת, הם לא 

יסתכנו ולא יעלו את החוק מלכתחילה.
שהוא  בכך  התנגדותו  את  מנמק  עבאס  רשמית, 
באופן  שלא  פרסונלית.  מחקיקה  להימנע  מעדיף 
מחקיקה  השום  כקליפת  אכפת  לעבאס  רשמי, 
פרסונלית, והנימוק האמיתי, מלבד הצורך באישורה 
של מועצת השורא והיכולת להוציא בתמורה לכל 

הרמת אצבע הישגים נוספים, שונה לחלוטין.
כלשון  מעמדו  על  לשמור  מעוניין  עודנו  עבאס 
גוש  בחירות,  יתקיימו  אם  גם  להערכתו,  מאזניים. 
ימין חרדים לא ישיג את הרוב המיוחל בלעדיו, וכך 
גם אם ייעשה ניסיון להרכבת ממשלה חלופית כבר 
בכנסת הנוכחית. אמנם בשלושת החודשים שחלפו 
עברו הוא ומפלגתו מסע דה לגיטימציה נרחב בחוגי 
הימין, שהפך אותם משותפים שקטים פוטנציאליים 
ל'תומכי טרור' וחסידי התנועה האסלאמית, ועדיין, 
כל  את  לשמור  מעדיף  הוא  פוליטי,  כפרגמט 
יו"ר  האפשרויות בידיו ולא לשרוף את עצמו אצל 

הליכוד על בסיס אישי.
הליכוד,  מראשות  יאיר'  'אבו  של  הדחה  בנוסף, 
לחיק  בקואליציה  הימני  האגף  את  להחזיר  עשויה 

תזוזה טקטונית

 "מתוך שלושה עשר 
המנדטים של סער ובנט, 
חמישה ויותר חוזרים לימין", 
מסביר פילבר את הגידול בכוחה 
של הליכוד, "כשלושה וחצי 
מהם מגיעים מקרב מצביעי 
ימינה, ועוד כמנדט וחצי מקרב 
מצביעי תקווה חדשה". פילבר 
גם מתייחס לגידול בכוחן של 
המפלגות הערביות ומסביר כי 
"במגזר הערבי מבינים שכדאי 
להיות מעורבים, ולכן כנראה הם 
ימשיכו להגיע ולהצביע". הוא 
מהמר גם כי המפלגות הערביות 
לא ירדו משלושה עשר מנדטים 
משותפים

מחפש שת"פ 
אבל לא יהסס 
להתקדם, שר 
הדתות מתן 
כהנא
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לחלוטין,  שונה  ממשלה  להקמת  ולהביא  הימין 
הנשענת על רוב מוצק שאינו כולל את רע"מ ואינו 
נדרש לתמיכתה. צעד כזה ימחק את כל הישגיו של 
עבאס וישאיר אותו לא רלוונטי לשנים רבות, בדיוק 
הזה  למעמד  המשותפת.  מהרשימה  עמיתיו  כמו 
צריך,  ואם  מחיר,  בשום  לחזור  מתכוון  לא  עבאס 
ולמנוע  נתניהו  על  לגונן  התירוץ  את  ימצא  הוא 

חקיקה שכזו.

הכל כשר
מערך   – אחת  יסוד  הנחת  על  ויכוח  אין  כמעט 
הכשרות בישראל חייב לעבור רפורמה מקיפה, כדי 
להתמודד עם תקלות עומק חמורות, ובמטרה למנוע 
קריסה בנוסח הרשתות החברתיות. העימות הגדול 
כהנא  מתן  הדתות  שר  ובין  החרדית  הנציגות  בין 
בשבועות האחרונים, מתמקד בשאלה כיצד לעשות 

זאת ואלו צעדים נדרשים.
בלשכת  התייעצות  פגישת  נערכה  ביולי  ב-14 
השר, בהשתתפות יועציו הרלוונטיים וגורמי מקצוע 
הרזומה  בעל  כהנא  והמשפטים.  הדתות  ממשרדי 
המשתתפים  בפני  הציב  הצבאיים,  והלקסיקון 
 – קטן'  ב'אורנים  להסתפק  האם  ההתלבטות  את 
בהסכם  שנחתם  כפי  הכשרות  אזורי  פתיחת  קרי 
כולל  גדול',  'אורנים  על  ללכת  או  הקואליציוני, 
הרבנות  הפיכת  בתחום,  ממש  של  מהפכה 

לרגולטורית בלבד ויצירת שוק תחרותי.
והשר  בגדול  ללכת  ההחלטה  התקבלה  לבסוף, 
כולל  בכשרות,  רפורמה  לביצוע  תוכניתו  את  הציג 
חמת  את  שעוררו  במחלוקת  שנויים  צעדים  מספר 
זעמה של הנציגות החרדית. שני מרכיבים מרכזיים 
ברפורמה עמדו במוקד המחלוקת: הראשון, שלילת 
סמכותם של רבני ערים לתת כשרות. השני, 'מסלול 
שלושת הרבנים' להענקת כשרות, במסגרתו שלושה 
בעלי תעודת כושר לרבנות, שאחד מהם רב בדימוס, 

יכולים לייסד ולהעניק כשרות לכל מאן דבעי.
לזכותו של השר ייאמר שהוא הבהיר לא אחת כי 
מבחינתו עדיף שיתוף פעולה עם הנציגות החרדית 
בקידום הרפורמה. בין השאר, על המרכיב הראשון 
ויתר כשהודיע לפני חודש שרבני הערים  הוא כבר 
יוכלו להמשיך ולתת כשרות, על השני הוא מסכים 
שעבר,  בשבוע  בועדה  שהודיע  כפי  כעת,  לוותר 
בביצוע  פעולה  אתו  תשתף  שהרבנות  ובתנאי 

הרפורמה כולה.
התנהלותה  על  זועמים  כהנא  של  בסביבתו 
את  מבינים  אנחנו  "נכון,  החרדית,  הנציגות  של 
מעל  פעולה  לשתף  הרצון  חוסר  ואת  המורכבות 
השולחן, אבל אין שום בעיה לעבוד בצורה שקטה 

כמו  בדיוק  עולם,  מלחמות  לנהל  בלי  ומתואמת 
לאומן  הנסיעה  בסוגיית  שהשר פעל למצוא פתרון 
הנציגות  מול  ויעיל  ישיר  בערוץ  השנה,  בראש 

החרדית".
כדאי  המדוברת,  ההתנהלות  את  להמחיש  כדי 
לפני  שבועות  שלושה  הבא:  הסיפור  את  להכיר 
פרסום רפורמת הכשרות, נפגש אחד ממקורבי השר 
המתוכננת  הרפורמה  על  לו  סיפר  בש"ס,  בכיר  עם 
והציע לו לנהל דיון בעניין. הש"סניק סירב והבהיר 
כי אין שום סיבה לדון ברפורמה, משום ש"הממשלה 

לא תחזיק ואין שום סיכוי שזה יעבור".
אחרון  ניסיון  עוד  יעשה  כהנא  כעת,  הנראה  לפי 
ברבנות.  הגורמים  כלל  עם  מעמיק  לדיאלוג  להגיע 
על פניו, ההיתכנות לתוצאה של ממש נמוכה, אבל 
מדגישים  ואנשיו  נואש  אמרו  לא  כהנא  בלשכת 
התוכנית  בהעברת  גדולה  חשיבות  רואה  שהוא 
בשיתוף פעולה ולכן הוא משקיע את כל האנרגיות 
בכיוון הזה. מנגד, הם מאיימים, אם לא יהיה סיכוי 
הכוח  בכל  קדימה  ירוץ  השר  משותפת,  לעבודה 

והתוכנית תעבור במסגרת חוק ההסדרים.
העבירה  החרדית  הנציגות  הכלב:  קבור  וכאן 
תסכים  כי  עקיף,  ובאופן  ישירות  מסרים,  לכהנא 
יסכים  שהשר  ובתנאי  הרפורמה,  על  דיון  לנהל 
את  ולהוציא  הלוחץ  ליין  הדד  את  לבטל  תחילה 
הרפורמה מחוק ההסדרים הנלווה לתקציב. מבחינת 
כהנא, מדובר בניסיון לעשות לו תרגיל משיכת זמן 
הוא  ימות",  שהפריץ  או  ימות  שהכלב  "או  בנוסח 
מודע היטב לקושי שיתעורר להעביר את הרפורמה 
את  יפעילו  כשהחרדים  ההסדרים,  מחוק  בנפרד 
מיטב קשריהם בקואליציה כדי לטרפד את המהלך, 
כעת,  מבחינתו.  בחשבון  בא  לא  כזה  צעד  ולפיכך 
האם  הראשית,  הרבנות  של  בידיה  נמצא  הכדור 
לבחור לשתף פעולה עם השר ולרכך את הבעייתיות 
ללכת  או  המתוכננת,  ברפורמה  לשיטתה  שטמונה 

ראש בראש עד הסוף המר.

נלחמים על הכותל
חוזר  הכותל  מתווה  עסקינן,  ברפורמות  ואם 
ובעידודו  באדיבותו  הדיונים,  לשולחן  לאחרונה 
הפעיל של מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל ויו"ר 
ועדת חוקה, חוק ומשפט, ח"כ גלעד קריב. בתנועה 
הממשלה  של  מהקמתה  רצון  שבעי  הרפורמית 
בנט  את  שם  שראו  מי  היו  מלכתחילה  הנוכחית, 
המפלגות  שאר  על  לדבר  שלא  אפשרי,  ברית  כבן 

המרכיבות את הקואליציה.
קבלת  הוא  לעצמם  הרפורמים  שהציבו  היעד 
הדרומי,  הכותל  ברחבת  חלקית  או  מלאה  שליטה 

נערכות  בה  מעורבת  לרחבה  רשמית  שתהפוך 
להשיג  ניסיון  אף  ואולי  רפורמי,  בנוסח  תפילות 
הפחות  לכל  עצמה,  המרכזית  ברחבה  רגל  דריסת 
של  סוג  לממשלה  שתאפשר  טקטיקה  במסגרת 
'נסיגה' אחרי שיופעל הלחץ הצפוי בציבור החרדי 

והדתי.
ראש  התנועה  נציגי  הרימו  האחרון  בחודש  כבר 

וערכו מספר 'אירועי סליחות' ברחבה 
הדרומית, בהשתתפות פייטניות ושאר 
מאפיינים שלא שערום אבותינו, מתוך 
קבועה  נוכחות  כבר  לרשום  ניסיון 
הספיקו  החרדיות  במפלגות  בזירה. 
השונים  והיומונים  לקרב  להיערך 
המתחולל  על  בהרחבה  דיווחו 
המלחמתיות  ההצהרות  את  וסיפקו 
ליב"ה  ארגון  השאר,  בין  הצפויות. 
ובעוד  המשפטי,  הקרב  את  מוביל 
גם בג"ץ לעסוק בנושא  כחודש צפוי 
הרגיש. במקביל, נבנית על ידי הארגון 
חרדית-דתית-מסורתית  קואליציה 
שתפקידה יהיה להגן על הכותל מכל 

השתלטות עוינת.
הכותל  איננו  הנושא  להבין,  צריך 
לכשעצמו )אף כי הוא בהחלט מצדיק 
הנציגות  של  והחשש  המאבק(  את 
היעד  בהרבה.  רחב  והדתית  החרדית 
 – ויחיד  אחד  הוא  הרפורמים  של 
ישראל  ממשלת  של  לגיטימציה 
לא  נוסף.  יהודי  כזרם  בהם  והכרה 
עניין,  או  סוגיה  באיזו  להם  אכפת 
והכותל מבחינתם הוא רק כלי אפשרי 

להשגת המטרה.
הכותל,  מתווה  אישור  אחרי  דקה 
מטעמם  בג"ץ  יוגש  וכאשר,  אם 
מכירה  משהמדינה  עתה,  כי  ויטען 
יהודי  כזרם  אחד  בהקשר  ברפורמים 
להתעלם  יכולה  לא  היא  דבר,  לכל 
גיור  דוגמת  אחרים,  בהקשרים  ממנו 
כמובן  בג"ץ  נישואין.  רישום  או 

ואת  והשוויונית,  הפלורליסטית  לעתירה  ייעתר 
מדובר  אין  כבר  לדמיין.  קשה  האיומות  ההשלכות 
מצוה  בארק  אירועי  שיחגגו  בתימהוניים  רק 
לכלבים, אלא בנישואי תערובת בגושפנקה 'רבנית' 
ובגיור של כל צרוע וכל זב, כולל פליטים אריתראים 
מכן  לאחר  מיד  ייהנו  שגם  סודנים,  עבודה  ומהגרי 

מחוק השבות ויזכו לאזרחות.

מכילים, מאכילים ואוכלים, ראש האופוזיציה נואם במליאה

 הנציגות החרדית העבירה 
לכהנא מסרים, ישירות ובאופן 

עקיף, כי תסכים לנהל דיון 
על הרפורמה, ובתנאי שהשר 

יסכים תחילה לבטל את 
הדד ליין הלוחץ ולהוציא את 

הרפורמה מחוק ההסדרים 
הנלווה לתקציב. מבחינת 

כהנא, מדובר בניסיון לעשות 
לו תרגיל משיכת זמן בנוסח 

"או שהכלב ימות או שהפריץ 
ימות", הוא מודע היטב 

לקושי שיתעורר להעביר 
את הרפורמה בנפרד מחוק 

ההסדרים, כשהחרדים יפעילו 
את מיטב קשריהם בקואליציה 
כדי לטרפד את המהלך, ולפיכך 

צעד כזה לא בא בחשבון 
מבחינתו
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הייתה תקופה שבישיבת באר יעקב לא הורגשה רוממות והתעלות, והתבטא הדבר בכל הסדרים והתפילות. בצר להם פנו הנהלת הישיבה להתייעץ עם המשגיח 
רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל ותינו בפניו את צערם שהזמן לא הולך כמו שצריך, לא בשטייגען וברוממות, ואף לא בתפילה ובעבודת ה'. בדק המשגיח את מעשיהם 
בתחילת הזמן ולאחר שהתיישב בדבר, אמר כי מצא שתחילת הזמן לא הייתה איכותית, והורה למעשה: שעליהם לסגור את הישיבה ליום אחד, ולאחר מכן תפתחו 

אותה מחדש וכך תהיה לכם 'התחלה' איכותית שתשפיע על כל שאר הזמן עד סופו ברוממות והתעלות רבה.

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

"

                  

ויחל נח
האדמה  איש  נח  "ויחל  הכתוב:  על 
מפרש  כ'(  ט',  )בראשית  כרם"  ויטע 
עשה   – 'ויחל'  המדרש:  בשם  רש"י 
תחילה  לעסוק  לו  שהיה  חולין,  בזה  עצמו 
בנטיעה אחרת. טמונה כאן ביקורת עמוקה על 
ראיתי  "אותך  לו:  האיש הגדול שהקב"ה אמר 
צדיק לפני", על כך שפעולתו הראשונה בצאתו 
כך  ידי  ועל  הכרם  בנטיעת  הייתה  התיבה  מן 

חילל עצמו.
הבורא  רצון  ואף  הוא,  חשוב  דבר  כרם  אכן 
היה שביציאתו יעשה כרם, שהרי כל מה שהכניס 
לתיבה היה בדבר ה', כולל זמורות לנטיעת כרם, 
אך התביעה היא מדוע 'התחיל' בזה. אמנם זה 
חשוב, אך יש בזה סיכון, ולכן "היה לו לעסוק 
תחילה בנטיעה אחרת". ויש להבין, מה כל כך 
לה',  מזבח  בנה  נח  זה  בצד  הרי  הסדר,  חשוב 
"ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור 
ויעל עולות במזבח" )ח, כ(, והקב"ה הריח את 
ריח הניחוח, עד שאמר: "לא אוסיף לקלל עוד 
את האדמה בעבור האדם... ולא אוסיף להכות 
ובהמשך  כ"א(,  )ח,  עשיתי"  כאשר  חי  כל  את 
הקב"ה עשה עמו את ברית הקשת בענן ובירכו 
מה  א"כ  הארץ.  את  ומילאו  ורבו  פרו  בברכת: 

כל כך נורא שנטע כרם בתחילה?
עם ישראל מייחס חשיבות מיוחדת לתחילת 
ועמוס  מיוחד  יום  הוא  השנה  ראש  הזמנים. 
בתפילות. בראש חודש, שנראה כלפי חוץ כיום 
רגיל, מוסיפים הלל ותפילה מיוחדת. אף מנהגי 
שכל  משום  הם  השנה  בראש  הסימנים  אכילת 
למעשיו  זריעה  הם  השנה  בראש  האדם  מעשי 

בשנה הבאה.
במוצאי שבת יש להיזהר כי המעשה הראשון 
הנעשה לאחר ההבדלה, לא יהא מעשה חולין, 
קודש  מעשה  עם  השבוע  את  לפתוח  אלא 
השבת,  קדושת  רוממות  את  בקרבנו  שיותיר 
היו  חולין.  לאנשי  אותנו  יהפוך  חלילה  ולא 
סיום  לאחר  שבת,  במוצאי  שמיד  תורה  גדולי 
ההבדלה, למדו גמרא, כדי שהנטיעה הראשונה 

של השבוע תהיה מעשה של התעלות.
שעל  למרות  בבכורה,  מוכתר  הראשון  הבן 
הוא  כן  אחיו.  שאר  בין  שווה  כילד  נראה  פניו 
אותן  ממתיקים  האותיות,  לימוד  בתחילת 
בדבש, למרות שלא בכל פעם שהילד קורא את 
האותיות, הוא מלקק דבש, אך הפעם הראשונה 
הילד  בהולכת  אף  ההמשך.  כל  על  משפיעה 
אותו  לוקחים  יש  תורה,  לתלמוד  לראשונה 
עטוף בטלית, כדי שיתחיל את לימודו בקדושה 

ובטהרה. 
הפסוק:  על  הספרי  דברי  את  מביא  רש"י 
)דברים  בם"  לדבר  בניכם  את  אותם  "ולמדתם 
למדהו  לדבר,  יודע  שהבן  "משעה  י"ט(:  י"א, 
תורה ציווה לנו משה שיהא זה לימוד דיבורו. 
אביו  לדבר,  מתחיל  כשהתינוק  אמרו  מכאן 
ואם  תורה.  ומלמדו  הקודש  בלשון  עמו  משיח 
שנאמר  קוברו,  כאילו  הוא  הרי  כן  עשה  לא 
וימי  ימיכם  ירבו  למען  בניכם...  את  ולמדתם 

בניכם".
מראשיתו  דבר  אחרית  "טוב  הפסוק:  על 
)קהלת ז', ח'(, מביא תוספות )חגיגה ט"ו( את 
ביאורו של רבי עקיבא לפסוק זה: שאלישע בן 
אבויה שהיה רבו של רבי מאיר, יצא בסוף ימיו 
אין  'אחר'.  כי חז"ל קראוהו  לתרבות רעה, עד 
לנו מושג איך גדול כזה יצא לתרבות רעה, אך 
פעם הוא עצמו הסביר לתלמידו ר' מאיר מדוע 

אירע לו כך.
כך העיד על עצמו: אבויה – אבי, היה מגדולי 
ירושלים, ולסעודת הברית שלי קרא לכל גדולי 
ירושלים, והושיבן בבית אחד. רבי אליעזר ורבי 
אוכלים  האורחים  ששאר  עד  אמרו:  יהושע 
ועוסקים  ורוקדים  מטפחים  שרים,  ושותים, 
בשלהם, נעסוק אנו בשלנו. ישבו ועסקו בדברי 
והקיפה  השמים  מן  אש  שירדה  עד  תורה, 
לשרוף  באתם  וכי  ואמר:  אבי  תמה  אותם. 
יושבים  אלא  וחלילה,  חס  לו  אמרו  ביתי?  את 
לנביאים  מתורה  תורה,  בדברי  וחורזים  היינו 
שמחים  הדברים  והיו  לכתובים  ומנביאים 

כנתינתם מסיני, והרי הם באש ניתנו, לכן ירדה 
כעת אש מן השמים והקיפה אותנו.

אמר אבויה: הואיל וכך הוא כוחה של תורה, 
אם יתקיים הבן הזה, אני מפרישו לתורה. סיים 
כוונתו  הייתה  ולא  מאחר  כי  ואמר:  אלישע 
שפירש  וזהו  בו.  נתקיימו  לא  לפיכך  לשמים, 
רבי עקיבא "טוב אחרית דבר מראשיתו" כלומר 
בכדי שהדבר יהיה טוב עד סופו, צריך שיהיה 

טוב כבר מראשיתו.
של  התביעה  בדקות  מבינים  אנו  אין  אמנם 
נהנה  אבויה, שהרי  אצל  "לא לשמה" שחסרה 
ומחמתה  תורה  של  כוחה  גדול  כמה  לראות 
נראית  אופן  בכל  אך  לתורה,  בנו  את  הפריש 
כאן התביעה על ראשית הדבר, שאף היא תהיה 
שמשמרים  שככל  והטהרה.  הקדושה  בתכלית 
להצלחה  כך  אחר  זוכים  כך  ההתחלה,  את 

מרובה. הכל הולך אחר ההתחלה.
בר  בסעודת  פעם  ישב  זצ"ל  מטשעבין  הרב 
מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  עם  ביחד  מצוה 
זצ"ל. חתן בר המצוה ישב לידם וכובד בברכת 
המזון, ולאחר שברך ובא לשתות את הכוס, הוא 
שתה רק את רוב הכוס. הרבי מבעלזא ראה זאת 
הסוף".  עד  הכוס  את  שישתה  נו,  "נו,  והעיר: 
התפלא  הערתו  את  מטשעבין  הרב  כששמע 
הזה,  הצעיר  הנער  מן  הרבי  רוצה  מה  בלבבו: 
שרק כעת נהיה בר מצוה? מדוע מורה הוא לו 
לשתות את כל הכוס? הלא הלכה מפורשת היא 
לכתחילה  אמנם  טוב.  דבר  גם  היא  כוס  שרוב 
עדיף לשתות את כל הכוס, אבל אפשר להסתפק 

ברוב כוס…
הוא כמובן לא אמר מילה. אם הרבי אמר – 
נראה שיש בכך ענין מיוחד שאינו ידוע לו, אלא 

שבינתיים נותרה התמיהה תמוהה.
ואומר:  הרבי  לעברו  מסתובב  רגע  כעבור 
שלו?  החיים  מן  רוצה  אני  מה  רב,  "טשיבינ'ר 
למה אכפת לי שישתה את כל הכוס? הלא רוב 

הכוס גם כן מספיק!".
בחנוכה  מטשעבין;  הרב  לכם,  אגיד  "אני 

נעשה נס גדול שנמצא פך שמן חתום בחותמו 
של כהן גדול, והשמן שבו שהספיק ליום אחד, 
הספיק לשמונה  ימים. ולכאורה תמוה, לשם מה 
לחשמונאים  הלא  הזה?  הנס  את  הקב"ה  עשה 
היא  מפורשת  והלכה  טמא,  שמן  הרבה  היה 

שטומאה הותרה בציבור!".
בציבור,  הותרה  טומאה  שאמנם  "אלא, 
החשמונאים  המזבח.  בחנוכת  עסקו  כאן  אבל 
המקדש  ואת  המנורה  את   – מחדש  הכל  בנו 
שהכל  צריך  חדש  בחינוך  וכשעוסקים  כולו, 
ואי אפשר לסמוך על התרים  יהיה מלכתחילה 
מבעלזא  הרבי  סיים   – זה"  "ילד  בדיעבד". 
בר  כעת  "נהיה   – מצוה  הבר  חתן  על  והצביע 
מצוה. יום זה הוא ה'חינוך' שלו וההתחלה של 
יהיה  שהכל  צריך  ובתחילה  לאיש.  היותו  יום 
מלכתחילה, אין להסתפק בהיתר של רוב כוס, 

אלא צריך את כל הכוס!".
לא  יעקב  באר  שבישיבת  תקופה  הייתה 
הדבר  והתבטא  והתעלות,  רוממות  הורגשה 
והתפילות. בצר להם פנו הנהלת  בכל הסדרים 
יחזקאל  רבי  המשגיח  עם  להתייעץ  הישיבה 
לווינשטיין זצ"ל ותינו בפניו את צערם שהזמן 
לא הולך כמו שצריך, לא בשטייגען וברוממות, 
המשגיח  בדק  ה'.  ובעבודת  בתפילה  לא  ואף 
שהתיישב  ולאחר  הזמן  בתחילת  מעשיהם  את 
הייתה  לא  הזמן  כי מצא שתחילת  אמר  בדבר, 
את  לסגור  שעליהם  למעשה:  והורה  איכותית, 
אותה  תפתחו  מכן  ולאחר  אחד,  ליום  הישיבה 
איכותית  'התחלה'  לכם  תהיה  וכך  מחדש 
שתשפיע על כל שאר הזמן עד סופו ברוממות 

והתעלות רבה.
שמעשיו  כך  על  היה  נח  של  החולין 
הראשונים היו צריכים להיות בנטיעות אחרות, 
כי יש להקפיד שההתחלה תהיה טובה, ומכוחה 

מתברכים בהמשך פורה ונעלה.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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הנתינה מרבה אהבה ואחווה
ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר  ַמֲאָכל  ִמָּכל  ְלָך  ַקח  "ְוַאָּתה 
ְלָאְכָלה"  ְוָלֶהם  ְלָך  ְוָהָיה  ֵאֶליָך  ְוָאַסְפָּת 

)בראשית ו, כ"א(. 
משלך,  ְלָך-  ַּקח  ע"א(,  ג  )יומא  רבותינו  דרשו 
לקחת  צּוָוה  נח  שגם  לך(  )ד"ה  יקר  הכלי  ומבאר 
הגזל  מן  ולא  אחרים  משל  ולא  הפרטי  מממונו  רק 
)והוצרך לצוותו על כך לפי שהיה מקום לנח לחשוב 
הם  שהרי  המבול  דור  של  ממונם  לקחת  שמותר 
עתידים למות וממונם כלה, לכל היותר לאחר בקשת 

רשותם- יעוי' בשיחות מוסר הנזכר לקמן(.
החפצים  כל  ואת  ביתו  את  מכר  נח,  עשה  וכך 
שברשותו וקנה מזון ומשקה עבור החיות והבהמות 
ונעשה  שלימה,  שנה  במשך  בתיבה  עמו  היו  אשר 
של  ובגודל  המרובה,  את  הכיל  שהמעט  נס  בתיבה 
300 אמה אורך )כ-150 מטר( ו-50 אמה רוחב )כ-25 
)כ-15 מטר( בסה"כ, הצליח  גובה  ו-30 אמה  מטר( 
נח להכניס את כל המאכל והמשקה, את כל הבהמות 

והחיות, ואת כל בני משפחתו. 
מוסר  )שיחות  זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
כ"ב- עמ'  הבריות,  אהבת  ו',  תשל"ב-מאמר  שנת 
כ"ה( מבאר שהטעם שציווה ה' יתברך את נח שיבנה 
את התיבה ויקנה את כל המזון הדרוש מכספו האישי, 
אשר  החיות  כלפי  ורחמים  חמלה  לנח  שיהיה  כדי 
הנתינה  ידי  שעל  לפי  בתיבה.  עמו  להיות  עתידים 
לאותו  ומחובר  קשור  האדם  נעשה  לזולת  והענקה 

אדם שנתן לו ומוכן למסור נפש בעבורו. 
שהוא  למי  מטיב  שאדם  לחשוב  רגילים  העולם 
אוהב, ואוהב את האדם המטיב עמו )'למה אני אוהב 
אותו? כיון שהוא נתן לי'(, אך ההיפך הוא הנכון, על 
וככל  והאחווה,  האהבה  נוצרת  והענקה  הנתינה  ידי 
שאדם מעניק ונותן לשני כך הוא נעשה אוהבו יותר 

ויותר. 
וכן שנו רבותינו )מסכת דרך ארץ זוטא פ"ב( 'אם 
ונותן  נושא  הוי  חבירך,  באהבת  להידבק  אתה  חפץ 
אצל  נוצר  לחבר  והענקה  שבנתינה  לפי  בטובתו', 
הסיבה  וזוהי  החבר.  כלפי  ואחווה  אהבה  הנותן 
שהאב אוהב את ילדיו ומוכן למסור נפשו בעבורם, 
ּוְכָאב ֶאת ֵּבן ִיְרֶצה )משלי ג, יב(, כיון שהוא השקיע 
בהם, נתן והעניק להם מממונו ועמלו )וכן כתב בספר 
להיעשות  הדרך  כי  אהבה,  בשער  צדיקים  אורחות 
בין  עמו  להיטיב  שישתדל  היא  חבירו,  של  אוהבו 

בגופו ובין בממונו(. 
⋅⋅⋅

יוצאת  בצורה  הברואים  כל  עבור  נפשו  מסר  נח 
הנפשות  כל  את  פירנס  תמימה  שנה  ובמשך  דופן, 
שדרשו  וכפי  קל  היה  לא  זה  ודבר  בתיבה,  שהיו 
רבותינו )תנחומא נח אות ט'(: שכל אותן י"ב חודש 
)שהיו בתיבה( לא טעמו טעם שינה לא נח ולא בניו, 
הבהמות,  את  ולהשקות  להאכיל  זקוקים  שהיו  לפי 
החיות והעופות, וכל בהמה אוכלת את מאכלה בזמן 

שונה ובשעה מסוימת ביום.
נח  התעכב  אחת  שפעם  ומספר  המדרש  וממשיך 
מלזון את האריה, והכישו האריה ברגלו ושבר אחת 
)בראשית  נַֹח"  ַאְך  "ַוִיָּׁשֶאר  שנאמר  וזהו  מצלעותיו, 
21, ללמד שנשאר נח רק עם  'אך' בגימטרא  ז, כג(, 
גונח  היה  הזמן  וכל  שלימות,  צלעות  ואחת  עשרים 

וצועק מכאב )יעוי' בדברי רש"י שם(. 
להגיע  והרצון  הכוחות  את  לנח  שיהיה  וכדי 
למסירות נפש זו, ציווהו הקב"ה לקנות את כל המזון 
שש  במשך  שהשיג  הפרטי  מכספו  בתיבה  הנצרך 
מאות שנה, ולפזר את כל ממונו עבורם, כדי שעל ידי 
של  גדולה  כה  ובמידה  ולחבבם,  לאוהבם  יהפך  זה 
אהבה, עד שיהיה מסוגל לעמול במסירות נפש שנה 
תמימה לספק את כל צרכיהם.  דזה הכלל, ככל שאדם 
אהבתו  גודלת  כך  עבורו,  ומשקיע  לדבר  מתמסר 

וחיבתו לאותו דבר.
⋅⋅⋅ 

ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
בשבוע הבא )יום ב'- ג' מר חשוון( ימלאו  ארבע 
הדר  ראשנו,  עטרת  ורבינו,  מורנו  לפטירת  שנים 
תפארת עם ישראל, הראשון לציון מרן רבינו עובדיה 

יוסף זצוק"ל. 
ורבינו  מורנו  בהם  שזכה  הגדולים  הדברים  אחד 
מלבד שקידתו העצומה בתורה והפצתה בכל העולם 
ולאלפים,  לעשרות  עושה  שהיה  החסדים  הם  כולו, 

תמיד הוא היה  דואג למשפחות הנצרכות, לאלמנות 
היה  רבות  ופעמים  בהם,  ויתמכו  שיעזרו  וליתומים 
דברי  את  בכך  ומקיים  האישי,  מכספו  בהם  תומך 
רבותינו שהרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה 

ובגמילות חסדים )סנהדרין צח ע"ב(. 
סיפר לי אדם שהיה מאחת המשפחות הללו, אביו 
ושבעה  אלמנה  אחריו  והשאיר  צעיר  בגיל  נפטר 
את  לשלם  כסף  היה  לא  אלמנה  לאותה  יתומים, 
משם,  להוציאה  הבעלים  רצו  ולכן  הדירה  שכירות 
מרן זצוק"ל, אז, לפני ארבעים ושבע שנה, היה מקבל 
נפשות  דין שבה פרנס שלוש עשרה  משכורת מבית 
חודש  בכל  עצמו  על  הרב  לקח  זאת  ובכל  בביתו, 
וכל  אלמנה,  אותה  של  הדירה  שכירות  את  לשלם 
חודש היה שולח צ'ק לבית האלמנה על סך השכירות.

ועוד מסופר שפעם אחת ניגש אדם למרן זצוק"ל 
מצליחה  שלא  עניה  משפחה  בשכונה  שיש  והודיעו 
שליט"א  בניזרי  שלמה  לרב  מרן  קרא  להסתדר, 
לו הרב שהוא  ושאלו אם מכיר את המשפחה, אמר 
להם  עוזרים  הם  שלהם  החסד  ובקו  אותם  מכיר 
ושולחים להם מוצרי מזון וכדו', אמר לו מרן: "אני 
לי לאחר שאני מקבל את  תזכיר  רוצה שבכל חודש 
למשפחה  ש"ח   1,000 סך  על  צ'ק  לתת  המשכורת 
בחודשו.  חודש  מידי  מרן  עושה  היה  וכך  הזאת", 
ַוְיִהי ָּדִוד עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה )שמואל ב ח, טו(, כל 
הזמן דוד המלך היה עושה משפט, כתפקידו כמלך, 
אך מאידך גיסא היה עושה גם חסדים. כך היה מרן 

זצוק"ל, ולכן זכה לממדים גדולים מאוד.
וכמעשיו בחייו כך מעשיו אחרי מותו, מורנו ורבינו 
בהיותו  גם  ישראל  כלל  עם  חסדים  לעשות  ממשיך 
בעולם העליון, לפני כשלוש שנים רצו להוציא אשה 
לשלם  באפשרותה  לה  היה  שלא  לפי  מביתה  אחת 
מרן  של  לציונו  הלכה  לה  בצר  הדירה,  שכירות  את 
אליה  בא  ומרן  הלב,  מעומק  שם  והתפללה  זצוק"ל 
בחלום ואמר לה: "תלכי לפלוני אלמוני, תראי אותו 
שביקשתי  לו  ותגידי  אלבז,  הרב  עם  בברית  מחר 

שיטפל בבעיה שלך".
אותה אשה באה לברית ומצאה שם את אותו אדם 
יודעת כלום, הרב אמר שתציל  ואמרה לו: "אני לא 
ואותו אדם סידר  לי את הבית",  אותי, רוצים לקחת 
ממשיך  מרן  איך  לראות  מדהים  העניין.  כל  את  לה 

לחיות איתנו ולפרוס כנפיו עלינו. 
⋅⋅⋅

אין חיים בלי תורה 
אור החיים הקדוש כותב בספרו )מקורו מהזוה"'ק 
פי  על  מאימנה  ברעיא  קיח:  דף  משפטים  פרשת 
פירוש נר למאור(: "והתענוג הרוחני שיבוא מהשגות 
בלעדם  כי  החיים  חיי  הוא  התורה(  לימוד  )של  אלו 

אין טעם בחיים". 
בלעדי התענוגות האלו אין טעם בחיים, זה ממש 
עוד  שאין  שידע  לאחר  זצוק"ל,  מרן  את  לי  מזכיר 
ברירה, וייסורי התופת אשר פקדו אותו לא אפשרו לו 
ללמוד בשום פנים ואופן, אמר מרן למקורביו:  "אם 
כך אין טעם בחיים, אין טעם לחיות, ולכן הוא מבקש 

כבר לעלות לעליונים".
ישנו סיפור נורא על מרן זצוק"ל, ממש מזעזע, לפני 
כחמישים וחמש שנים נולדה למרן בת שביעית, אך 
לדאבון לב היא נולדה עם חולי בלב, כולם התפללו 
לרפואתה, אך סיכוייה לחיות היו קטנים מאוד ולאחר 

כמה ימים נפטרה. 
מסירת  באמצע  היה  זצוק"ל  מרן  העת  באותה 
אחד  ניגש  השמועה  וכשפשטה  הקבוע,  שיעורו 
את  לו  ובישר  זצוק"ל  למרן  השיעור  ממשתתפי 
הבשורה המרה והוסיף לומר שכולם ממתינים לדעת 
מה לעשות, מרן סגר את הספר באנחה, ולאחר מכן 
עשיתי  "מדוע  בלחש:  לו  ואמר  אדם  לאותו  קרא 
צריך  היית  לא  תורה?  השיעור  על  חבל  לא  כך?  לי 

להודיע לי זאת אלא רק בסוף השיעור!"
נורא, היכן הראש של מרן זצוק"ל נמצא בשעה כה 
קשה? בלימוד תורה! בזיכוי הרבים, "חבל שאיבדתי 
העולם,  גאון  של  גדולה  אלא  זו  אין  השיעור",  את 
ודביקות בתורה שאין כדוגמתה, כי דברי התורה הם 

'חיי החיים, ובלעדם אין טעם בחיים'. 
ויראת  בתורה  והתעלות  לעלות  שנזכה  רצון  יהי 
שמים טהורה, וזכות מורנו ורבינו תעמוד לנו שנראה 

בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.
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ערב הסברה ומידע על  
לימודי הכשרת מהנדסי בניין 

לגברים  במכללת מבחר
במכללת מבחר החרדית, שמחים להיות הראשונים במגזר 

החרדי המאפשרים הכשרת מהנדסי בניין בהתמחות מסלול 
ניהול הבניה.

ומקיימים ערב הסברה אשר יינתן בו כל המידע על מסלול 
הלימודים הנמצא ברשימת המקצועות המבוקשים והריווחים 

במשק.

הערב יתקיים אי"ה במכללת מבחר בב"ב– קמפוס קונקורד, 
ביום שלישי הקרוב, ו' חשוון )12.10.21(, בשעה 19:00

בערב תפגשו את צוות הנהלת מבחר, ואת ד"ר איתן גולדשמידט 
ראש התוכנית 

להכשרת מהנדסי 
בניין בהתמחות 

ניהול הבניה 
באוניברסיטת 

אריאל ואחראי 
המקצועי במכללת 

מבחר.

תשמעו על כל 
הפרטים הנדרשים ותשאלו את כל מה שמעניין אתכם  וחשוב 

לכם לדעת לקראת לימודי התואר הנחשק.

 הכניסה בהרשמה מראש בלבד )לבעלי תו ירוק(, התקשרו 
להבטיח מקומכם: 03-5726106

המאפשרים לכולם לחבר את הטעמים אותם הם אוהבים תוך 
שימוש ברכיבים מן הצומח, מבלי להתפשר על איכות וטעם. 

לקראת שנת השמיטה נערכנו כדי לספק לקהל הצרכנים שלנו 
את המוצרים ללא חשש כשרותי כלל".

חברת טבעול מציגה לקהל הצרכנים, עולם עשיר ומגוון של 
קולינריה צמחונית ועשירה בחמש סדרות עשירות ומגוונות:

1. בסדרה הקלאסית והאהובה על משפחות וילדים, תמצאו 
מגוון שניצלים, נקניקיות והמבורגרים צמחוניים עשירים 

בחלבון, לצד שניצל התירס המוכר.

2. למקפידים על כמות הקלוריות בארוחה, מציעה טבעול 
את סדרת "99" - כמות 

מדודה של 99 קלוריות 
למנה. בסדרה, שניצלים 

וקציצות על בסיס ירק 
וקטניות או דמוי בשר, 

ב-99 קלוריות למנה 
בלבד.

3. בסדרת ירקות וקטניות תמצאו מגוון רחב של ירקות 
וקטניות בהצעה קולינרית לשילוב בתפריט היומי: קציצות ירק 

וקטניות ממגוון מרכיבים כמו דלורית, קינואה, אדממה, מיני 
המבורגר פטריות ופלאפל.

4. סדרת הבישולים של טבעול מציעה מגוון מוצרים המיועדים 
לבישול צמחוני, הקפצה או אפיה ולשילוב במנות עיקריות - 
נתחי בקר צמחוניים, נתחי סויה דמוי עוף, שווארמה, כדורי 

בשר צמחוניים וטחון צמחוני.

5. סדרת מוצרי בד"צ העדה החרדית, שניצל תירס ונקניקיות 
באריזות חסכון.

מוצרי טבעול מכילים רכיבים איכותיים, מבוססים על ירק 
וקטניות, עשירים בחלבון ומהווים פתרון איכותי ומזין לגיוון 

הארוחה.

את מגוון מוצרי טבעול ניתן להשיג בחנויות ורשתות השיווק.

כשרות: בד"צ 'העדה החרדית' ובד"צ 'מחזיקי הדת'.

חדש מבית 'מעולה': קופסאות ומכלי 
אחסון איכותיים בגדלים שונים

אחד המוצרים השימושיים ביותר במטבח הם מיכלי האחסון. כך 
ניתן לשמר לאורך זמן כמויות אוכל שהכנתם עבור כמה ארוחות 

צהריים, כך ניתן לארוז את המנה לכולל או לעבודה, כך יכולה 
תלמידת הסמינר להצטייד 
מראש במזון ליום לימודים 

ארוך, זה מעולה גם לטיולים 
ולשהות ממושכת מחוץ לבית 

ובכלל לסדר וארגון בארונות 
ובמקרר ולא רק.

מותג האיכות 'מעולה' מציג 
את סדרת מיכלי האחסון בגדלים שונים מפלסטיק איכותי 

השומר על טריות המזון, בטוח לשימוש במיקרוגל ומתאים 
למדיח כלים לאחסון מזון מכל סוג. המכלים איכותיים ורב 

שימושיים ומגיעים באריזות של 3 קופסאות ומכסים אטומות 
לנוזלים בעלי תכולה של 800 מ"ל, ליטר ו-1.2 ליטר.

המוצרים מאושרים על ידי בד"צ העדה החרדית.

אינפורמטיבי
***

*

מתחילים מבראשית 
עם ברכל טוב!

נערכים לחורף עם כל טוב בסניפי ברכל טוב: מגוון ענק של 
מבצעים וסל קנייה משתלם במיוחד עם כל מה שצריך כדי 

למלאות את הבית אחרי 
החגים. מגוון גדול של 

מבצעים במחלקות השונות 
בין התאריכים שלישי-רביעי, 
כ"ט-ל' בתשרי )5-6.10.21( 

עם שוק פירות וירקות גדול ומגוון במחירים משתלמים.

רשת ברכל טוב נערכה עבורכם גם לשנת השמיטה בכל פרט 
ופרט, כל המוצרים במחלקת הירקות בסניפים השונים ברחבי 

הארץ כשרים למהדרין שמיטה לחומרא בכשרות רבני העיר בני 
ברק, בד"צ העדה החרדית ובד"צ שארית ישראל.

בנוסף, מבצעי כאסח מטורפים כל השבוע )3-8.9.21(: דג 
מושט ווינר פוד 4 ק"ג ב-100 ₪ בלבד, חזה עוף קפוא בכשרות 
הרב מחפוד 4 ק"ג ב-100 ₪ בלבד ואבקת כביסה אריאל 6 ק"ג 

ב-29.90 ₪ בלבד.

סניפי רשת ברכל טוב מציעים לכם מלאי ענק בכל המחלקות: 
המזון, האפייה, החלב, הקפואים, הפירות והירקות, הניקיון 

ובמחלקת כלי הבית ומשחקים, עם מגוון מוצרים ענק ממיטב 
החברות הנבחרות שמחכים לכם בסניפים. צוות העובדים מצפה 

לשרת אתכם נאמנה ולהעניק לכם חווית קניה מוזלת במיוחד. 
תבדקו אותנו.

בשורה לשוחרי הכשרות
סדרת המוצרים של טבעול בהידור הכשרות לשנת השמיטה 

ללא חשש

מוצרי הבסיס נרכשו מגידולי השנה השישית בארץ ישראל או 
מיבול חו"ל בלבד ואין בהם חשש שביעית

עם תחילת שנת השבע שמחים לעדכן בטבעול כי מוצרי המותג 
הכשרים הינם ללא חשש שביעית לאחר שמוצרי הבסיס נרכשו 

מגידולי השנה השישית בארץ ישראל או מיבול חו"ל בלבד. קהל 
צרכני המהדרין הגדול של טבעול יוכל להמשיך וליהנות ממגוון 

המוצרים הגדול המזין והטעים לאורך שנת השבע ללא חשש 
וללא הסתמכות על היתר מכירה.

לדברי מנכ"לית טבעול, עדי קוהלי: "טבעול מביאה לשולחן 
את האפשרות לגוון עם ארוחה מזינה המבוססת על חלבון 
מן הצומח. יש לנו מגוון רחב של מוצרים צמחוניים ומזינים 

ממשיכים להוביל במצוינות
הישג נוסף לשיבא: מגזין Newsweek קבע - המרכז 
הרפואי בצמרת העולמית גם בתחומי הנוירוכירורגיה, 

הגסטרואנטרולוגיה והקרדיולוגיה לשנת 2022

שיבא הוא בית החולים הישראלי היחיד שנבחר למצטיין 
בשלושה תחומי התמחות והיחיד שדורג ב-50 המקומות 

הראשונים 

לאחר שנבחר זו השנה השלישית ברציפות לצמרת בתי 
החולים הטובים בעולם על פי המגזין האמריקאי היוקרתי 
Newsweek, המרכז הרפואי שיבא קוטף הישג בינלאומי 

נוסף 
ונבחר על 

ידי המגזין 
לאחד מבתי 

החולים 
הטובים 

ביותר בעולם 
בתחומי 

הנוירוכירורגיה, הגסטרואנטרולוגיה והקרדיולוגיה לשנת 
.2022

המרכז הרפואי שיבא הוא בית החולים הישראלי היחיד שנבחר 
למצטיין בשלושה תחומי התמחות והמרכז הרפואי הישראלי 

היחיד שמופיע ב-50 המקומות הראשונים בדירוג.     

השנה נוספו לדירוג חשוב זה שני מרכזי מצוינות בשיבא: 
מערך הגסטרואנטרולוגיה, שבו מטופלות כל מחלות דרכי 

העיכול ואשר מוביל בטיפולים פורצי דרך בעזרת בינה 
מלאכותית; ומערך הנוירוכירורגיה, העוסק בניתוחי מוח 

ועמוד שדרה. 

ד"ר קנולר נחשון, מנהל מחלקת נוירוכירורגיה בשיבא: 
"מחלקת הנוירוכירורגיה כוללת מערך של יחידות המתמחות 
בתחומים תת-ספציפיים, ומעניקה מארז שלם של פתרונות 

לבעיות מוח ועמוד שדרה. דורות של רופאים ומנהלי מחלקות 
בבתי חולים בארץ יצאו מהמחלקה, שמשקיעה רבות 

בהוראה. בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ושיטות פורצות דרך 
 MRI כגון 

תוך-ניתוחי, רובוט לניתוחי עמוד שדרה, השתלת תאים לחוט 
השדרה ופוקוס-אולטרסאונד, ובזכות שיתוף פעולה בין 

רפואה, תעשייה, מעבדות ומחקר – אנו מצליחים להעניק את 
הרפואה והמתקדמת ביותר למטופלינו".

דירוג Newsweek בוצע בשיתוף חברת סטטיסטה באמצעות 
סקר שנערך בקרב יותר מ-44 אלף רופאים, מנהלי בתי חולים 
ומומחים במערכות הבריאות. המשתתפים התבקשו להמליץ 

על בתי החולים הטובים ביותר על פי התמחויות. תוצאות 
הסקר קיבלו תיקוף על ידי צוות של מומחים רפואיים בעלי 

שם עולמי.  

מנהל המרכז הרפואי שיבא, פרופ' יצחק קרייס: "הישג אדיר 
זה מצטרף לרשימת הישגים של המרכז הרפואי המשקפים 

את מצוינות בית החולים, ומהווה להכרה בינלאומית ברפואה 
המתקדמת שמוביל שיבא, בחדשנות, בהובלה במחקר 

ובאיכות הגבוהה של הטיפול הרפואי הניתן לבאי בית 
החולים". 

חוזרים לשגרה עם 
רשת הסופרים נתיב החסד

סופר מבצעים לאחרי החגים בסניפים השונים ברחבי הארץ

חוזרים לשגרה אחרי החגים ברשת 
הסופרים 'נתיב החסד': לקראת 

שבת מבצעי חמישי שישי חסכוני 
)חמישי-שישי, א' וב' בחשוון 

7-8.10.21(: טבלאות שוקולד בלונדי ואקסטרא 2 ב-10 ₪, 
מארזי חטיפי אסם 2 ב-17.90 ₪, דג פילה מושט 4 ק"ג ב-100 

₪ ועוד.

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון בימים שני עד שישי, כ"ח 
בתשרי-ב' בחשוון )4-8.10.21(: מטרנה מהדרין לא כולל שלבים 
ב-39.90 ₪, תבלינים בשקית 5 ב-10 ₪, רסק עגבניות 10 ב- 10 

₪ ואבקת כביסה אריאל 6 ק"ג ב-29.90 ₪. 

עדיין לא חברי מועדון של "נתיב החסד"? זה הזמן להצטרף 
למועדון המשתלם ביותר במגזר החרדי ולהתחיל לקנות ברוגע, 
בשפע ובזול. כל המחלקות בנתיב החסד מלאות בשפע מוצרים 

מהחברות המובילות והמובחרות והכי קרוב לבית שלכם.

מומחי סנו מגישים:

איך עושים טיפול תקופתי 
למכונת הכביסה?

לרשותכם: סנו מקסימה לחיטוי וניקוי מכונת הכביסה 
בתוספת חומץ  חלק ראשון

כדי למנוע כמה שיותר תקלות, לגרום למכונה לעבוד טוב יותר 
ולקבל בגדים נקיים באמת מומלץ להעניק למכונת הכביסה 

טיפול תקופתי לניקוי ולשמירה על מכונה תקינה לאורך שנים.

מכונת הכביסה היא אחד המכשירים העסוקים בבית, בוודאי 
בבתים של משפחות. אם יש לכם 

ילדים קטנים בבית סביר להניח שאתם 
מפעילים אותה כל יום, לפעמים אפילו 

יותר מפעם אחת ביום. עם הזמן 
מכונת הכביסה עשויה לצבור אבנית, 
אבק ואפילו עובש שעלולים להשפיע 

על הבגדים וכמובן על תפקוד תקין 
של המכונה. מכונות כביסה מתוכננות 
להחזיק מעמד שנים ארוכות, בעזרת 

טיפול נכון ותחזוקה שוטפת תוכלו 
ליהנות מביצועים גבוהים ופעילות 

תקינה לזמן רב. 

לפני הכל, מומלץ להקפיד בכל הפעלה של מכונת הכביסה 
שכיסי הבגדים ריקים. שהמכונה לא עמוסה בבגדים רבים, 

מכונה עמוסה תנקה את הבגדים פחות טוב. לפניכם מספר 
טיפים חשובים מאת מומחי סנו לשמירה על מכונת הכביסה.

שומרים על ניקיון: מכונת הכביסה צוברת אבק ולכלוך לא רק 
מבפנים, אלא גם מבחוץ. אבק, במיוחד אם הוא נמצא בקרבת 

התוף והחלק הפנימי של המכונה עלול להתערבב במים 
ולחדור לסיבי הבגדים. נגבו את המכונה במטלית לחה אחת 

לשבוע-שבועיים, נקו גם את הדלת והגומי שעוטף את התוף.

מנקים את מגירת האבקה: אם במגירה של אבקת הכביסה 
והמרכך מתגלים כתמים שחורים או שאריות של אבקה מומלץ 
לשטוף אותם בהקדם. בכל הפעלה של המכונה עוברים אבקת 
כביסה ומרכך לתוך התוף ולבגדים, כולל שאריות הסבון ואפילו 

מצבורי עובש שעלולים להתפתח במגירה מלוכלכת. את 
המגירה ניתן לשלוף בקלות ולנקות במים חמים וסבון כלים 

רגיל. הקפידו על ניקוי שוטף אחד לחודש.

פעם בחודש הסרת אבנית מחלקים פנימיים: מומלץ להעניק 
למכונת הכביסה טיפול תקופתי לניקוי המערכות והחלקים 

הפנימיים שלה. בגלל שבישראל המים עשירים בסידן ואבנית 
מצטברת בקלות, יש לנקות את המכונה לא רק מלכלוך 

שהצטבר בתוכה אלא גם מהאבנית, שעלולה לסתום את 
צינורות המכונה ולשבש את פעולתה. להסרת האבנית מומלץ 

לשים בתא המיועד לאבקת הכביסה חצי כוס מלח לימון או סנו 

מגוון מסגרות איכותיות 
לילדים ברשת עינית

עינית, רשת האופטיקה המובילה במגזר החרדי, מזמינה 
אתכם להתרשם ממגוון רחב של מסגרות איכותיות ואופנתיות 

לילדים. לרשת הסכמים עם קופות החולים לרכישת משקפי 
ראייה בחינם עד גיל 18, המאפשרים לילדים לשמור על בריאות 

העיניים וליהנות ממשקפיים איכותיים בהתאמה מושלמת. 

ברשת עינית, האופטיקה המובילה, מציעים מגוון רחב של 
מסגרות איכותיות לילדים ובני נוער. ילדים הזקוקים למשקפיים 

כדי לשפר את ראייתם יכולים ליהנות ממעטפת שירותים 
מקצועית הנלווית 

לבחירת המשקפיים 
התואמים במדויק עבורם 
– בדיקה מקצועית על ידי 

אופטומטריסט מומחה, 
מלאי מסגרות נבחרות 

והתאמה על ידי צוות עינית 
המנוסים. מעטפת השירות 

הייחודית מספקת רכישה 
"בראש שקט" ובידיעה של 
ההורים כי הילדים מקבלים 

את הטוב ביותר. 

לראייה חשיבות רבה, וכאשר מדובר בילדים צעירים היא מהווה 
חלק חשוב מהתפקוד והיכולת הלימודית. כדי שהילדים יוכלו 
לראות מהלוח ולהצליח בלימודים, וכמובן כדי שיהנו מראייה 

טובה ואיכות חיים, מומלץ לבצע בדיקה תקופתית לעיניים. 
בעינית מאפשרם לבצע את בדיקת העיניים באמצעות מכשור 

מתקדם וצוות מומחים בעלי ניסיון בתחום. לאחר האבחון 
המדויק, הרשת מציעה מגוון רחב של מסגרות ממיטב היצרנים 

המובילים בעולם האופנה. 

בסניפי הרשת תוכלו למצוא מסגרות ועדשות איכותיות ממיטב 
היצרנים עבור ילדים, ילדות ובני נוער. המגוון הרחב מאפשר 

בחירה של מסגרת מועדפת בהתאמה אישית, וכך ניתן לקבל את 
מעטפת השירות המלאה תחת קורת גג אחת. עכשיו, לקראת 

הכניסה לתקופת החורף הארוכה, בעינית ממליצים לבצע 
את הבדיקות הדרושות כדי לספק לילדים את חוויית הראייה 
האולטימטיבית שתאפשר להם להצליח בלימודים ובחברה. 

לרשת עינית הסכמים עם קופות החולים למימוש משקפיים 
בחינם עד גיל 18, בכפוף לתקנון המימוש של הרשת וההסכמים 
עם קופות החולים. הסכמים אלו מאפשרים לבצע את הבדיקות 
הדרושות ולרכוש משקפיים איכותיים ואופנתיים ללא עלות, וכך 
כל ילד יכול להתחדש עם משקפיים מותאמות באיכות הגבוהה 

ביותר ועם השירות המפורסם של עינית. 

שגרת לימודים עם איקאה
אחרי החגים כבר כאן ואיתם, זמן לימודים ארוך ואינטנסיבי. זוהי 

ההזדמנות שלנו, כהורים, לאפשר לילדים שלנו סביבת לימודים 
נוחה, מאובזרת ונעימה כדי להנעים עליהם את השגרה. איקאה 

מזמינה אתכם 
להתאבזר 

בכל מה 
שצריך לשגרת 

לימודים 
מוצלחת- 

פינות עבודה, 
ציוד, ארגוניות 

למכשירי הכתיבה, מנורות עבודה ומגוון רחב של ציוד לימודי- 
לשגרת לימודים פוריה, מוצלחת ונעימה!

ÖVNING ארגונית לאביזרי שולחן כתיבה

₪ 59

טוש ללוח מחיק MÅLA צבעים שונים 9 ₪ / 4 יחידות

שולחן כתיבה MICKE גוון אלון 495 ₪

תיק גב STARTTID שחור/צהוב 59 ₪

מנורת עבודה SVALLET אפור כהה/לבן 25 ₪

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.

אנטי קאלק ייעודי למכונות כביסה ולהפעיל את המכונה ללא 
בגדים על תכנית רתיחה.

באפשרותכם להשתמש באבקת סנו מקסימה לחיטוי וניקוי 
מכונת הכביסה בתוספת חומץ.



ממשיכים בעוצמה

במבחר משרות גדול במיוחד!
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

למשרה מלאה | העבודה בסביבת עבודה ממוחשבת | גביה 
טלפונית מלקוחות | מעקב, בקרה והפקת דוחות גביה

סוג 3

  ידע וניסיון בחשבשבת - חובה  ידע בהנהלת חשבונות - חובה 
ניסיון של שנתיים לפחות  אסרטיביות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 
יוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה 

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 Illustrator, Photoshop ניסיון של שנתיים לפחות  עבודה 

בשעות גמישות - חובה

 שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 
חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות 

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה



דירות 
למכירה

וילות ובתים

ל’ תשרי- א’ חשון תשפ”ב
06/10/2021-07/10/2021

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, 

2,490,000 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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

1,740,000 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 

_____________________________________________)41-44(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

פתח תקווה

בני ברק

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ירושלים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בלעדי ברחוב הרב שך 
קרוב לאיצקוביץ, דירת 

4 חדרים, קומה ג' )ללא 
מעלית(, משופץ, ומעליה 

2 דירות בנות 2 חדרים, 
המושכרות ב- 5,500 

ש"ח, 2,890,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)41-41(_____________________________________________

 ברח' ברויאר, דירת 
חלומות יוקרתית, כ- 200 

מ"ר, חדשה, מושקעת 
ומפוארת מאוד, 2 

מרפסות, נוף פתוח, בלעדי 
בתיווך אשכנזי
03-5791770)41-42(_____________________________________________

 דירה מדהימה בר' 
עקיבא/הראשונים, 4.5 

חד', סלון וחדרים גדולים, 
כ- 100 מ"ר, מאווררת, 

ממוזגת, משופצת, יחידת 
הורים, חזית, נוף פתוח, 

ק"ג, חניה מקורה + 
_____________________________________________)41-42(אופציה 054-5905884

אלעד

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות מציאה, דירת גן 
בבנין בוטיק, 4 חד', 120 מ"ר 

+ גינה 100 מ"ר, יחידת הורים, 
נוף חלומי, רק 2,060,000 
_____________________________________________)42-42(ש"ח גמיש 054-9422194

 בבלעדיות מציאה, דירת 
גג 3 חד', כ- 100 מ"ר, נוף 

מרהיב, שמורה, רק 1,485,000 
ש"ח גמיש "שחף נכסים" 

054-94221994)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון דופלקס 
6 חד', מושקע, נוף, אופציה 

לחלוקה מידית, רק 2,190,000 
ש"ח "שחף נכסים"

052-5752500)42-42(_____________________________________________

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

מרפסת 10 מטר, 
משופצת "פנחס נכסים" 

055-6789653)42-42(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב חברון 
80 מטר, קומה ב', אופציה 
בגג רעפים + אופציה בצד, 

1,800,000 מפתחות במשרד 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)42-42(_____________________________________________

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)42-45(תיווך צור 03-6701920

 בבנימין אברהם 90 
מ"ר, מחולקת 60/30, 
ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 
2,190,000 ***5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 42-42(תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 90 מטר, 
4 ח', משופצת, 2,000,000 

***דופלקס 160 מטר, ניתנת 
לחלוקה, 2,550,000 גמיש 

B.D.A 42-42(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים 
2,700,000 כולל חניה, 6 

חדרים 2,900,000
B.D.A 42-42(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 
דירות נכה, 1,300,000, 3 

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 1,900,000, 3 ח' פנטהאוז 

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 42-42(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

מ"ר מגרש, 300 בנוי + גג + 
חצר, משופצת ומושקעת, 
8,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 מציאה! בדב גרונר 
דו משפחתי 4 חד', 
קומה קרקע וקומה 

ראשונה + גינה ענקית, 
ב- 2,200,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)42-42(נכסים 050-4177750

 בלעדי! באזור הרב שך 
פנטהאוס 6 חד' + מרפסת, 

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, נוף 
פתוח, 2,400,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)42-42(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! במרכז אזור ר' 
טרפון דופלקס 5 חד', 130 

מ"ר, ק"ד + מעלית, משופצת, 
מטופחת, סלון ענק, מ. גג, 
2,400,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם דופלקס 220 מ"ר, 

ק"ד + מעלית + חניה, 
משופצת + מרפסת גג גדולה, 

2,850,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה דופלקס 
8 חד', 180 מ"ר, ניתן לחלק 

לטאבו משותף או ליחידה, 
ק"ג, בבניה, משופצת כחדשה, 

2,850,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ה' דופלקס 5 
חדרים + יחידת הורים + 

יחידת דיור ודוד"ש
050-4150708)42-43(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוב הוז 
דופלקס 260 מטר, 3 כיווני 

אוויר + חניה בטאבו, קומה 3, 
חזית "פנחס נכסים"

055-6789653)42-42(_____________________________________________

 בברוט למשקיעים!! 
דופלקס 100 מ"ר, 

ואופציות, מושכרת ב- 
7,000 ש"ח, 1,990,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)42-42(_____________________________________________

 בדב גרונר דופלקס 4.5 
חד', ק"ג, כ- 110 מ"ר, 

חניה בטאבו, 1,780,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)42-42(_____________________________________________

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

מרפסת 10 מטר, 
משופצת "פנחס נכסים" 

055-6789653)42-42(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 5 
חד', 180 מ"ר, מפלס אחד, 

ק"א, חזית, חדשה, מושקעת 
ברמה מאד גבוהה, פונה 

לשדרה, 4,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור יהושוע 5 
חד', 116 מ"ר + חצר, ק"ק, 

כניסה פרטית, 3 כ"א, שמורה, 
2,220,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 שיכון ה', דירת 115 
מ"ר, ק"ק מוגבהת + 

אפשרות להרחבה של 
50 מ"ר )השכן מלמעלה 

הוציא היתרים( + חצר 
לאפשרות לחלוקה 

עם הסכמת שכנים, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

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

 באזור העיריה 4 חד' + _____________________________________________)42-42(055-6789653
סוכה סגורה לחדר חמישי, 105 
מ"ר, ק"ב, נוף פתוח, שמורה, 

3 כ"א, 2,100,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 4.5 
חד', 110 מ"ר, ק"ג, משופצת, 
א. בגג, חזית, מיקום מעולה, 

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)42-42(_____________________________________________

 באזור מימון 4 חד', 
100 מ"ר + שלד 30 מ"ר + 

אופציה לעוד 30 מ"ר, ק"א א. 
_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור גרשטנקורן 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"ג, חזית, 

משופצת, סוכה, א. בגג, 
2,100,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 בבלעדיות בפוברסקי 
4 חדרים, עם שלד חלקי 

ל- 2 נוספים, טעון שיפוץ, 
2,300,000 "אדר נכסים" 

054-9400028)42-42(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 4 
חדרים, כ- 110 מטר, גדולה 
ויפה + מעלית, 2,000,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)42-42(_____________________________________________

 באברבנאל בבניין 
חדש 4 חד' + חניה, 

קומה ראשונה, חזית! 
ב- 1,890,000 ש"ח

050-4177750)42-42(_____________________________________________

 לקראת סיום בניה 
בשדרות איינשטיין, 4 חד' 

משודרגת, עם מרפסות 
שמש ונוף, ב- 1,800,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)42-42(_____________________________________________

 לקראת סיום בניה 
בבית יוסף, 4 חד' 

משודרגת + מרפסת 
שמש וסוכה + מחסן, 
בבניין מפואר ואיכותי, 

ב- 2,300,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)42-42(נכסים 050-4177750

 בקריית הרצוג 4 וחצי 
חד', 90 מטר )יש רצפה של 

30 מטר(, אופציה של עוד 145 
מטר מאושרת )שולמו אגרות( 
_____________________________________________)42-42("פנחס נכסים" 055-6789653

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

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)42-42(_____________________________________________

 דירה באבני נזר, קומה 
נוחה, עם מעלית, 120 

מטר, 4 חדרים + מטבח 
גדול, 3 כיווני אויר

_____________________________________________)42-45ש(052-7153475

 ברחוב מירון 4 
חדרים, 86 מ"ר, קומה 
ג', משופץ, גג בטון + 

היתרי בניה על הגג 
והסכמת שכנים לחלוקה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)42-42(_____________________________________________

 באברבנאל, בניין 
בוטיק, 4 חד', 100 מ"ר, 

ק"ב, מפוארת, חניה, 
2,000,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)42-42(_____________________________________________

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

מהיסוד, מ.סוכה, 
1,660,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

 בפלמ"ח 4 חד', 90 
מ"ר, ק"א, מפוארת!!! 

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)42-42(_____________________________________________

4.54 חד', כ-  
100 מ"ר, מ.כחדשה!!! 

ק"ב, חניה בטאבו, 
1,740,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, 70 מטר + אופציה 

להרחבה, משופצת, 
1,700,000 גמיש 

B.D.A 42-42(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה!!! בדנגור 3 חד', 
70 מטר, קומה 2, אופציה 

גדולה, שכנים בנו, 1,440,000 
_____________________________________________)42-42("פנחס נכסים" 055-6789653

 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)42-42(_____________________________________________

 3 חדרים, קומה א' 
+ מעלית, במצב מצוין, 

ברחוב גורדון, חניה בטאבו, 
1,950,000 ש"ח גמיש ללא 

_____________________________________________)42-45ל(תיווך 058-6111888

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות, 3 
חדרים, בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, 1,150,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 באברבנאל 3.5 חד', 
כ- 85 מ"ר, ק"ג, מעלית, 

3 כ"א, ח.בטאבו, 
1,650,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם 3 חד', 
ק.מוגבהת, כ- 80 מ"ר, 
מעטפת 40 מ"ר, חצר 
כ- 50 מ"ר, 1,620,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)42-42(_____________________________________________

 בהרצל 3 חד' 
ענקית!!! 89 מ"ר, ק"א, 
חניה ומעלית, 1,600,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)42-42(_____________________________________________

 באזור הרב קוק 3 חד' 
+ 2 מרפסות, 80 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת חלקית, 
1,690,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)42-42(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 78 מ"ר, ק"ג, חזית, א. 

בצד ובגג, 1,650,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)42-42(פנחסי 03-5799308

 בסוקולוב 3.5 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת, 

בניין מטופח, 1,620,000 ש"ח 
_____________________________________________)42-42(א. פנחסי 03-5799308

 חדשה בשוק, בדנגור, 
3 חדרים, ק"ג, חזית, יפה 

ושמורה, כ- 65 מ"ר + אופציה 
ממשית גדולה )שכנים חרדים(, 

1,450,000 ש"ח בבלעדיות 
תיווך ישיר במרכז

054-8535000)42-42(_____________________________________________

 בבית יוסף 2 חד', 
כ- 30 מ"ר, מפוארת, 

אופציה להרחבה, 
850,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

 במנחם בגין 2.5 חד', 
כ- 55 מ"ר, 3 כ"א, רק 

1,290,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

 רמות א': 5 חד' )101 מ"ר 
נטו(, ללא מדרגות + סוכה 
+ חניה + מחסן, מהקבלן! 

נוף, יחידת הורים, 2,750,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)42-42(_____________________________________________

+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! 

_____________________________________________)42-42(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)42-42(_____________________________________________

 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)42-42(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)42-42(הכוכבים: 02-5713375

 בקרית משה גבול גבעת 
שאול דירת 3.5 ח' + מרפסת 
סוכה, קומה נוחה, משופצת, 
חייבים למכור, מחיר מעולה 

רינה תיווך נדל"ן
053-3170111)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 ברוטשילד )ליד הרצל(, 

3.5 חד', ק"ב, עורפית, שקטה, 
90 מ"ר, משופצת, קרובה 

לישיבת לומז'ה, 1,500,000 
_____________________________________________)42-42(ש"ח 050-6610501 סתיו
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 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

 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

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 

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

יבניאל

 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

 "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

צפת

 "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(_____________________________________________

 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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

 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 מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)37-41ש(קרליבאך 052-7153475

 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

גמחים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

מוצרים 
ושירותים

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
_____________________________________________)46-41/21ש(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(_____________________________________________

שיפוצים

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

טבריה

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 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(_____________________________________________

עסקים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

חנויות

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

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)41-40/2022ש(ושמור!! 052-8013000

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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 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

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
050-6481288

054-8469788 )תמונות 
_____________________________________________)41-40/22ש(באתר(

לפרסום
03-6162228

מכוניות

 בסמילנסקי 3.5 חד', 
ק"ב, לא אחרונה, 90 מ"ר, 
משופצת, קרובה לישיבת 
לומז'ה, 1,500,000 ש"ח

_____________________________________________)42-42(050-6610501 סתיו

 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

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

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

ק"א, במצב טוב, מידי, 
3,050 ש"ח בלעדי תיווך 

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

1-1.5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

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

 דירת 2 חד', קומה ב', 35 
מ"ר, בשיכון ו', מזגן ואמבטיה, 

מיידי 050-4131689 2,400 
_____________________________________________)41-42(ש"ח גמיש

 דירה 2 חדרים, מרווחים, 
קומה א', רחוב שטרסר

_____________________________________________)41-44ל(054-8404320

פתח תקווה
2-2.5 חדרים

 באחד העם פינת שפירא, 
2.5 חדרים, ק"א, משופצת, 

מזגנים, כניסה מיידית
_____________________________________________)41-44ל(050-4120132

 ברמות דוד 6 חד', 
ק"ד, 200 מ"ר במפלס 

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)42-42(_____________________________________________

קריית גת

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה, החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)42-42(הקריה 050-3000121

קריית מלאכי

 בנתן הנביא בבניין 
חדש ויוקרתי, פנטהאוס 
חלומי 5 חד', 210 מ"ר, 

כולל מרפסת שמש, 
חניה, ב- 12,000 ש"ח, 

מיידי להב נכסים
050-4177750)42-42(_____________________________________________

 בלוחמים, חדשה 
ומפוארת!! דירת גן 4 

חד', 90 מ"ר + חצר 60 
מ"ר, נוף, 6,600 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)42-42(_____________________________________________

 בלוחמים, חדשה 
ומפוארת!! דירת גן 2.5 
חד', 50 מ"ר + חצר 20 

מ"ר, מרוהטת, 3,600 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)42-42(_____________________________________________

דופלקסים
 באזור שמואל הנביא 
דופלקס 180 מ"ר, כולל 

מרפסת שמש + מעלית, 
ב- 7,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)42-42(נכסים 050-4177750

+5 חדרים
 להשכרה בגינות דוד 
דירת 5 חדרים ענקיים, 

130 מ"ר + מרפסת 
גדולה, קומה א', כניסה 

מידית, 7,500 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)42-42(_____________________________________________

 בחיד"א, קומת כניסה, 
מיידי, כ- 80 מ"ר + 60 מ"ר 

חצר )אופציה לפעוטון(
_____________________________________________)42-45ש(052-7433440

 בורוכוב 4 חד', כ- 90 
מ"ר, משופצת, קומת 
כניסה + חניה, 4,300 

נדל"ן הקריה
050-3000121)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 
קומה 1- + אופציה לריהוט, 
משופצת, חדשה + מעלית, 

סוכה, חלונות גבוהים, 3,000 
_____________________________________________)42-42(ש"ח 052-7671305

 דירת 3 חדרים, במנחם 
בגין, משופצת, קומה 1, צמוד 

לתחבורה, 3 כיווני אוויר
_____________________________________________)42-45ל(050-6828941

 חדר להשכרה, מתאים 
לעבודה או לסופרים, שיכון ה', 

מזגן + שירותים
_____________________________________________)42-43ל(052-7156568

 בהרב שר, חדר וחצי 
להשכרה, מאובזר, מרוהט 

וממוזג, 1,600 ש"ח לחודש 
_____________________________________________)42-45ש(050-9734807

 ברמת אלחנן, 2 חדרים, 
קומה ג', משופצת, סוכה, 
דוד"ש, ממוזגת, מאווררת 

_____________________________________________)42-45ל(054-8413233

 להשכרה בדון יוסף, 
יחידת דיור, קומה 2, מרוהטת 

קומפלט, 2,300
052-7662451)42-42(_____________________________________________

 להשכרה יחידת דיור 
ברחוב גני גד, גדולה ומרווחת, 
חדשה ומרוהטת, קומת קרקע 

_____________________________________________)42-42(לפרטים: 054-8543332/1

 בק. הרצוג יח"ד, 
מקסימה, לזוג, מרוהטת, 

ממוזגת + נוף, מיידי, 2,600 
_____________________________________________)42-45ש(ש"ח 054-8435953

 בשיכון ה' חדר וחצי, 
מושקעת ומרוהטת, בבנין 

מפואר, 3 דיירים, 1,900 ש"ח 
_____________________________________________)42-45ש()קומה 1-( 054-3450241

 מעונינים בדירה 5.5 
חדרים + יחידה באזור 

איצקוביץ/בעש"ט בני ברק 
_____________________________________________)42-43ח(052-7605616

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)41-42ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

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

_____________________________________________)41-42ח(מתיווך( 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)41-42ח(תיווך 054-7432035

 להשכרה בר' עקיבא 
מרתף 280 מ"ר + חניה, לכל 

מטרה, 16,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)42-42(_____________________________________________

אולמות
 רמות ב': דירת אולם 

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

_____________________________________________)42-42(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

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

_____________________________________________)42-01/2022ש(054-6511250/350

 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

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/2022ש(052-7623725

הסעות

 גמ"ח של מוצרי פרחים, 
קנדלברות, לשבע ברכות, בר 

מצוות, ובריתות, וכו', לפרטים 
_____________________________________________)42-42(054-8449588 מירי

 אבד עגיל זהב משובץ 
ביהלומים המוצא מתבקש 

להתקשר לטל':
_____________________________________________)42-43ח(052-7696930

 נמצא נגן בחוף שרתון 
אפשר לקבלו בטל':

_____________________________________________)42-43ח(052-7696930

 נמצא רב קו בשם יצחק 
דבש ניתן לקבלו בטל':

_____________________________________________)42-43ח(052-7696930

לפרסום
03-6162228
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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(_____________________________________________

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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 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  למכירה שולחן זכוכית 

לגינה/חצר במחיר 280 ש"ח 
חדש פלאפון 052-6565524 

_____________________________________________)41-42ח(הוד השרון

 למכירה מיטת קומותיים 
על קל עם ארגז מצעים 500 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 055-8811828

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות מחיר 
220 ש"ח נקנו ב- 570 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(לפני חודש 052-6140800

 למכירה שולחן עץ פינת 
_____________________________________________)41-42ח(אוכל 500 ש"ח 052-6140800

 למכירה נברשת מפוארת 
_____________________________________________)41-42ח(200 ש"ח 052-6140800

 ספריה מעץ מלא מדפים 
+ מגירות רוחב 120 מנגר 

אפשרות לשולחן תואם 500 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-2239905

 נברשות/תאורה מחיר 
100 ש"ח פלאפון

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 סלון 2+3 דמוי עור במצב 
טוב בסך 400 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

מחיר 450 פלאפון
_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 מחיר 450 

_____________________________________________)41-42ח(פלאפון 052-8958197

 כורסא + הדום בצבע חום 
מחיר 150 פלאפון

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 ספת נוער 190*80 
נפתחת + ארגז מצעים טוב 
_____________________________________________)41-42ח(מאוד 500 ש"ח 03-7318042

 מדף זכוכית חדש 45*18 
+ תלי פינות מעוגלות 70 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 058-3233170

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

_____________________________________________)41-42ח(390 ש"ח בב"ב 052-7600336

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

_____________________________________________)41-42ח(אלקטרה 052-3595314

 לישיבה חדשה בב"ב דרוש 
מזגנים ארונות )לפנימיה( 

כסאות סטנדרים מכונת ייבוש 
_____________________________________________)41-42ח(סירים וילונות 053-3133509

 דרוש בתרומה או במחיר 
סימלי נגן עדיף עם רדיו

_____________________________________________)41-42ח(055-9178123

 לישיבה חדשה בב"ב דרוש 
ספרי קודש )ש"ס מפרשים 

_____________________________________________)41-42ח(מוסר( 053-3133509

 דרוש טרמפיסט של חברת 
בוגבו לעגלה במצב טוב

_____________________________________________)41-42ח(050-4146068/6

 B5 דרוש גג לעגלת בוגבו 
_____________________________________________)41-42ח(צבע בורדו 050-4146068

 דרושה סוכה במחיר 
סימלי/תרומה + סכך + בדים 

מעצים/מברזלים
_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)41-42ח(או ישנה 052-3595314

 דרוש מחשב נייד במצב 
טוב במחיר 300 ש'

_____________________________________________)41-42ח(052-7163334

 מעונינים לרכוש גלגלים 
_____________________________________________)41-42ח(לילקוט קל גב 052-7127132

 מעונין לקנות אופניים 
חשמליות או קורקינט חשמלי 

_____________________________________________)41-42ח(052-7163334

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)42-43ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)42-43ח(בתחום 052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)42-43ח(052-3595314

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

_____________________________________________)42-43ח(אלקטרה 052-3595314

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)42-43ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)42-43ח(בתרומה 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)42-43ח(ילדים 050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)42-43ח(סימלי 052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)42-43ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)42-43ח(054-7938941

 דרוש מחשב נייד בדחיפות 
לאברך לצורך כתיבת חידושי 
_____________________________________________)42-43ח(תורה )בחינם( 054-8489439

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)42-43ח(יחיד או למכור 053-4190416

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(_____________________________________________

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(058-3274726

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3274726

 מכשיר חיטוי של חברת 
גולד ליין היה בשימוש פעמים 
_____________________________________________)41-42ח(בודדות 40 ש"ח 03-6496130

 אופני כושר/ספינינג 
חדשות לגמרי 500 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(בהזדמנות 054-2239905

 מערכת רדיו + מערכת 
מולטימדיה מסך מגע למזדה 

_____________________________________________)41-42ח(3 300 054-8421707 ב"ב

 כירים גז 5 להבות 250 
_____________________________________________)41-42ח(שקל 050-4128920 

 מקפיא 6 מגירות 250 
_____________________________________________)41-42ח(שקל 050-4128920

 למכירה בהזדמנות מסך 
מחשב במצב מצוין ב- 190 ש' 

_____________________________________________)41-42ח(055-9178123 לכל מטרה

 נגן ביזנס כמעט חדש 
באריזה כשר 230 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)41-42ח(055-6775680

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

_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 3 ניידים ZTE ושתי 
סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3233170

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים חשמלי 60 
כוסות 100 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)41-42ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 350 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-3463482

 מסך מחשב LED דק 
ויוקרתי חדש באריזה!! 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 058-4884455

 מכונת קפה חב' 
delongi nescafe חדשה 

באריזה!! 300 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(058-4884455

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(052-6215803

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-6215803

 למכירה מסך למחשב 
במצב מצוין pilot ב- 250 ש' 

_____________________________________________)42-43ח(055-9178123

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה 5.5 ק"ג 390 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח ישראל 053-4113430

 למכירה מייבש כביסה 
איכותי כמו חדש 350 ש"ח בני 

_____________________________________________)42-43ח(ברק 053-3076507

 למכירה מזגן אלקטרה 
מפורק כולל שלט 300 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-3463482

 מסך מחשב סמסונג 21 
_____________________________________________)42-43ח(אינצ' 120 ש"ח 050-7463631

 מצלמה פילים קנון 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-7463631

 3 ניידים ZTE תקולים 
ושתי סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(058-3233170

 מטען למצלמת קנון 50 
ש"ח + מטען 50 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 מקרן נייד USB עם 
חיבור למחשב רק 95 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)42-43ח(250 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי חדש 
לשבת )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)42-43ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)42-43ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)42-43ח(300 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מברשת שינים חשמלית 
_____________________________________________)42-43ח(חדשה 20 ש"ח 054-4273857

 למכירה מקרר כחדש צבע 
לבן עליון ותחתון ב- 500 ש"ח 

052-7773526)42-43(_____________________________________________
 מסחטת פירות גזר 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 משאבה לניפוח גלגלים 
_____________________________________________)42-43ח(10 ש"ח 054-4273857

 מכונות גילוח ותספורות 
_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח 054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר אמקור XL ב- 400 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מלחם בדיל מקצועי 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מגהץ אקאי כחדש 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 כיריים לקמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 ג'ק לרכב 50-25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)42-43ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 בלוני גז 250 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 80 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

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

_____________________________________________)35-36ל(חדישים 052-4227714

 למכירה מראה 70/75 
מקושטת בפרח חדשה במחיר 

200 ש"ח פלאפון
_____________________________________________)41-42ח(052-4213421 פתח תקווה

 למכירה מיטת קומותיים 
על קל עם ארגז מצעים 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 055-8811828

 ספה תלת מושבים דמוי 
עור בצבע חום בסך 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(טלפון 052-8958197

 קומודה 5 מגירות בצבע 
עץ אלון בסך 400 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)42-43ח(052-8958197

 מראת גוף ממסגרת עץ 
_____________________________________________)42-43ח(בסך 200 ש"ח 052-8958197

 נברשות ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(טלפון 052-8958197

 שידה בעלת 5 מגירות 
מעץ במצב מעולה בסך 500 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח פלאפון 052-8958197

 2 שידות בעלות 2 מגירות 
בצבע אלון 200 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)42-43ח(052-8958197

 למכירה שולחן פינת אוכל 
1.20 מטר נפתח 2.40 מטר 

זכוכית מחוסמת + 6 כסאות 
מצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 למכירה שולחן אוכל 
מתכת עם זכוכית עבה 350 

ש"ח מידות 1.20 מטר על 90 
נפתח ל- 2.40 מטר

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 למכירה כסאות אוכל 70 
ש"ח כל אחד כולל הובלה 

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

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

_____________________________________________)42-43ח(03-6199806

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)42-43ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-3337530

 כיסא מחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(050-7463631

 מדף זכוכית חדש 45*18 
+ תליה פינות מעוגלות 70 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 058-3233170

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

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

ס"מ( )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מיטה סיעודית )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח 054-7216671

 כיסאות משרד 80 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 כיסאות לבית ולסוכה 15 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 מנורת זרוע לסופרים 40 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 שולחנות לסוכה 50 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 פלורוסנטים 20 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(כולל גוף 054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 למכירה מיטה משולשת 
עץ מלא + 3 מזרונים חדשה 

לגמרי 2,000 ש"ח
052-7773526)42-43(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מזרן חדש לעגלה 20 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ חדשה 
relbob ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית אוונט 
כחדשה 90 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 עגלת בוגבו קמיליון צבע 
ב'ז מתוחזקת 500 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
_____________________________________________)42-43ח(חדשה 50 ש"ח 058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)42-43ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(220 ש"ח 054-7216671

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)42-43ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(400 ש"ח 054-7216671

 למכירה לול עץ + מזרן 
מצב כחדש 220 ש"ח טל': 

_____________________________________________)42-43ח(03-9221359

 למכירה מיטת תינוק 180 
ש"ח + לול עץ מתקפל 120 

ש"ח אפשר גם מזרון אורטופדי 
_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה איכותית צבע ירוק 

זוהר + שחור chipoculu ב- 
360 ש"ח בלבד איכותי כולל 

_____________________________________________)42-43ח(צמיגי אויר 053-3076507

 מציאה! מצב מצויין 
אוניברסיטה עם פסטנר מנגן 

ומוביילים 40 ש"ח בלבד
_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! מצב מצויין תיק 
לעגלת תינוק 30 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! חדש! כרית 
 my brest הנקה בייבי טבע

friend רק 70 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! מצב מצויין 
משטח החתלה לשידה מידות 

60*77 ס"מ 30 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! חדש! סינר הנקה 
מהמם mika רק 20 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 ניילון לעגלה 10 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 וסט לבלוני גז 60 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)42-43ח(350 ש"ח 054-4273857

יד שניה 
קונים

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

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

לפרסום
03-6162228
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דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

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

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)42-48(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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

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

7,000

 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

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, תנאים טובים!
_____________________________________________)42-43ל(053-5459071

 למרכז הספורט הדתי, 
מדריכי/ות: כדורגל, 

חנ"ג, התעמלות, קרקע, 
אומנות, לשעות צהרים, 
ש.גבוה 052-6420609 

053-5242789)39-42(_____________________________________________

בגבעתיים! מעון ותיק 
צוות מדהים! 

דרושה סייעת 
לפעוטות עד גיל 3 

שכר גבוה תשלום חגים 
ארוחות לעובדים

052-383-8484

 לגן פרטי בגבעת שמואל 
דרושה מטפלת למשרה מלאה 

_____________________________________________)41-42ל(ניקול 050-7250631

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

 מעונין לגור אצל קשיש 
בתשלום סימלי ומגורים

_____________________________________________)41-42ח(055-9178123

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)41-42ח(052-7396092

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)41-42ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(בירושלים 054-8415306

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)41-42ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)41-42ח(058-3233170

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)41-42ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)41-42ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
10 שקל עם שמיניות וצמיג 

29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)41-42ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)41-42ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 ילקוט צבע כחול ירוק 
לבנים קל גב 30 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

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

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

 קסדה לילדים לרכיבה 
על אופניים חדשה 30 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)41-42ח(055-6768157

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

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 050-4129179

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)41-42ח(050-4176661

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון - ווברמן 8 ש"ח בבני 

_____________________________________________)41-42ח(ברק 052-7600336

 זוג תוכונים + כלוב + 
כלוב הטלה בני חצי שנה 200 

_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 054-8508986

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 80 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)41-42ח(ש"ח 052-7600336

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)41-42ח(למדף בב"ב 052-7600336

 למכירה בפ"ת אופניים 
לילדים במצב מצויין ב- 130 

ש"ח + מאוורר על עמוד 
ב- 130 ש"ח במצב חדש 

_____________________________________________)41-42ח(054-2819921

 כיסוי חדש לאופניים לא 
פתחנו מידה XL ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(+ משלוח 058-3287846

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)41-42ח(בבני ברק

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3187276

 למכירה שובר על סך 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(053-3187276

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 כלוב גדול לארנבות סה"כ 
_____________________________________________)42-43ח(120 שקל 054-8515875

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(050-4176661

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)42-43ח(חדש 50 ש"ח' 053-3147379

 למכירה ראש פאה גבוה 
כחדש ממש ב- 60 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)42-43ח(052-7176628

 אופני הילוכים במצב 
מצוין מידה 24 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(053-4111074

 מכשיר ניווט GPS עם 
מפות IGO ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(בלבד 053-4111074

 זוג תוכונים עם תא הטלה 
_____________________________________________)42-43ח(110 ש"ח בלבד 053-4111074

 שעון מכני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)42-43ח(לגבר 80 ש"ח 053-4111074

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים נידים 75 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 053-4111074

 שעון מכני אוטומטי סיטזן 
_____________________________________________)42-43ח(לאשה 39 ש"ח 053-4111074

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

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-4129179

 מגזיני זמן מרתקים 
במחיר 30 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)42-43ח(בירושלים 052-7191446

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 360 ש"ח כל אחד 
_____________________________________________)42-43ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה 2 שמלות ערב 
לילדות מידות 2-8 בצבע 

אפרסק חדשות 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)42-43ח(052-7176628

 למכירה שואב אבק 
איכותי + מזוודה חזקה + 

מסך מחשב 90 ש"ח כל דבר 
_____________________________________________)42-43ח(053-3075607

 למכירה טלפון סלולארי 
נוקיה 90 ש"ח + מסך מחשב 
90 ש"ח + מדפסת עם סורק 
_____________________________________________)42-43ח(150 ש"ח ב"ב 053-3076507

 שעון חדש באריזה 
GANT אחריות לשנתיים 

500 ש"ח טל': 02-5376012 
_____________________________________________)42-43ח(052-7109034

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק ברזל 90 ש"ח 

בלבד + קומודה 200 ש"ח + 
מדפסת עם סורק 140 ש"ח 

+ שידה 180 ש"ח עץ מלא + 
מסך מחשב 90 ש"ח + מגהץ 
_____________________________________________)42-43ח(אדים 140 ש"ח 053-3076507

 למכירה מפזר חום 60 
ש"ח + אופניים תקינות 90 

ש"ח + שולחן כתיבה לבן + 
כסא גלגלים וידיות 100 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(בלבד 053-3076507

 למכירה מזוודה חזקה 90 
ש"ח + כסא רכב 90 ש"ח + 

סלקל 75 ש"ח בלבד
_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 מציאה! חדש באריזה 
משקפת מקצועית למרחק 
90 ש"ח במקום 250 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! חדש באריזה תיק 
גב יקר ואיכותי למחשב נייד 

ומסמכים 40 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(03-6199806 בערב

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב מצויין 130 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-2819921

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 052-3463482

 מעמד מרשים לשתי נרות 
שבת + הברכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)42-43ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)42-43ח(30 שקל 055-6768157

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)42-43ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)42-43ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

חשמליות כולל פנימית וצמיג 
_____________________________________________)42-43ח(50 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 10 שקל
_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

 גלגל 14 קידמי 10 שקל 
אחורי 20 שקל גלגל 16 אינץ 
_____________________________________________)42-43ח(אחורי 20 שקל 054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

 שלדות של אופניים 
חשמליות שניתן להרכיב 

לנסיעה 50 שקל
_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שניים ב- 40 שקל

_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח -050

_____________________________________________)42-43ח(4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)42-43ח(500 ש"ח 050-4960603

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 50 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר: 

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
50 ש"ח דניאל: 050-5291073 

_____________________________________________)42-43ח(אבנר: 050-3337530

 עגלה תחתית גלגלים 
למכונת כביסה עד 6 ק"ג 100 

_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-7463631

 סל כביסה 3 תאים בד 80 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 050-7463631

 אטלס גאוגרפיה ללימודים 
_____________________________________________)42-43ח(50 ש"ח 050-7463631

 ספרים ללימוד פוטושופ 
דרים וויר פלאש 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)42-43ח(050-7463631

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)42-43ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)42-43ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 HP תיק למחשב נייד 
_____________________________________________)42-43ח(חדש! 50 ש"ח 058-3245685

 שק שינה בוגבו 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(שחור חדש 058-3245685

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 בימבה ג'וק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מגבעת לנערים 25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 בלנסטון נעלי הרים מידה 
_____________________________________________)42-43ח(45-41 50 ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)42-43ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)42-43ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)42-43ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)42-43ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(גמיש 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 דיסק לחיתוך ברזל 5 200 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)42-43ח(20 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 כבל מאריך בכל הגדלים 5 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)42-43ח(052-3595314

 אברך עם נסיון בירושלים 
יכול ללמוד עם בחור/ילד בין 

_____________________________________________)42-43ש(הסדרים 055-6781205

 לתות קידס בגדי 
ילדים דרושות עובדות 
למשמרות בוקר/ערב, 

תנאים טובים למתאימות 
054-7694963)42-45(_____________________________________________

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

_____________________________________________)42-45ש(054-8507450

 לישיבה בב"ב דרוש עוזר 
טבח מנוסה + עבודות קלות 

053-6604091)41-42(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות, בק.ויזניץ 
ב"ב, עדיפות לדוברי אידיש 

058-3215030)41-44(_____________________________________________

 למאפיית מצות בכפר 
חב"ד דרושים עובדים עם 

נסיון/ללא נסיון, תחילת 
עבודה יום שלישי כ"ט 

תשרי יוסי-
058-7701005)41-44(_____________________________________________

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

עד השעה 13:15 במרכז 
העיר בפתח תקווה, שכר 

נאה לפרטים
054-8121234)42-43(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ למכבסה 
בב"ב, מיידי, מ- 9:00-17:00, 

גמישות בשעות, שכר 
התחלתי 35 ש"ח

_____________________________________________)42-43ש(052-7699655

 דרושות סייעות למעון 
פרטי ברמת גן, למשרה מלאה 

_____________________________________________)42-1/22ש(7:30-4:30 052-8286090

 לגן בגני תקווה דרושה 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים למתאימה 
_____________________________________________)42-43ל(058-4770321

 למעון בבני ברק 
מטפלות במשרה מלאה/
חצי משרה, תנאים הכי 

טובים שיש
054-5558835)42-43(_____________________________________________

 למכבסת שלגית 
בב"ב, שליח עם רישיון 
נהיגה, מנהל משמרת, 

עובד/ת לחצי משרה 
משעה 15 אבי
_____________________________________________)42-43ש(050-8460282

 למכבסה בירושלים 
דרוש/ה עובד/ת רציני + רשיון 
נהיגה, למשרה מלאה לפרטים 

054-3090601)42-43(_____________________________________________

 התפנה בעל קורא בנוסח 
ספרדי ירושלמי בב"ב

_____________________________________________)42-43ח(054-8471038

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)42-43ח(050-6651365

דרושות מדריכות 
לצהרוני מתנ"ס 

גבעת שמואל
שעות עבודה:13:45-17:00 

5 ימים בשבוע

לפרטים: 050-5500359

תנאי העסקה מעולים

קול העיר (ב"ב) / 8307718 /

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים

050-8529943 לפרטים נוספים, מיטל:
נטלי: 052-5552021, מיכל: 054-4331156

דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים

סייעות/ים וגננות/ים



שני-רביעי
 11-13.10.21
ה'-ז' בחשון

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק.
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שלישי-רביעי
 12-13.10.21

ו'-ז' בחשון

שמיטה
לחומרא

שגרה מבורכת
סופר מבצעים שיגרמו לכם לאהוב את השגרה

חמישי-שישי
14-15.10.21 ח'-ט' בחשון

שני-שישי
11-15.10.21
ה'-ט' בחשון

קוד:2037194
750 גר'

ברמן

לחם שחור 
מקמח מלא

690

טיטולי פרימיום

100
4 ב-

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
לפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-
ח"פ לבן
1090'מעולה'

700 גר'
סנפרוסט

לקט אפונה תירס וגזר/
אפונה עדינה/גינה/

גזר גמדי/תירס/חומוס/
שעועית ירוקה חתוכה

22
2 ב-

שיבולת שועל
דקה/עבה

500 גר'
'מעולה'

10
2 ב-

400 גר'
עבאדי

עוגיות מזרחיות

22
2 ב-

בייבי בייסיק
חמישיית מגבונים

10

25 שקיקים
ויסוצקי

תה ירוק סוגים שונים

1790

שוקולד טריק
60 גר'

'מעולה'

1090
4 ב-

6*1.5 ליטר
RC שישיית

1990

900 גר'
סימילאק

6990

190 גר'
בילאב

מחיות לתינוקות

1790
6 ב-

400 גר'
מחפוד

נקניקיות עוף

20
3 ב-

550-580 גר'
'מעולה'

אפונה/אפונה וגזר/
תירס/חומוס/שעועית 

ברוטב עגבניות

1390
3 ב-

פילה סלמון
אדום גרופ

5990
לק"ג

עלית

תפוצ'יפס 200 גר'/
דוריטוס 185 גר'

3 ב-
20

עוגות ברמן/אחוה
400 גר'

890

אחדות
לנדא

כרעיים/שניצל

3290
לק"ג

עוף ירושלים
מחפוד

כרעיים/חזה

2990
לק"ג

תפו"ע גלה

אבוקדו/מנגו

790
לק"ג

890
לק"ג

מלפפון

לימון

490
לק"ג

590
לק"ג

בצל

390
לק"ג

תפו"א לבן ארוז

290
לק"ג

260 גר'
'מעולה'

רסק עגבניות

10
4 ב-

30 גלילים
טאצ'

נייר טואלט כדור פורח

1990

200 גר'
קפה רד מאג

1790

שניצל מן הצומח/
תירס/נקניקיות

750 גר' - 1 ק"ג
זוגלובק

4190
2 ב-
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