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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

וירא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:23
17:40
17:20

18:34
18:36
18:35

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

4000 עובדי מערכת 
הכשרות יישארו ללא 

פרנסה בעקבות הרפורמה  

לפיד: "צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר יושבים בכנסת"
נתניהו: "שמעתי דברים פוגעניים, אני חורק שן כבר 26 שנים"

מטה המאבק ברפורמת הכשרות מתריע מפני רפורמת הכשרות המתוכננת:

לקראת המשך דיוני הועדה למיזמי תשתיות לאומיים ושירותי דת 
יהודיים, מטה המאבק ברפורמת הכשרות נערך להגביר את הלחץ 

למנוע את קידום הרפורמה • הסכנה: פיטורים המוניים ל-4000 משגיחי 
כשרות ומאות עובדי מחלקות הכשרות במועצות הדתיות | עמ' 12

אבי גרינצייג

מרבין בשנאה

משגיח כשרות בעבודתו | צילום אילוסטרציה. באדיבות: ארכיון כל הזמן

בנאומו תקף נתניהו את השמאל: "למרות העוינות מילאתי את חובתי להיות שם כראש ממשלה, בהתאם לפרוטוקול הממלכתי. 
כמובן שכשבאתי שאלו למה באתי ועכשיו כשאני לא ראש ממשלה וכבר לא מחויב לפרוטוקול, שואלים למה הוא לא בא" | עמ' 10

כך הפך יום הזיכרון לרצח רבין ליום של התגוששויות פוליטיות 

שר החוץ יאיר לפיד בישיבה לזכר רביןנתניהו נושא דברים בישיבה לזכר רבין | צילומים: דוברות הכנסת

ושש  עשרים  של  מסורת 
גם כשהנסיבות  זונחים  שנים לא 
להיות  יכול  נתניהו  משתנות. 
ראש  או  הממשלה  ראש 
השמאל  מבחינת  האופוזיציה, 
יישאר  הוא  ושופרותיו  הישראלי 
על  ממקומו  שהשקיף  זה  לעד 

המרפסת המפורסמת בכיכר ציון, 
אותה  מרחפת  ראשו  כשסביב 
על הסתה  עננת חשדות מופרכת 
ראש  לרצח  שהובילה  עקיפה 

הממשלה המנוח יצחק רבין.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

המונים יעלו החל מליל שישי לפקוד 
את אוהל ציונו של מרן ראש הישיבה

בהיכלי התורה והישיבות יציינו את יום היארצייט ה- 20 לעלותו בסערה השמימה של מנהיג 
היהדות החרדית מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל. השנה העלייה מליל שישי ועד 

כניסת שבת קודש בבית החיים בבני ברק | עמ' 12

עשרים שנה להסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל

מרן הגראמ"מ שך זצ"ל



בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

בואו להירגע במנרה לודג'
חייבים חופש?

ארוחת בוקר

סיורי עששיות 

בריכה עונתית
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

האטרקציה המלהיבה של האיזור! 
מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות 

באבטחה אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות 
ממתחילים ועד מקצוענים.  

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד
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לא לוקחים סיכון: דיירי ביאליק 6 
התבקשו להתפנות מהבתים

מאת: אלי כהן

בהמשך להחלטת עריית בית שמש ללוות את 
משמעותית  החמרה  הובחנה  הבניין  של  מצבו 
בשטח,  לממצאים  בהתאם  ולכן  הבניין  במצב 
ולאור אבחון סדקים וליקויים שונים, הוחלט על 
פינוי מיידי של תת מבנה 3 ותת מבנה 2 הסמוך 
לחוות  בהתאם  בבוקר  שני  מיום  החל   3 לבניין 
הדעת שניתנה על ידי מהנדס המבנים המסוכנים.
נמסר  שני  יום  של  הבוקר  בשעות 
ימני   2 ומספר   1 מספר  בניין  לדיירי 
מסוכן  מבנה  צו  ביאליק(  מרחוב  )במבט 
מרחוב  )במבט  שמאלי   2 ולמספר  לתיקון 

לפינוי. מסוכן  מבנה  צו  נמסר   3  ביאליק( ובניין 
איתמר  העירייה  מנכ"ל  אמון  האירוע  ניהול  על 
עם  בקשר  עומדת  הרווחה  מחלקת  ברטוב. 
על  אחראי  הביטחון  אגף  המפונות.  המשפחות 

תהליך הפינוי.
הליקויים  בתיקון  מיידי  טיפול  נדרש  כן,  כמו 
ביתר הבניין שלא פונה באמצעות מהנדס מבנים 
את  ולהסיר  לחזק  מנת  על  וביסוס  קרקע  ויועץ 
ושלמות  יציבות  את  ולהבטיח  במבנה  הסיכון 

המבנה.
"בהתאם  ברטוב:  איתמר  העירייה  מנכ"ל 
לחוות הדעת מאמש אנחנו מתחילים הבוקר את 
נמשיך  הבוקר.  הבניין  מחצית  לפינוי  ההערכות 

בטיחות  את  ונוודא  המשפחות  כלל  את  ללוות 
הידרדרות  שימנעו  פעולות  ביצוע  תוך  הדיירים 

נוספת".

לאור ממצאי מהנדס המבנים המסוכנים הוחלט על פינוי מיידי של חלק מרחוב ביאליק 6 • מנכ"ל העירייה איתמר ברטוב: "בהתאם לחוות הדעת אנחנו מתחילים 
את ההערכות לפינוי מחצית הבניין הבוקר. נמשיך ללוות את כלל המשפחות ונוודא את בטיחות הדיירים תוך ביצוע פעולות שימנעו הידרדרות נוספת"

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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

ח"כ ינון אזולאי לשרת התחבורה:

"איך זה שפחות מיממה לתחילת 
פעילות חברת 'תנופה', אין אפילו 

לוחות זמנים"

מתחילים 
בבניית 
מקווה 

טהרה חדש

מתנדבי ידידים 
הוזעקו לבית 
בעיר בעקבות 

ילד שננעל 
בחדרו  מאת: אלי כהן

בימים  פנה  )ש"ס(  אזולאי  ינון  ח"כ 
מיכאלי  מירב  התחבורה  לשרת  האחרונים 
נושאים  לשורת  בנוגע  הכספים  בוועדת 

הנוגעים לתחום משרדה.
ההנחה  "ביטול  אזולאי:  ח"כ  לדברי 
פוגע  הציבורית  בתחבורה  הצבור  בערך 
רוצים  אתם  אם   .60 עד   18 מגיל  בנוסעים 
לעודד נסיעה בתחבורה, אז צריך לעודד את 

כולם ולא אוכלוסייה מסויימת.
של  הנושא  כל  את  לשפר  צריך  כן,  כמו 
הדיגיטציה כשרה שפועלת לשוויון. המגזר 
החרדי נפגע קשה מאוד מזה, הציבור שלנו 
משתמש בטלפונים כשרים ולכן נבצר ממנו 
שהמשרד  וההנחות  ההטבות  את  לקבל 
מציע. אם רוצים אפשר להגיע לפתרון שגם 
לקבל  יוכלו  הכשרים  הטלפונים  משתמשי 

את מה שמגיע לכולם.

לשרת  אזולאי  ח"כ  כותב  בנוסף, 
נושא  את  לחזק  מבקש  "אני   – התחבורה 
שיגיעו  שההכנסות   - בפריפריה  התחבורה 
למען  גדולים  באחוזים  ילכו  הגודש  ממס 
גברתי  בפרפריה.  התחבורה  וחיזוק  שיפור 
הגשת  לשרה,  שהתמנית  לפני  השרה, 
דמי  מתשלום  "פטור  למתן  חוק  הצעת 
נסיעה ברכבת לעגלת ילדים - מתי זה צפוי 
חוק,  צריך  לא  שרה  כשאת  היום  לקרות? 
את יכולה ליישם את זה, אשמח מאוד אם 

תיקחי את הנושא לתשומת ליבך.
בנוסף, כתב ח"כ אזולאי: "מחר תתחיל 
את  להפעיל  "תנופה"  החדשה  החברה 
שמש  בבית  הציבורית  התחבורה  אשכול 
ופרוזדור ירושלים. איך זה שפחות מיממה 
לתחילת פעילותה, לא נמסרה שום הודעה 
לציבור ואין אפילו לוחות זמנים - לא באתר 
חברת תנופה, ולא באתר המידע לתחבורה 
ציבורית שכמעט חודשיים וחצי לא מתפקד 

- בניגוד לתיקון 98 לפקודת התעבורה".

מאת: אלי כהן

בלוך  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
תחילת  אישור  מסמך  על  חתמה 
עבודות על מקווה שיוקם ברחוב נתן 
הנביא שברמה ג'2. העבודות החלו 
הקרובה.  בשנה  להסתיים  וצפויים 
חדרי   11 לכלול  עתיד  המתחם 
המותאמים  עם  אחד  ביניהם  הכנה, 

לצרכי נשים עם מוגבלות.
בלוך:  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
לספק  מנת  על  במרץ  פועלים  "אנו 
השירותים  את  העיר  תושבי  לכלל 
על  שמחה  ואני  להם  המותאמים 
צורך  שישרת  נוסף  מקווה  הקמת 
הכרחי זה. אנו נעשה ככל שביכולתנו 
על מנת להבטיח את הקמת המקווה 

במהירות האפשרית".

מאת: אלי כהן

באחד מימות השבוע התקבלה 
במוקד  קריאה  הערב  בשעות 
תשע  כבן  ילד  אודות  ידידים 
ברחוב  שבביתו,  בחדר  שננעל 

בנימין בבית-שמש.
בית- סניף  כונן  טורם,  אביעד 
שמש, נענה לקריאה והגיע למקום 
רב  ובמאמץ  בתושיה  במהירות. 

הצליח לחלץ הילד בשלום. 
בדלת  "מדובר  מתאר:  אביעד 
שנתקעה  מגנטית  לשונית  עם 

בשל בגדים שהונחו מעל הדלת. 
הדלת  לפתיחת  הנסיון  במהלך 
הילד  עם  רציף  קשר  על  שמרתי 
באמצעות  תקין.  ששלומו  לוודא 
פעלתי  ערכת הפתיחה שברשותי 
רב  ובכוח  הדלת  להרמת משקוף 
שישחרר  מרווח  ליצור  הצלחתי 
יצא  הילד  הלשונית.  מיגנוט  את 
אמו,  לזרועות  ישר  הילד  ורץ 

שהייתה כל העת בחרדה".
ללא   1230 ידידים  מוקד 
נעילה  של  מקרה  בכל  כוכבית, 

ברכב, בבית ובמעלית.

"מחר תתחיל החברה החדשה "תנופה" להפעיל את אשכול התחבורה הציבורית 
בבית שמש ופרוזדור ירושלים. איך זה שפחות מיממה לתחילת פעילותה, לא 

נמסרה שום הודעה לציבור ואין אפילו לוחות זמנים - לא באתר חברת תנופה, ולא 
באתר המידע לתחבורה ציבורית שכמעט חודשיים וחצי לא מתפקד?", כותב ח"כ 

אזולאי לשרת התחבורה

ראש העיר חתמה על הסכם 
תחילת עבודה להקמת מקווה 

נשים ברמה ג'2

במאמץ מיוחד חולץ הילד במהירות ובשלום ע"י אביעד 
טורם, כונן סניף בית-שמש, שנענה לקריאה והגיע 

למקום במהירות

הסדקים בביאליק 6

תצלום אוויר של ביאליק 6



נפטרים עד גיל 60
ספטמבר 2021

נפטרים מעל גיל 60
ספטמבר 2021

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

רוב הנפטרים
אינם מחוסנים!

: ם י ח י כ ו מ ם  י נ ו ת נ ה

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

 לא מחוסנים כלל
 מחוסנים 2 מנות
 מחוסנים 3 מנות   

פ"נ

 75%

 22%

 3%

פ"נ

פ"נ

פ"נ

 57%

 30%

 13%

פ"נ

פ"נ

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

כלל  התחסנו  לא  מתוכם   695,000 רק   .12-60 בני  נפש  מליון   4.97 בישראל 
הלא-מחוסנים. אוכלוסיית  מקרב  הוא  התמותה  של  מובהק  רוב  זאת,  ולמרות 

 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 החיים שלכם
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"לא מחוסנים מובילים גם בתמותה"

אחיות חרדיות חדשות במערכת הבריאות

מאת: יחיאל חן

במדדי  הירידה  מגמת  להתחסנות  הודות 
ומטה  נמשכת,  הקורונה  מנגיף  התחלואה 
ממשיך  הבריאות  במשרד  החרדי  ההסברה 
הפעם  כאשר  הנתונים  קמפיין  עם  השבוע  גם 

מהנגיף.  הנפטרים  על  הפוקוס 
ללא  מחוסנים  בין  בהשוואה 
- אלו שלא מחוסנים  מחוסנים 
המתים  של  המכריע  הרוב  הם 

מקורונה.
המשך  הינו  הפרסום 
נתוני  את  שהציג  לקמפיין 
השוואה  עם  בנגיף,  התחלואה 
שאינם,  לאלו  מחוסנים  בין 
הוא  המרכזי  המסר  כאשר 
על  להמר  זה   - להתחסן  "לא 

הבריאות שלכם".
על פי הנתונים המתפרסמים 
75% מהנפטרים מתחת גיל 60 
 22% כלל,  מחוסנים  היו  לא 
 2 עם  חלקי  באופן  מחוסנים 
מנות חיסון ורק 3% מהנפטרים 

חוסנו ב-3 מנות חיסון.
כי  העובדה  לאור  דרמטיים  נתונים  אלו 
בישראל חיים 4.97 מיליון נפש בגילאי 12-60, 
כלל,  התחסנו  לא  מתוכם   695,000 רק  כאשר 
הוא  התמותה  של  מובהק  רוב  זאת,  ולמרות 

מקרב אוכלוסיית הלא-מחוסנים.
ומעלה,   60 בגילאי  הנפטרים  בקרב  גם 
לא   57% כאשר  עצמם  בעד  מדברים  הנתונים 

חלקית  מחוסנים   30% ורק  כלל,  מחוסנים  היו 
ב-2 מנות ו-13% בלבד הספיקו להתחסן באופן 

מלא.
גם כאן מדובר בנתון מדהים לנוכח העובדה 
שבישראל יש 1.49 מיליון איש בני 60 ומעלה. 
התחסנו  לא  מתוכם   65,000 הכל  בסך  כאשר 
כלל ובכל זאת רוב מובהק של 
התמותה הוא מקרב אוכלוסיית 

הלא-מחוסנים.
לדעת  לציית  זה  "להתחסן 
על  לשמור  זה  להתחסן  תורה, 
לכולנו  לסייע  זה  הבריאות, 
ולהתחסן  השגרה  על  לשמור 
זה  להתחסן  לא  לחיות.  זה 
להמר על החיים שלכם" נכתב 
בתקשורת  המתפרסם  בקמפיין 

החרדית.
"לשמחתנו  החרדי:  המטה 
ההתחסנות  בקצב  שיפור  ניכר 
במגזר החרדי,  בין היתר הודות 
לנתונים הברורים המתפרסמים 
ספק  כל  מותירים  שלא   -
החיסון,  וחשיבות  ליעילות 
הכוזבים שמנפקים מתנגדי  מול הפרסומים  אל 
החיסון. הצגת הנתונים בשקיפות מלאה חשובה 
חד-משמעית  מצב  תמונת  ומספקת  במיוחד, 
לפיה החיסונים מונעים תחלואה קשה ול"ע אף 

מקרי מוות".
ועל  התקשורת  כלי  בכל  מתפרסם  הקמפיין 
גבי לוחות המודעות בריכוזים החרדיים ברחבי 

הארץ.

מאת: יחיאל חן

סמינר  של  בסיעוד  לתואר  הראשון  המחזור 
 23 בהצלחה.  הסתיים  נצח  רשת  של  אופק 
היוקרתי מטעם המרכז  קיבלו את התואר  בנות 
במערכת  השתלבותן  לקראת  לב,  האקדמי 
הבריאות. קבלת התואר התקיימה באירוע חגיגי, 
בו ציינו הדוברים את המחסור הקיים בעובדים 

במערכת הבריאות בעיקר בתחום הסיעוד. 
סיפרה  צ'סרק  חיה  הגב'  הסמינר  מנהלת 
עם  ביחד  הבוגרות,  שעשו  הארוכה  הדרך  על 
הרגע  אל  שהגיעו  עד  הסמינר,  של  הצוות  כל 
שיאפשר  המקצועי  התואר  קבלת  המיוחל 
במערכת  ולהשתלב  החלום  את  להגשים  להם 

הבריאות בישראל. 
החריפה  הקורונה  מגפת 
את  והבליטה  המחסור  את 
עובדים  בהכשרת  הצורך 
שהשפיע  דבר  בסיעוד, 
הלימודים,  מסלול  על 
המרכז  נשיא  שאמר  כפי 
חיים  פרופ'  לב  האקדמי 
פרוץ  לפני  "עוד  סוקניק. 
הבריאות  מערכת  המגפה, 
מחסור  עם  התמודדה 
בתחום  איכותי  אדם  בכח 

מורכב  אתגר  היו  האחרונות  הסיעוד. השנתיים 
המרב  את  להפיק  כדי  זאת  וניצלתן  עבורכן 
מה  על  בהחלט  לכן  יש  ובניסיון.  בלימוד 
לשמוח. סיימתן בהצלחה רבה לימודי תואר של 

מקצוע המאופיין בחסד ונתינה". 
"לאחר 47 שנה כרופא וכמנהל רפואי אין לי 
הרפואה,  עמוד השדרה של  הן  ספק שהאחיות 
הן אלה המכירות את המטופל לעומק, סועדות 
אותו במשך שעות ארוכות ביום," הוסיף פרופ' 
יונתן הלוי נשיא  בית החולים 'שערי צדק' ויו"ר 
המודרני  "הסיעוד   . 'נצח'  של  המנהל  הוועד 
מציב לאחות גם דרישות אקדמיות משמעותיות. 
למערכת  הצטרפותכם  ביום  אתכן  מברך  אני 

הבריאות בתפקיד כה מרכזי וחשוב ואין לי ספק 
תפקידכם  את  תמלאו  זכיתן  לו  החינוך  שלאור 
למעלה  שאין  ובמסירות  במקצועיות  הקדוש 

מהן. עלו והצליחו".
אמר  הסיום",  רגע  הוא  התעודה  "רגע 
בהתרגשות ראש רשת נצח- אופק מנחם בומבך. 
של  ארוכה  תקופה  בתוכו  שמקפל  רגע  "זהו 
שהגענו  נרגשים  אנחנו  ויזע.  עמל  השקעה, 
לרגע הזה של קבלת התואר היוקרתי של המרכז 
הייחוד שלו.  את  לו  יש  תואר  כל  לב.  האקדמי 
והבנה  יותר  גדולה  הערכה  יש  זו  בתקופה 
ועוד  עוד  לנו  שיהיו  חשוב  כמה  יותר,  עמוקה 

נשים מקצועיות שיעסקו בתחום הסיעוד". 
דרך  אבן  הינו  הראשון  המחזור  של  סיומו 
המשותף  בחזון  חשובה 
רשת  של  אופק  סמינר  של 
האקדמי  המרכז  ושל  נצח 
חרדיות  נשים  בשילוב  לב 
וחיוני  משמעותי  כגורם 
ד"ר  הבריאות.  במערכת 
ומייסד  מקים  וייס  שמעון 
של  "החזון  כי  אמר  אופק 
שמקבלות  חרדיות  בנות 
את התואר במקצוע מיוחד 
אירוע  הוא  הסיעוד,  כמו 
אופק  של  החזון  מרגש. 
שהחל בקטן הופך היום למשהו גדול שהבוגרות 
הדרך  כל  הארוך  המסע  את  משלימות  שלנו 
לתעסוקה בכבוד במקצוע טיפולי שכולו נתינה 

למען האחר".
סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק חינוך 
לברך  רוצה  "אני  בצלאל:  אברהם  הרב  חרדי 
בשם עיריית ירושלים, את סמינר אופק והמרכז 
החרדיות  לנשים  שמנגישים  לב,  האקדמי 
כולנו  הסיעוד.  במקצוע  תעסוקה  אפשריות 
גדול במקצועות אלו  היום כמה הצורך  יודעים 
ואני שמח להיות כאן בטקס החשוב של חלוקת 
של  והמיוחדת  החשובה  בעבודה  התארים 

הסיעוד".

מטה ההסברה החרדי במשרד הבריאות ממשיך גם השבוע עם קמפיין הנתונים כאשר הפעם 
הפוקוס על הנפטרים מהנגיף • בהשוואה בין מחוסנים ללא מחוסנים - אלו שלא מחוסנים הם הרוב 

המכריע של המתים מקורונה

23 בנות סמינר אופק שעל ידי רשת 'נצח'  סיימו בהצלחה את התואר האקדמי היוקרתי 
בסיעוד מטעם המרכז האקדמי לב

בטקס סיום וקבלת התואר בסיעוד בסמינר אופק

הקמפיין החדש

רוצים קיר טיפוס

מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 
מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום ואנחנו נגשים אותו עבורכם!

משלכם?
  מתנסים  מוסדות  חצרות  בתים 

  גני ילדים  רשויות  פארקים  עיריות
בתי ספר  גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את 
מיטב מותגי הציוד 
המקצועי לטיפוס, 

לבטיחות, לתעשיה 
וגלישה 

פרוייקטים לדוגמא

לציוד טיפוס חילוץ סנפלינג 
עבודה בגובה בניית קירות טיפוס 

בניית מתחמי נינג'ה 
אביזרי נינג'ה מזרנים ועוד

היכנסו עכשיו והזמינו 
את הציוד שאתם צריכים!

www.iclimb-shop.co.il

האתר הגדול בישראל



 מהו ה'תו הירוק' החדש?
התו הירוק החדש נועד לשימוש בתוך מדינת ישראל בלבד והוא נכנס לתוקף 

החל מה-03/10/21, במקומו של התו הירוק שהיה נהוג עד כה בישראל. 
מטרתו של התו הירוק היא להגן על בריאות הציבור באמצעות צמצום הדבקה 
חיים  שגרת  ניהול  מאפשר  החדש  הירוק  התו  ציבוריים.  במקומות  ותחלואה 
ופועל  והמשק פתוח  מוסדות החינוך פתוחים,  לצד הקורונה, כאשר  שוטפת 

באופן קרוב למלא.

 מדוע יש צורך בתו ירוק חדש?
משרד הבריאות הישראלי היה הגוף הראשון בעולם לזהות דעיכה משמעותית 
ברמת המוגנות שמספקות שתי מנות חיסון, כעבור כ-5 חודשים. אמנם נשארה 
רמה של הגנה נגד תחלואה קשה ותמותה, אך הגנה מועטה מאוד נגד הידבקות 

)וכנראה גם יכולת לדבק(.
הירוק'  'התו  את  הבריאות  משרד  יזם  בישראל,  האוכלוסייה  על  לשמור  כדי 
החדש המעיד כי נושא התו מוגדר כמוגן וסיכוייו להדבק ולהדביק את סביבתו- 
פחותים. על מנת להקל על הציבור, משרד הבריאות הקציב חודש "מרווח" בין 
החודש ה-5 לחודש ה-6 לאחר מנה שנייה, בו ניתן להתחסן במנת שלישית ע"מ 

להיות זכאיים לתו ירוק. 

 למה צריך להתחסן בחיסון השלישי?
גם  וכנראה  הדבקה  מפני  ההגנה  את  משמעותית  מעלה  השלישי  החיסון 
הידבקות בקורונה, ובכך מגן על הפרט ועל הכלל. אין ספק שמנה שלישית זו 

היא המביאה בס"ד לבלימה של הגל הרביעי בישראל. 

 האם ישנן תופעות בסמיכות לקבלת החיסון השלישי?
במעקב של משרד הבריאות אחר הנתונים בישראל לא זוהה שיעור תופעות 
קלות  הינן  שדווחו  התופעות  רוב  הדחף.  מנת  לקבלת  בסמיכות  משמעותיות 
וחולפות, ודומות לתופעות שדווחו בסמיכות לקבלת המנות הראשונה והשניה, 
אך בשיעור נמוך יותר. המחקר הגדול ביותר בנושא זה בוצע בשירותי בריאות 
תחלואה  לאחר  אלו  תופעות  רוב  של  שהשכיחות  נמצא  זה  במחקר  כללית. 

בקורונה גבוהות בהרבה משכיחותן לאחר קבלת חיסון. 

 למי מומלץ להתחסן במנה שלישית?
מקבלת  יותר  או  חודשים   5 מי שחלפו  לכל  מומלצת  השלישית  החיסון  מנת 
למחלימים שחוסנו  ניתן  איננו  אך  ומעלה   12 לבני  ניתן  המנה השנייה. החיסון 

במנה אחת או שתיים. 

 מי זכאי לקבל את ה'התו הירוק' החדש?
חיסון  מנות  שלוש  שקיבלו  מחוסנים  הינם  התו  לקבלת  הזכאים  מחוסנים   )1
יום  המוכרות בישראל וחלף שבוע לפחות ממנת החיסון השלישית )לא כולל 

החיסון(.
2( מי שקיבל שתי מנות חיסון, חלף לפחות שבוע ממנת החיסון השנייה של 
פייזר ושבועיים ממנת החיסון של מודרנה )לא כולל יום החיסון(, וטרם חלפה 

חצי שנה ממנת החיסון השנייה, זכאים לקבלת התו הירוק.
 .PCR 3( מחלימים שטרם חלפה חצי שנה מהמועד בו נמצאו חיוביים בבדיקת

כמו כן, אדם שאובחן בבדיקת PCR כחיובי לקורונה, וחלפה חצי שנה ממועד 
הבדיקה והתחסן במנה אחת לפחות יהא זכאי כמפורט להלן. 

 מה לגבי מחלים-מחוסן או מחוסן-שחלה והחלים?
מחלים-מחוסן או מחוסן-מחלים )ללא חשיבות לסדר( אשר התחסן במנה אחת 
לפחות, זכאי לקבלת התו הירוק החדש עד 31.3.22, ובלבד שההחלמה נרשמה 

במשרד הבריאות. 

 האם לבדיקה סרולוגית יש משמעות לצורך קבלת 'תו הירוק' 
החדש?

אדם שטרם ביצע חיסון, אך יצא חיובי בבדיקה סרולוגית והתחסן במנת חיסון 
אחת לאחר הבדיקה הסרולוגית, זכאי אף הוא לתו ירוק למשך חצי שנה ממועד 

הבדיקה הסרולוגית, בדומה למחלים.
שימו לב, בדיקה סרולוגית לאחר חיסון אינה מקנה תו ירוק.

 ילדים שאינם יכולים להתחסן, האם זכאים לקבלת התו הירוק 
החדש?

בבדיקה  חיוביים  או  מחלימים,  שהינם  חודשים  ו–3   12 לגיל  מתחת  ילדים 
 – או עד 31.3.22  ו-3 חודשים   12 לגיל  ירוק עד הגעתם  לתו  זכאים  סרולוגית, 

המוקדם מביניהם.   

 האם ישנה אופציה לקבלת תו ירוק זמני?
להיכנס  זכאי  מורשית,  בדיקה  בעמדת  מהירה  בבדיקה  שלילי  שיצא  מי  כן. 
למקום הפועל ב"תו ירוק" למשך 24 שעות בהצגת בדיקת אנטיגן או למשך 72 

שעות לאחר ביצוע בדיקת PCR פרטית במימון עצמי.
צוות חינוכי ותלמידים שביצעו בדיקת PCR כחלק מפרוייקט "מגן חינוך", וקיבלו 

תוצאה שלילית, זכאים  ל"תו ירוק" ל - 7 ימים. 
וילדים בגילאי 12 ו-3 חודשים ומעלה שאינם זכאים ל'תו ירוק' קבוע  מבוגרים 
יידרשו לבדיקת PCR במימון פרטי, אשר תהיה תקפה ל – 72 שעות מהדגימה, 
פרטי, אשר תהיה תקפה  במימון  )בדיקה מהירה(  אנטיגן  לבדיקת  יידרשו  או 

ל – 24 שעות. 
ילדים בגילאי 3 עד 12 ו-3 חודשים ומבוגרים מנועי חיסון, נדרשים לבדיקת אנטיגן 
 PCR לבדיקת או  – 24 שעות,  ל  ציבורי, אשר תהיה תקפה  במימון  )מהירה( 

במימון פרטי, אשר תהיה תקפה ל – 72 שעות. 
במימון  הינה   PCR בדיקת  בלבד  חיסון  ומנועי  ילדים  עבור   – בלבד  במלונות 
ציבורי והיא בתוקף לאורך כל השהות במלון. ילדים מעל גיל 12 ו–3 חודשים 

ומבוגרים יכולים להציג בדיקת PCR פרטית. 
נכה  תעודת  בעלי  חודשים  ו–3   12 לגיל  מתחת  ילדים  או   0-3 בגילאי  ילדים 

מהביטוח הלאומי, פטורים מהצגת תו ירוק.

 באלו מקומות חייבים לפעול בהתאם להנחיות התו הירוק? 
התו הירוק יחול באולמות וגני אירועים או עסק אחר המתקיים בו אירוע שמחה, 
ברים,  מסעדות,  ומועדונים,  מסיבות  וספורט,  תרבות  אירועי  ותערוכות,  כנסים 
בתי קפה, אטרקציות תיירות, מוזיאונים, מסגרות מגן אבות, חדרי כושר, סטודיו, 

קאנטרי, בריכות מקורות. בתי תפילה מעל 50 מתפללים ובתי מלון. 

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

אתם שואלים
משרד הבריאות עונה

באמצעות ישומון הרמזור או אתר הרמזור
www.corona.health.gov.il/green-pass :בכתובת

איך מנפיקים תו?

)IVR( באמצעות מענה קולי אוטומטי
02-5082000 ולפעול על פי ההנחיות הקוליות

או מענה טלפוני אנושי 
במוקד 'קול הבריאות' בחיוג: 5400* 



ט"ו חשוון תשפ"ב 8821/10/21 בבית שמש

"אמא רחל תתפללי שילדינו 
ישובו הביתה"

"בעיית הסטיגמה בתחום בריאות 
הנפש היא בעיה מרכזית"

מאת: יוסף טולידנו 

לרגל יום פטירתה של רחל אימנו שחל ביום 
נשים   70 חמישי,  ביום  עלו  השבוע,  ראשון 
מכפרים  לאחים  יד  ידי  על  שחולצו  גיבורות 

ערביים, לקברה בבית לחם.
הפעילות  במסגרת  נערכה  המיוחדת  הנסיעה 
הנשים  היהודית של  הזהות  להעמקת  השוטפת 
מכל  מנותקות  היו  ארוכות  שנים  שמשך  הללו 
כלים  להן  לתת  נועדה  והיא  יהדות,  של  זיק 
הזכות  את  להן  להעניק  וגם  הדרך  להמשך 

להתפלל במקום הקדוש.
תחילה התקבצו הנשים באולם בשכונת גילה 
מיוחדות  בהסעות  הגיעו  שאליו  בירושלים 
מכל קצות הארץ. אחרי שסעדו את ליבן נשאה 
סלומון  אורית  הגב'  המרצה  דברים  בפניהן 
שסיפרה להן על סיפור חייה של רחל אימנו ועל 
חשיבות התפילה במקום הקדוש. אחרי שעתיים 
מלאות בחוויות והתעלות המשיכו הבנות יחדיו 
לציון קברה של רחל אימנו בבית לחם. הרבנית 
המקום  ובפתח  כאן  גם  אותן  ליוותה  סלומון 
נוסח  עם  מועד  מבעוד  שהוכן  דף  להן  הגישה 
איתן  הדליקה  תהילים,  פרקי  ומספר  לתפילה 

נרות וליוותה אותן לתוככי המתחם הקדוש.
התהילים  פרקי  את  יחד  שקראו  "אחרי 
אשר  את  לפרוק  הזמן  את  אחת  לכל  נתנו 
כל  את  הרעידו  וקולות הבכי שעלו מהן  ליבה, 
הנוכחות" מעידות עובדות יד לאחים שליוו את 
הנשים. "כל אחת התפללה במשך שעה ארוכה 

וביקשה מאמא רחל שתתמוך בה בדרך הקשה 
בכו  הכלל  מן  יוצא  ללא  כולן  לפניה.  העומדת 
ילדיהן.  של  הנצחי  היהודי  העתיד  על  וביקשו 
אחת מהן שנאלצה לברוח מהכפר תוך השארת 
מיררה  לחייה,  מחשש  הבוגרים  מילדיה  כמה 
שהילדים  תתפללי  בבקשה  רחל,  'אמא  בבכי 
אלי  ויחזרו  שלהם  הערבי  מהאבא  יצאו  שלי 
להם  מחכה  אני  ישראל.  לעם  שיחזרו  מהכפר. 

עד נשמתי האחרונה".
הזה  הגיבוש  ערב  אומרים:  לאחים  ביד 
רחל  של  קברה  על  והתפילה  הזה  המיוחד 
אימנו, שסיפור חייה הכואב נשזר בסיפור חייהן 
להן  ונתנו  האמיצות  הנשים  את  עוררו  הקשה, 
יחד, שיתפו בכאב  בכו  הן  כוח להמשך הדרך. 
נסכו  ובעיקר  רעותה  את  אחת  חיזקו  ובקושי, 
אחת בשנייה כוחות להמשך הדרך. אנו בטוחים 
כי תפילותיהן יעלו לפני כסא הכבוד ויפעלו את 

פעולתן".

מאת: יוסף טולידנו

הרב אריה מונק מנכ"ל 'בית חם' הוזמן לשאת 
דברים בפני חברי הכנסת באירוע מיוחד בכנסת 
מיכל  חה"כ  שארגנו  הנפש  בריאות  יום  לרגל 

וולדיגר ואמילי מואטי. 
כי  מונק  הרב  אמר  הממושך  הדיון  במהלך 
40 שנים על ידי  עמותת 'בית חם' הוקמה לפני 
ולא  שיקום  סל  היה  לא  שבהם  בימים  אביו, 
ארץ  "הייתה  הנפש.  פגועי  לטובת  חוק  שום 
בלי שירותים  ענק, כמעט  כאב  היה  זרועה.  לא 
לבית  להצטרף  זכיתי  שנה   20 לפני  מקצועיים. 
הבעיה  היא  הסטיגמה  שבעיית  והבנתי  חם 
המרכזית של תחום בריאות הנפש. אנחנו בבית 
לתת  וצריך  חולים  ויש  סבל  שיש  ידענו  חם  
פתרון לאותם אנשים. במהלך אסטרטגי הפצנו 
עניין  על  שמדברות  חוברות  ממיליון  למעלה 
של  קול  להשמיע  מבקש  אני  הנפש,  בריאות 
שמונה  שהמתינו  אלו  כל  כאן.  נמצא  שלא  מי 
חודשים לקבלת טיפול רפואי, והחוסר בזמינות 
לא  שהם  כזה  למקום  אותם  הובילה  מקצועית 

איתנו היום". 
"מחלת נפש", סיכם הרב מונק "היא 'מחלת 
שמאל,  או  ימין  בין  מבחינה  לא  היא  טיפשה'. 
אופוזיציה.  ולא  קואליציה  לא  רואה  לא  היא 
היא יכולה לפגוע בכולם. באצבעות שלכם אתם 
ודרך  חקיקה  דרך  שלהם  החיים  את  מצילים 
העברת תקציבים מסודרת למאות אלפי אנשים".
אמר  בדיון  שנכח  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
נחרדתי  ודיי  לצטט,  רוצה  "אני  בנאומו: 

חם',  'בית  מנכ"ל  כאן  אמר  הזה,  מהציטוט 
מאוד  גדולה  עמותה  לו  שיש  מונק,  אריה  הרב 
רוצה  הוא  כי  הנפש,  בריאות  שמטפלת בתחום 
איתנו.  לא  שכבר  אלה  של  קולם  את  להשמיע 
זועקים אלינו מן   חברי הכנסת, קול דמי אחינו 
האדמה, זה פעמון מאד אדום שמשמיע לנו הרב 

מונק". 
ח"כ הרב משה אבוטבול שנכח אף הוא בדיון 
זה  מותרות,  לא  זה  פסיכולוגי  "טיפול  כי  אמר 
יכול לחסוך  זה אפילו  בנ"א,  זכות בסיסית של 
פשוט  זה  והרחוק,  הקרוב  בעתיד  למדינה  כסף 
הארגונים  כל  את  לציין  רוצה  אני  נפשות.  דיני 
של  הזה  בנושא  הארץ  בכל  שעוסקים  הטובים 
הטיפול הפסיכולוגי וכל המערך הזה, אני רוצה 
גם לציין את ידידי הרב מונק, מבית חם, שעושה 

עבודה נהדרת בנושא הזה".

עשרות נשים שחולצו מכפרים ערביים נסעו להעתיר בתפילה בקברה של רחל אימנו לרגל 
יום פטירתה * לפני כן הן התכנסו לכנס גיבוש בו שמעו על רחל ועל חשיבות התפילה במקום 
* ביד לאחים אומרים: אנו בטוחים כי תפילותיהן יעלו לפני כיסא הכבוד ויפעלו את פעולתם"

בדברים שנשא בכנסת לרגל יום בריאות הנפש שהתקיים ביוזמת חה"כ מיכל וולדיגר ואמילי 
מואטי, אמר הרב אריה מונק מנכ"ל 'בית חם': "מחלת נפש היא 'מחלת טיפשה'. היא לא 

מבחינה בין ימין או שמאל, היא לא רואה לא קואליציה ולא אופוזיציה. באצבעות שלכם אתם 
מצילים את החיים שלהם"

הרב אריה מונק בכנסת

תפילת הילדים הניצולים בקבר רחל

www.rab.gov.il מידע נוסף באתר הרבנות הראשית

שנת השמיטה תשפ"ב
כבר כאן!

אוצר בית דין 
תוצרת חקלאית 

שגדלה בשדה של 
יהודי, בהשגחה 

ובחלוקה של
בתי דין

יבול נוכרי
פירות וירקות

שגדלו בארץ ישראל 
בשדה של חקלאי 

שאינו יהודי

יבול מחו"ל
תוצרת חקלאית 
המיובאת מחוץ 

לשטחה של ארץ 
ישראל

היתר מכירה
פירות וירקות שגודלו 

בארץ ישראל על 
קרקע שנמכרה
לגוי (גר תושב)
בפיקוח הרבנות

ראשית.

כדי שגם בשנת השמיטה תוכלו להמשיך ולרכוש תוצרת חקלאית כשרה ברשתות המזון, בדרך המועדפת עליכם - נערכנו באמצעות מגוון 
פעולות: חרשנו את השטח | אספנו מידע מהצרכנים | עיבדנו ומיפינו את הנתונים | הסברנו לחקלאים את החלופות ההלכתיות לשמירת השמיטה

הרבנות הראשית לישראל מהווה בית יהודי לכולם.
במסגרת פעולות ההיערכות של הרבנות, הוצגו לחקלאים החלופות השונות לקיום מצוות השמיטה, אותן תוכלו למצוא ברשתות השיווק:

www.rab.gov.il מידע נוסף באתר הרבנות הראשית

במהלך שנת השמיטה מבצעת הרבנות הראשית פיקוח בשדות, בשווקים הסיטונאיים וברשתות השיווק הכשרים - על מנת להבטיח שמירת הנהלים בתחום השמיטה. 



תרדו

1700-556-700

מזה!
עזבו את כל הדיאטות
שניסיתם עד היום
והכירו את הדבר האמיתי: 

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הפיתוח המוביל בארץ 
ובעולם לירידה במשקל
באופן מהיר וקל!

ק"ג
פחות

בחודש!
הערכה כוללת 2 מוצרים 5

ותפריט אישי שנבנה במיוחד 
עבורכם על ידי נטורופתית 

בכירה, בהתאמה לנתוני 
ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה 100% טבעי
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

-אקסטרה סמול

עד-
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לפיד: "צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר יושבים היום בכנסת"
נתניהו: "שמעתי דברים פוגעניים עליי, אני חורק שן כבר 26 שנים"

מאת: חיים רייך

מליאת  קיימה  שני  יום  של  הצהריים  בשעות 
הכנסת ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה 
ושר הביטחון יצחק רבין שנרצח לפני 26 שנים.

שערה פרצה בעקבות דברים שנשא שר החוץ 
יאיר לפיד במהלכם תקף את חברי האופוזיציה 
לשנה  רבין  רצח  בין  ברור  קו  "יש  ואמר: 
הישראלי  מהמאבק  חלק  שניהם  האחרונה, 
המאבק  לשמאל.  ימין  בין  לא  הוא  הגדול. 
שמאמינים  אנשים  בין  הוא  הגדול  הישראלי 
בדמוקרטיה לבין אנשים שמנסים להרוס אותה. 
הוא  אמיתי  ימין  הימין.  בידי  נרצח  לא  רבין 
מוכן  היה  שלא  מי  בידי  נרצח  רבין  דמוקרטי. 

לקבל את הדמוקרטיה הישראלית.
"יגאל עמיר רצה לרצוח את הדמוקרטיה. אם 
הוא   – קובע  לא  שהרוב  לעצמו  אומר  מישהו 
קיצוני  לאומן  הוא  הלאומי;  במחנה  באמת  לא 
ומסוכן. במקום לאהוב את המדינה – הוא שונא 

את כל מי שלא חושב כמוהו.
פטריוטים;  לא  הם  קיצוניים  "לאומנים 
היא  הארץ,  אהבת  לא  היא  קיצונית  לאומנות 
האידיאולוגיים  צאצאיו  באיומים.  סחיטה 
מקבלים  בכנסת,  היום  יושבים  עמיר  יגאל  של 
לא  אם  האולפנים.  בכל  אורחים  לגיטימציה, 
היו  הם  השינוי  ממשלת  של  הנס  את  חוללנו 
לפיד  של  לדבריו  בתגובה  בממשלה".  עכשיו 

יצאו חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ', אופיר כץ 
ואבי מעוז מהאולם.

התנקשות  היה  רבין  "רצח  המשיך:  לפיד 
בדמוקרטיה הישראלית. בשנים האחרונות היה 
כאן ניסיון להתנקש בה באמצעים אחרים. מנענו 
פטריוטית,  מחויבות  מתוך  האחרון  ברגע  אותו 
מתוך הבנה שמה שקרה אסור שיחזור. אני רוצה 
להגיד לכוחות האנטי-דמוקרטיים שמסתובבים 
הולכים  לא  זמן.  להרבה  פה  אנחנו  בתוכנו: 
רבין  הצעקות.  מכל  מפחדים  לא  מקום.  לשום 
יודעים  'בחרדה לא בונים מדינה'. אנחנו  אמר: 
מה הציווי שרבין הותיר לנו: להמשיך להיאבק, 

להמשיך לנצח".
בנימין  האופוזיציה  יו"ר  נאם  מכן  לאחר 
האישית  ההיכרות  על  בדבריו  שפתח   – נתניהו 
אישית  הכרתי  רבין  יצחק  "את  רבין:  עם  שלו 
ומנהיג  שגריר  מפקד  לוחם,  היה  הוא  שנה.   20
עתיר זכויות שתרם רבות לביטחונה של מדינת 
באחד  נתעב  רוצח  בידי  נגדעו  חייו  ישראל. 

הרגעים הטרגיים של עמנו ומדינתנו".
הפולמוס  "מכובדיי,  נתניהו:  אמר  בהמשך 
עם עמדת הממשלה דאז היה מהותי, היה תקיף 
גורליים  בנושאים  עסק  שהוא  כיוון  חריף  והיה 
הוויכוח  בלהט  גם  אבל  וקיומנו.  לעתידנו 
וזה מתועד  אמרתי שוב ושוב, מעל כל במה – 
יריבים  עניין, כך אמרתי, עם  לנו  היטב – שיש 
אנחנו.  אחד  עם  בני  אויבים.  עם  לא  פוליטיים, 
ועוד אמרתי שרבין אינו בוגד. הוא טועה – אבל 

שנים, שנה אחר שנה,   26 כבר  בוגד.  אינו  הוא 
רבין  ליצחק  הזיכרון  בימי  שמשתמש  מי  שיש 
שמייצג  מי  ואת  מהעם  עצום  חלק  לנגח  כדי 
אותו. במשך כל השנים שמעתי באירועים האלה 
שאותו  המחנה  על  ושקריים  פוגעניים  דברים 
שן,  חרקתי  אבל  אישית;  עליי  וגם  מייצג  אני 
חובתי  את  מילאתי  העוינות  ולמרות  הבלגתי, 
להיות שם כראש ממשלה, בהתאם לפרוטוקול 
באתי  למה  שאלו  שכשבאתי  כמובן  הממלכתי. 
ועכשיו כשאני לא ראש ממשלה וכבר לא מחויב 

לפרוטוקול, שואלים למה הוא לא בא".
"מעל דוכן הכנסת, חודש לפני הרצח, אמרתי 
בצורה חד-משמעית: "התופעה הזאת של כינוי 
 – ו'בוגדים'  'רוצחים'  בתואר  ישראל  מנהיגי 
רבין רוצח, בגין רוצח, שמיר רוצח, שרון רוצח 
ואנחנו  תמיד,  פסולים  שהיו  דברים  אלה   –
מגנים זאת בכל פה". עוד הוספתי: "מה שעלינו 
התופעות  נגד  להתייצב  הוא  יחד  כולנו  לעשות 
הללו ונגד כל ניסיון להכתים את הציבור שיושב 
כאן בכתמים של אותו קומץ קטן וקיצוני". זאת 
שוב  עליו  שחוזרים  אחר  שקר  וכל   – האמת 

ושוב, לא יהפוך להיות אמת!".
של  הצביעות  את  בנאומו  חשף  נתניהו 
וחובתה  זכותה  דמוקרטי,  "במשטר  השמאל: 
נגד  חריפה  ביקורת  למתוח  האופוזיציה  של 
הממשלה, אבל ראו מה קורה כאן, יש צד אחד, 
זה לא משנה אם הוא באופוזיציה או בקואליציה, 
אלה  אם  גם   – ועושה  אומר  שהוא  מה  שכל 

הביטויים הקיצוניים ביותר כולל ההצגה בחבלי 
וזה  המדינה,  סמלי  ביזוי  או  גיליוטינות  תלייה, 
ויש  הביטוי.  וחופש  ממלכתיות,  דמוקרטיה, 
לגיטימיות  עמדות  מבטא  שהוא  שגם  אחר  צד 
מתויג  זה  הישראלי  הציבור  רוב  את  שמייצגות 
כהסתה, שיח שנאה, פילוג ושיסוי. עכשיו יש גם 

תוספת חדשה – חוסר ממלכתיות".
"אז אני חייב לומר לכם משהו מדם לבי. כבר 
26 שנים, שנה אחר שנה, יש מי שמשתמש בימי 
הזיכרון ליצחק רבין כדי לנגח חלק עצום מהעם 
ואת מי שמייצג אותו. במשך כל השנים שמעתי 
ושקריים  פוגעניים  דברים  האלה  באירועים 
אישית  עליי  וגם  מייצג  אני  אותו  המחנה  על 
חובתי  את  מילאתי  הבלגתי.  שן,  חרקתי  אבל 
לפרוטוקול  בהתאם  ממשלה  כראש  שם  להיות 
באתי  למה  שאלו  כשבאתי  כמובן  הממלכתי. 
לא באתי.  לא בא שואלים למה  ועכשיו כשאני 
זיכרון  ימי  שהחרימו  אופוזיציה  ראשי  פה  יש 

אחרים ועליהם לא מדברים".
הסכמי  על  חתם  "רבין  הוסיף:  נתניהו 
את  יזנחו  ואש"ף  שערפאת  הנחה  מתוך  אוסלו 
בטרור  ויילחמו  ישראל  להשמדת  מחויבותם 
אני חשבתי  לא קרה.  זה  בצורה חסרת-פשרות. 
מחדש  לשקול  רק  לא  אותנו  מחייב  שהדבר 
את ההסכמים הללו אלא גם לפעול לטובת מה 
רבות: שאת השלום  בו במשך שנים  שהאמנתי 
דרך  לא  נשיג  רבות  ערביות  מדינות  עוד  עם 

רמאללה, אלא בציר 'עוקף רמאללה'".

מאת: חיים רייך

יונתן  שנשא  דברים  בעקבות  פרצה  סערה 
האזכרה  בטקס  רבין  יצחק  של  נכדו  ארצי,  בן 
הממלכתי לזכר רצח רבין. "אחרי שנים חשוכות 
של פחד ושיתוק עם ישראל זקף את הגב", אמר 
בן ארצי. "לאחר מלחמה ארוכה על חירותו ועל 
ניצח. מול  ישראל  דמותה של הדמוקרטיה, עם 

תרבות של  מול  ופיזית,  מילולית  אלימות  גילוי 
עריצות ושקר, הרוח הישראלית ניצחה, שלטון 

העם ניצח את שלטון היחיד".
התקפו  מהימין  כנסת  חברי  לדבריו  בתגובה 
את בן ארצי שניצל את העצרת הממלכתית על 
ואת מצביעי  יריביו הפוליטיים  מנת לתקוף את 

הימין.
ח"כ שלמה קרעי מהליכוד הגיב: "הגיע הזמן 

רה"מ  של  הנכד  הלאומי,  הכאב  לנצלן  לומר 
ניצול  ז"ל, שכבוד לא עובר בירושה. תוך  רבין 
ציני של הבמה הלאומית, אתה עושה נזק אדיר 
לזכרו של רבין ולהזדהות הקולקטיבית של העם 
כולו. אתה בעיקר איש קטן, מלא שנאה, שמנסה 
שפל  אדם  שביצע  הנורא  הרצח  את  להשליך 

ונתעב, על חצי מהעם. תתבייש לך".
ח"כ אלי כהן מהליכוד כתב: "נכדו של רבין 

מצער  סבו.  זכר  את  ומחלל  עצמו  את  מבייש 
והמנהיג,  המצביא  ברבין  להתעסק  שבמקום 
אשר נרצח על ידי בן עוולה, בן ארצי מנצל את 
הבמה שנה אחר שנה כדי לקדם אג'נדה פוליטית 

ולהגדיל שנאת חינם בעם ישראל".
ממפלגת הליכוד נמסר בתגובה: "שלטון העם 
ניצח את שלטון היחיד? בדיוק ההפך. זה היחיד 

שהונה את העם כדי לגזול ממנו את השלטון".

בנאומו תקף נתניהו את השמאל: "למרות העוינות מילאתי את חובתי להיות שם כראש ממשלה, בהתאם לפרוטוקול הממלכתי. 
כמובן שכשבאתי שאלו למה באתי ועכשיו כשאני לא ראש ממשלה וכבר לא מחויב לפרוטוקול, שואלים למה הוא לא בא"

כך הפך יום הזיכרון לרצח רבין ליום של התגוששויות פוליטיות 

"מנסה להשליך את הרצח הנורא על חצי מהעם. תתבייש לך"
סערה בעקבות דבריו של יונתן בן ארצי, נכדו של יצחק רבין בטקס האזכרה הממלכתי שבמקום לדבר על מורשת רבין בחר שוב לתקוף את נתניהו: "אחרי שנים חשוכות של פחד ושיתוק עם 

ישראל זקף את הגב"

שר החוץ יאיר לפיד בישיבה לזכר רביןנתניהו נושא דברים בישיבה לזכר רבין )צילומים: דוברות הכנסת(



כל המתווכים וכל המעסיקים יודעים...
מבית מזל          וברכה

בשביל הצלחה מובטחת:

03-6162228

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

לוח מזל וברכה
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי!



ט"ו חשוון תשפ"ב 121221/10/21 בבית שמש

4000 עובדי מערכת הכשרות יישארו ללא פרנסה 
בעקבות רפורמת הכשרות שתעבור בכנסת 

מאת: חיים רייך

רפורמת  נגד  מאבק  של  נוסף  שבוע  לאחר 
של  למרתון  נערכים  המאבק  במטה  הכשרות, 
דיונים ופעילות ציבוריות נגד הרפורמה. כזכור, 
רפורמת הכשרות שמקודמת בימים אלה על ידי 
לשירותי  הועדה  ויו"ר  כהנא  מתן  הדתות  שר 
דת יוליה מלינובסקי, נתקלה בהתנגדות חריפה 
מועצת  וחברי  לישראל  הראשיים  הרבנים  של 

הרבנות הראשית.
בכנסת,  בוועדה  השבוע  שנערכו  בדיונים 
החרדיות  מהמפלגות  הכנסת  חברי  הציגו 
בכשרות  הרפורמה  תפגע  כיצד  והדתיות, 
בורות  את  מציגים  שהם  תוך  ישראל,  במדינת 

מחברי הרפורמה בנתונים ועבודת המשגיחים. 
מטה  ופעילי  הכנסת  חברי  מתריעים  בנוסף, 
המאבק כי רפורמת הכשרות אינה מתייחסת כלל 
מערכת  עובדי  ותעסוקת  הסוציאליות  לזכויות 
הנוכחיים, בהם אלפי משגיחי כשרות  הכשרות 
תעבור  הרפורמה  "אם  דתיות.  מועצות  ועובדי 
כמו שהיא" מתריעים במטה המאבק, "צפוי גל 
פיטורים המוני של קרוב ל-5000 בעלי משפחות 

מכל רחבי הארץ".
הכשרות,  מערכת  לטובת  מהמאבק  כחלק 
ונציגי  המאבק  מטה  נציגי  השבוע  נפגשו 
ומשרד  האוצר  משרד  בכירי  עם  ההסתדרות 
הדתות, אך גם הם דחו את פניהם ריקם ודרשו 

העובדים.  זכויות  קידום  לפני  החוק  יישום  את 
במשרד האוצר אף הגדילו לעשות, ואמרו כי הם 
משגיחי  אלפי  של  לגורלם  מאחריות  מתנערים 

הכשרות. 

הפעילות  שבוע  את  מסכמים  המאבק  במטה 
הקואליציה  אנשי  כי  ואומרים  הפרלמנטרי, 
כותבי  כי  הבינו  הרפורמה  את  המקדמים 
הרפורמה הוליכו אותם שולל והגישו הצעת חוק 
הם  זאת,  עם  יחד  מקדימה.  שטח  עבודת  ללא 

מביעים חשש לגבי היכולת למנוע את הסעיפים 
הבעייתיים בהצעת החוק.

הרב יניב שפירא מנהל ארצי בחטיבה הדתית 
למיזמי  הועדה  ישיבות  "במספר  בהסתדרות: 

תשתיות לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים, 
מלינובסקי  יוליה  ח"כ  הועדה  יו"ר  ביקשה 
לכלול את הבטחון התעסוקתי והדאגה לעובדים 
ישבנו  בקשתה  לאור  הרפורמה.  סעיפי  בתוך 
מנת  על  הממשלה  משרדי  נציגי  עם  היום 

למצוא פתרונות בתוך רפורמת הכשרות לאלפי 
סולם  בתחתית  היום  כבר  שנמצאים  העובדים 

השכר הציבורי.
מהבכירים  שקיבלנו  התחושה  "לצערנו, 
חוסר  של  היא  דת  לשירותי  והמשרד  באוצר 
העובדים  של  התעסוקתי  ממצבם  אכפתיות 
המועצות  עובדי  משפחות  אלפי  של  ומגורלם 
בהסתדרות  אנו  הכשרות.  ומשגיחי  הדתיות 
והבטחון  הכלכלי  עתידם  על  להאבק  נמשיך 
התעסוקתי של עובדי המועצות הדתיות ומשגיחי 
עד  לרשותנו  העומדים  הכלים  בכל  הכשרות 
מרפורמת  יפגע  לא  מהעובדים  שאיש  שנבטיח 

הכשרות"
לדברי יו"ר החטיבה הדתית עו"ד רפי מלאכי: 
הועדה  מחברי  שקיבלנו  התחושה  "לצערנו, 
לשירותי  והמשרד  באוצר  מהבכירים  בכנסת, 
דת היא של חוסר אכפתיות ממצבם התעסוקתי 
של העובדים ומגורלם של אלפי משפחות עובדי 
היום  הכשרות.  ומשגיחי  הדתיות  המועצות 
כולם יודעים שהרפורמה לא תוזיל עלויות, אלא 
תייקר עלויות. אך מה שחמור מכך הוא שבמצב 
קורונה,  של  וחצי  שנה  לאחר  קשה,  כה  כלכלי 
סכנת  לקראת  עומדות  בישראל  משפחות  אלפי 
 4000 לתוקף,  תכנס  כשהרפורמה  פיטורים. 
משגיחי כשרות ועוד מאות עובדים מהמועצות 
מקום  ללא  עצמם  את  למצוא  צפויים  הדתיות, 

עבודה וללא פרנסה".

לקראת המשך דיוני הועדה למיזמי תשתיות לאומיים ושירותי דת יהודיים, מטה המאבק ברפורמת הכשרות נערך להגביר את הלחץ למנוע את קידום הרפורמה • הסכנה: פיטורים המוניים 
ל4000 משגיחי כשרות ומאות עובדי מחלקות הכשרות במועצות הדתיות

מטה המאבק ברפורמת הכשרות מתריע:

משגיח כשרות בעבודתו )צילום אילוסטרציה. באדיבות: ארכיון כל הזמן(

 המונים יעלו החל מליל שישי לפקוד את 
אוהל ציונו של מרן ראש הישיבה

מאת: דוד חיימוביץ

החל מיום חמישי בערב ליל ט"ז מר חשוון אלפים רבים ינהרו 
נשיא  זצ"ל  שך  הגראמ"מ  הישיבה  ראש  מרן  של  ציונו  עבר  אל 
עזרי',  ה'אבי  בעל  החרדית,  היהדות  מנהיג  התורה  גדולי  מועצת 

במלאת עשרים שנה להסתלקותו. 
המוני בית ישראל יעתירו בתפילה וישפכו צקון שיח ותחנונים 
לעולם  תעמוד  הישיבה  ראש  של  שזכותו  העולם,  בורא  לפני 
הוא  ויהיה  ורחמים,  ישועה  בדבר  להיוושע  ישראל  ואלפי  התורה 
מליץ יושר עבורם, כפי שהבטיח בצוואתו "ואם יהיה בידי לעשות 

ולהמליץ לטובתכם אעשה בלי נדר". 
וכוהנים,  נשים  לגברים   – אוהלים  הוקמו  פוניבז'  החיים  בבית 
והותקנה תאורה, כדי לאפשר להמוני העולים להתפלל ולהשתטח 

ליד אוהל הציון הקדוש בכל שעות היום והלילה.
קודש  שבת  ערב  שישי,  ביום  תתקיים  המרכזית,  העליה  השנה 
פרשת וירא בשעה 11:00 בבוקר )בדיוק כמו ביום הסתלקותו לפני 
צבי  מאיר  רבי  הגאון  מרן  חתנו,  בראשות  העלייה  שנה(  עשרים 
ברגמן שליט"א חבר מועצת גדולי התורה והמוני אברכים ותלמידי 
הישיבות ורבבות עמך בית ישראל שיעלו לציון. תפילת רבים ברוב 

עם לרפואה ולישועה, תתקיים גם ב"חצות לילה" בשעה 23.30.
במהלך  שנלמדו  הש"ס  סיומי  וסעודות  ומספד  זכרון  עצרות 
ייערכו בהיכלי התורה, הישיבות והכוללים בכל  השנה האחרונה, 
אתר, יימסרו שיעורי תורה ומחשבת מוסר ודברי זכרון והתעוררות, 
ע"י ראשי הישיבות והמשגיחים, לכבודו ולעילוי נשמתו של אבי 
הישיבות. עצרת מרכזית גדולה צפויה להתקיים במוצאי שבת בעיר 

בני ברק בראשות גדולי ישראל. 
והסמינרים,  הספר  ובתי  התורה  תלמודי  התורה  מוסדות  בכל 
תוכניות  שיעורים,  אלו  בימים  נערכים  והעולם,  הארץ  ברחבי 
ועבודות מיוחדות לזכרו של מרן ראש הישיבה זצ"ל. בבתי הספר 
נשמתו,  לעילוי  תהילים  פרקי  ויאמרו  משניות  ילמדו  ובחדרים 
המנהלים והמנהלות המלמדים. כמו כן ישאו המנהלים והמנהלות, 
נבחרות  ועובדות  והתעוררות,  זכרון  דברי  והמורות,  המלמדים 
ממסכת חייו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, שנשא על ליבו באהבה 
תורה  תשתכח  שלא  רבות  ועשה  והחינוך  התורה  מוסדות  את 

מישראל.
הנהלת אתר אוהל הציון שבראשותו של מנהל האתר הרב יצחק 
שיינין מטפלת בכל הנושאים הקשורים לאירועי יום השנה וסדרי 
העלייה ההמונית לחלקת הציון. מהנהלת האתר נמסר, כי בכל ימות 
השנה המקום מתוחזק וערוך לקליטת המוני המתפללים בכל שעות 
היממה, אולם לקראת "יום השנה" יש צורך להיערך לקליטת אלפי 

איש בו זמנית, הבאים להשתטח על הציון מכל רחבי הארץ.

בהיכלי התורה והישיבות יציינו את יום היארצייט ה- 20 לעלותו בסערה השמימה של מנהיג היהדות החרדית מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל. השנה העלייה מליל שישי 
ועד כניסת שבת קודש בבית החיים בבני ברק

עשרים שנה להסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל

בתפילה על הציון

מסע ההלוויה בט"ז מרחשוון תשס"ב

מרן הגראמ"מ שך זצ"ל
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על סדר היום
אבי גרינצייג

גם  זונחים  לא  שנים  ושש  עשרים  של  מסורת 
ראש  להיות  יכול  נתניהו  משתנות.  כשהנסיבות 
השמאל  מבחינת  האופוזיציה,  ראש  או  הממשלה 
יישאר לעד זה שהשקיף  הישראלי ושופרותיו הוא 
ציון,  בכיכר  המפורסמת  המרפסת  על  ממקומו 
כשסביב ראשו מרחפת אותה עננת חשדות מופרכת 
הממשלה  ראש  לרצח  שהובילה  עקיפה  הסתה  על 

המנוח יצחק רבין.
משמעותו  את  מזמן  איבד  לרבין,  הזיכרון  יום 
או  ממש  של  בזיכרון  עוסק  לא  איש  המקורית, 
שסעים.  וריפוי  קרעים  איחוי  איזה  לייצר  בניסיון 
נגד  הימין,  נגד  הסתה  של  ליום  הפך  הזה  היום 
חובשי הכיפות, נגד כל מי שחושב אחרת מהמחנה 
שנים  לפני  מי שאך  לקליקה  צורף  השנה,  'הנכון'. 
אחדות פורסם נגדו הקמפיין המחליא "יגאל עמיר 
הנה,  הטובים,  של  בצד  הוא  כעת  בנט".  מצביע 
להאשים  טרחה  אפילו  הנורבגית  מפלגתו  חברת 
את נתניהו באחריות לרצח, אף שנאלצה לתקן את 

דבריה בהמשך.
וכמובן, הנושא המרכזי של היום היה אי הגעתו 
לאזכרה  האופוזיציה  ראש  של 
בהר  הממלכתי  העלמין  בבית 
כראש  כהונתו  בעת  הרצל. 
הטקס,  כללי  מתוקף  ממשלה, 
בכל  באתר  לשהות  נתניהו  נאלץ 
מנת  את  ולספוג  יארצייט  אירוע 
בו.  שהוטחה  השנתית  הגידופים 
השנה, בהיותו פטור, בחר נתניהו 
מה   – במעמד  להשתתף  שלא 
התחמושת  את  לאויביו  שסיפק 

הנדרשת למתקפה נגדו.
היה  הכנסת  במליאת  ההמשך 
מתבקש: לפיד האשים את הימין 
האידיאולוגיים  ש"צאצאיו  בכך 
היום  יושבים  עמיר  יגאל  של 
ככל  מתכוון  כשהוא  בכנסת", 
הציונות  מפלגת  לאנשי  הנראה 
הדתית. ניתן להתנחם רק בכך שכל 
מבלה  החוץ  ששר  נוספת  שעה 
בשטח האווירי של מדינת ישראל, 
את  תשאלו  נקי.  מדיני  רווח  הוא 
בערך  להתמודד  שנדרש  בנט, 
אחת לשבוע עם מוקש חדש מבית 
וראש  עתיד'  'יש  יו"ר  של  היוצר 

הממשלה החלופי.
ממלכתי  בנאום  שהפתיע  מי 
עצמו,  נתניהו  מלבד  ומכבד, 
שעשה מעט סדר ביחסיו עם רבין 
והחזיר מנה אפיים לתוקפיו, היה 
גנץ  גנץ.  בני  ח"כ  הביטחון  שר 
לנתניהו  שבחים  לחלוק  דבריו  בתחילת  כבר  טרח 
בשותפיו  גלויה  התגרות  תוך  אברהם,  הסכמי  על 
מתוכנן  ממלכתי  נאום  והגיש  הממשלה,  לשולחן 
השניים  בין  החבריים  היחסים  ככלל,  בקפידה. 
במליאת  מדובר  אם  בין  ושוב,  שוב  מתבלטים 
קל  השב"כ.  ראש  חילופי  בטקס  אם  ובין  הכנסת 
לשכוח שרק לפני פחות משנה התפרקה השותפות 
אוטוטו  ממש  גנץ  את  להכניס  עשויה  שהייתה 

לתפקיד הנחשק מכל.

אבל כפי שנאמר כאן לא אחת, לא רצוי לתלות 
תקוות שווא בידידות המופלאה הזו, שכן גנץ אינו 
התקשורתי  ומעמדו  תדמיתו  את  שיסכן  הטיפוס 
בנט-לפיד  הצמד  אם  גם  השינוי,  ממשלת  בפירוק 
ולמצב  אותו  להשפיל  כדי  הכל  כולל  הכל  עושה 
את מעמדו כגלגל חמישי בממשלה. בינתיים, הוא 
נהנה להרגיז אותם בחזרה ולשחק ב'נדמה לי שאני 
פוזל לימין' כדי למצות הישגים. נתניהו, מנגד, נהנה 
מהבחישה וממה שמצטייר בעיניו כעוד דרך לתקוע 

טריז בממשלת שמונת המפלגות.

משותפת באופן חלקי
ואחרי הקטטות לזכר רבין, נערכו במליאת הכנסת 
גם שלוש הצבעות אי אמון: מטעם הליכוד, מטעם 
כמובן,  נפלו  יהדות התורה. שלושתן  ומטעם  ש"ס 
חמישים   – מכולן  הקרובה  הייתה  ש"ס  של  זו  אך 
וחמישה ח"כים הצביעו נגד, חמישים וארבעה בעד.
בין ההצבעות  מי שיצר את ההבדלים המדומים 
כי  ונציין  נקדים  המשותפת.  הרשימה  נציגי  הם 
יו"ר  עם  מסתחבק  טיבי  נצפה  ההצבעה  בסיום 
הקואליציה ח"כ עידית סילמן ועם ראש הממשלה 
ביטחון  רשת  לאספקת  כהכנה  אולי  בנט,  נפתלי 
בהצבעות הגורליות על התקציב. עדיין, אחרי שהיו 
בטוחים שלא יגרמו חלילה מבוכה לממשלה, בחרו 
במשותפת להתנגד להצעת אי האמון של הליכוד, 
להימנע )בתואנות ילדותיות למדי( בהצעת אי האמון 
של  האמון  אי  בהצעת  ולתמוך  התורה,  יהדות  של 
ש"ס, הצעה שהוגשה על טהרת הקודש – כאשר כל 
השרים המיועדים הם מקרב ח"כי התנועה הקדושה 
בראשות ראש הממשלה המיועד, תחזיקו חזק, ח"כ 
אריה דרעי )הצעת אי אמון מחייבת הגשת רשימה 

אלטרנטיבית של ראש ממשלה ושרים מיועדים(.
היא  אחת,  ממבוכה  נחלצת  הקואליציה  ובעוד 
קומי  תיעוד  של  פרסומו  אחרת:  למבוכה  נקלעה 
שיו"ר  לאחר  מרצ,  סיעת  ישיבת  מתוך  למחצה 
שהחדר  בטעות  משוכנעת  רוזין  מיכל  ח"כ  הסיעה 
אינו מצולם ומתועד. בין שלל העקיצות הפנימיות, 
שהקואליציה  בכלל  חוששים  שבמרצ  מתברר 
מתקדמת,  באביתר  הישיבה  שהקמת  ימינה,  נוטה 
שהשרים שמייצגים את המפלגה מתקפלים בישיבת 
המחיר  את  לשלם  נאלצים  והח"כים  הממשלה 

הציבורי בהצבעות במליאה, ובעיקר, 
מסובב  ליברמן,  איווט  האוצר  ששר 
את  ממנו  ומונע  הורוביץ  השר  את 

הכספים שהובטחו למפלגה.
לשדר  לנו  תרשו  כאן,  גם 
את  תפיל  לא  מרצ   - הרגעה  צפירת 
הזה.  בשלב  לא  לפחות  הקואליציה, 
המפלגה היא אמנם אחת המועמדות 
האפשריות לפרישה מוקדמת בעתיד, 
איש  אבל  התקציב.  העברת  אחרי 
מחבריה לא ייקח על גבו את תדמית 
השמאל  ממשלת  את  שהפיל  הקנאי 
גלות,  שנות  תריסר  אחרי  הראשונה 

רק בשביל קוצו של יוד.

פלפול ליטאי
אזהרה: הקטע הבא מכיל מרכיב נאה של פלפול 
ליטאי וקורטוב של חידוד לתובנה הבסיסית למדי, 
יישארו  ועד  לעולם  פוליטיים  בהסכמים  ולפיה, 

פרצות הקוראות לבעלי מוח מבריק לנצלן.
המעשה:  דבר  הנה  המבטיחה,  ההקדמה  ואחרי 
התורה  יהדות  סיעת  ישיבת  לה  התכנסה  שני  ביום 
בכנסת, כשעל הפרק חלוקת התפקידים הפנימית בין 
הסיעות, מתוך הנחה שכבר בשבוע הקרוב תוכרע 
האופוזיציה  מטעם  בוועדות  ההשתתפות  שאלת 
יכולותיהם  את  להפגין  סוף  סוף  יוכלו  והחברים 

הפרלמנטריות קבל עם ועדה.
שעבר  השבוע  לסוף  נכון  כי  לומר,  חשוב  זאת 
נותרה בעינה המחלוקת בתוככי האופוזיציה: בעוד 
התורה  יהדות  של  אקטיבית  )בתמיכה  לוין  יריב 
ותמיכה פאסיבית במקצת של ראש מפלגתו( מצדד 
בקו התומך בהשתתפות בוועדות, דרעי וסמוטריץ' 
מצדדים דווקא בקו הנוקשה יותר, הגורס את המשך 
של  הוגנת  לחלוקה  עד  השונות  הועדות  החרמת 
על  בדגש  המנדטים,  למספר  בהתאם  המשבצות 

ועדות הכספים והחוקה.
את  הגורר  בג"ץ  על  לסמוך  טעם  אין  לוין,  לפי 
זה, אף שהתבטא בקול ענות חלושה  רגליו בעניין 
אף  האחרון  בשבוע  הקואליציה.  התנהלות  נגד 
הליכוד  של  הכנסת  חברי  ולפיה  ההצעה  עלתה 
באקט  אותה  למשוך  יבקשו  העתירה,  את  שהגישו 
מחאתי שיבטא את חוסר האמון בבג"ץ, כדי לגזור 

לכל הפחות קופון תקשורתי מהעניין.
מצדד  לוין,  עם  עקרוני  באופן  שמסכים  נתניהו, 
אין  לטענתו,  יותר.  מתונה  בהתנהלות  זאת  בכל 
יתקבלו  בוועדות  נפקא מינה אם ההחלטות  באמת 
ברוב של קול בודד או ברוב מוחץ עם אפס מתנגדים. 
החלטה  ולקבל  מה  זמן  עוד  להמתין  ניתן  לפיכך, 
בניחותא. בשעה שאתם קוראים את השורות הללו, 
האופוזיציה  סיעות  ראשי  הסתם  מן  התכנסו  כבר 
לדיון שנקבע ליום רביעי, כדי לקבל החלטה סופית 

בעניין.
אינו  השלל  קואליציוניות,  לקדנציות  בניגוד 
וסגן  שר  תפקידי  ניצבים  לא  השולחן  על  דרמטי. 
והחוקה,  הכספים  ועדות  ראשויות  לא  וגם  שר, 

מרבין בשנאה

לא רצוי לתלות תקוות שווא 
בידידות המופלאה הזו, שכן גנץ 
אינו הטיפוס שיסכן את תדמיתו 
ומעמדו התקשורתי בפירוק 
ממשלת השינוי, גם אם הצמד 
בנט-לפיד עושה הכל כולל הכל 
כדי להשפיל אותו ולמצב את 
מעמדו כגלגל חמישי בממשלה. 
בינתיים, הוא נהנה להרגיז 
אותם בחזרה ולשחק ב'נדמה 
לי שאני פוזל לימין' כדי למצות 
הישגים. נתניהו, מנגד, נהנה 
מהבחישה וממה שמצטייר 
בעיניו כעוד דרך לתקוע טריז 
בממשלת שמונת המפלגות

מקומו מובטח, 
חבר ועדת 
הכספים 
המיועד ח"כ 
משה גפני | 
צילום: דוברות 
הכנסת
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סך  הקודמת.  בקדנציה  התורה  יהדות  נהנתה  מהן 
כל הג'ובים לחברי יהדות התורה מתבטא בראשות 
מבוקשת  חברות  הכנסת,  יו"ר  סגנות  המדע,  ועדת 
באי  חברות  ועוד  המתוקשרת  הכספים  בוועדת 
הפנים  הכלכלה,  הרווחה,  ועדת  דוגמת  ועדות  אלו 

והחוקה.
יו"ר  הוא  לדיון  שעמד  הראשון  התפקיד 
בידיו האמונות של ח"כ  הסיעה, שהוחזק עד עתה 
לאגודת  ההסכם  פי  על  והועבר  פינדרוס,  יצחק 
יעקב  ח"כ  בתפקיד  יכהן  הראשון  בשלב  ישראל. 
מטעם  בוועדות  השילוב  השלמת  ולאחר  ליצמן, 

האופוזיציה, יועבר הג'וב לח"כ אחר בסיעה.
התפקידים הנחשקים הבאים, מטבע הדברים, הם 
ראשות ועדת המדע )ראשות ועדה מאפשרת לבעליה 
סגנות  במעט(,  משופר  וסטטוס  נוסף  עוזר  אחזקת 
גרידא,  ייצוגי  בתפקיד  שמדובר  )אף  הכנסת  יו"ר 
יש בצדו תוספת שכר וגם סיקור תקשורתי משופר( 
והחשובה  המשפיעה  הכספים,  בוועדת  וחברות 
ביותר מבין ועדות הכנסת, ובין היחידות שגם חבר 

אופוזיציה מנוסה יכול לרשום בה הישגים.
על הנייר, לפי ההסכם המוקדם, בקדנציה הנוכחית 
תפקיד,  ראשונה  לבחור  אמורה  ישראל  אגודת 
להיעשות  אמורה  התפקידים  בחירת  ואילך  ומכאן 
ראשון  לבחור  צפוי  ליצמן  שכך,  מכיוון  לסירוגין. 
בראשות ועדת המדע, אחריו גפני יבטא את ניסיונו 
הרב בוועדת הכספים, ובשלב השלישי, כך לפחות 
בסגנות  הם  יזכו  ישראל,  באגודת  משוכנעים  היו 
יו"ר הכנסת, שהייתה מופקדת מן הסתם בידיו של 
מעניק  היה  האחרון  זה  אם  אלא  פרוש,  מאיר  ח"כ 
את התפקיד באדיבות של מנצחים לשותפו החדש 

בקרבות הפנימיים בסיעה, ח"כ ישראל אייכלר.
בעוד  הבא:  המחוכם  הטיעון  עלה  שאז  אלא 
בחירתו של ליצמן בתפקיד הראשון מופיעה בהסכם 
בפשטות, הרי שחברותו של גפני בכספים מפורשת 
בראשות  יבחר  שליצמן  לאחר  משכך,  כלשונה. 
ועדת המדע, תבחר דגל התורה בתורה לקבל דווקא 
של  לידיה  תחזור  הבחירה  הכנסת.  יו"ר  סגנות  את 
אגודת ישראל, אולם זו לא תוכל ליטול את התפקיד 
השלישי הנחשק של חברות בכספים, שכן תפקיד זה 
משוריין עבור גפני, והיא תיאלץ להסתפק בוועדת 

החוקה, למשל.
נמצא  טרם  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  לפחות 
מענה אגודאי מלומד שיעניק לה את היתרון בחזרה, 

שניים  תקבל  התורה  דגל  נראים,  שהדברים  וכפי 
יו"ר  סגנות   – יותר  משלושת התפקידים החשובים 
הכנסת וחבר ועדת הכספים, יחד עם שתי חברויות 
ישראל  אגודת  אחרות.  בוועדות  יותר  זוטרות 
הסיעה  בראשות  המדע,  בוועדת  תסתפק  מצידה, 

ובעוד חברות אקראית באחת הוועדות.

אופטימיים ופסימיים
מי שזכה להצצה לאותה ישיבת סיעה של יהדות 
ההערכות  לשתי  להיחשף  גם  היה  יכול  התורה, 
השונות של ראשי הסיעות באשר לתאריך התפוגה 
האופטימית  הגישה  להן  נקרא  הממשלה.  של 
והגישה הפסימית ונשאיר לכם לנחש מי מבין ראשי 

הסיעות אוחז באיזו גישה.
הגישה האופטימית גורסת כי מיד לאחר העברת 
ויתחיל  בקואליציה  הבקיעים  יתרחבו  התקציב 
תהליך ההתפוררות הפנימי שלה. עבאס מחד גיסא 
ושקד מאידך גיסא יחפשו לגזור קופונים תקציביים 
בהתאם  אידיאולוגית  עמידה  להפגין  בבד  ובד 
לדרישות ה'בייס' שלהם, וכל השאר יצטרפו למרוץ 

החגיגי בדרך לקלפי.
הגישה הפסימית טוענת מנגד, כי הדבק שמצמיד 
מהאידיאולוגיות  חזק  לכיסאות  החברים  את 
לדבק  שהתייחסנו  לפני  עוד  וזה  שלהם,  המדומות 
מחברי  מעט  לא  המצמיד  נתניהו,  בנימין  המכונה 
הקואליציה בבעתה למקומם, בפרט בהינתן תוצאות 
הסקרים האחרונים, המצביעים על אבדן של לפחות 
לטובת  הקואליציה  ממפלגות  מנדטים  ארבעה 
האופוזיציה. לפי גישה זו, לממשלה יש תוחלת חיים 
של כשנתיים, פחות או יותר עד לדיונים על תקציב 

המדינה הדו שנתי הבא, אי שם בשנת 2023.

מעון שהוא עז
לגזירת  הנוגע  בכל  חיובית  תירשם הפתעה  האם 
המעונות? לפי יו"ר הקואליציה, ח"כ עידית סילמן, 
יום שני, פרסמה  ייתכן בהחלט. בשעות הערב של 
סילמן הודעה ולפיה היא התחייבה בפני נשות לומדי 
תורה כי היא עובדת על מתווה מעונות שייצר עבורן 
פתרון. במה שנראה כמו תסמונת בלתי מזוהה בקרב 

עד  פעמים  מספר  ההודעה  נמחקה  ימינה,  ח"כיות 
הצורך  מפאת  אולי  הסופית,  במתכונתה  שפורסמה 

לקבל את אישורו של שר האוצר...
במקביל, הוגשה לבג"ץ בקשה על ידי הפרקליטות 
נגד  שהוגשו  עתירות  לשתי  תשובה  במתן  לדחייה 
תוכניתו של ליברמן. האחת על ידי עו"ד זלמן בלאק 
שמורה,  ועמותת  ליעקב  אמת  עמותת  את  המייצג 
מהמהלך,  להיפגע  שצפויים  וילדים  אימהות  בשם 
אוריאל  מקלב,  שמואל  עוה"ד  ידי  על  והשנייה, 

שטרן ויונתן פלדמן, בשם קבוצת מעונות והורים.
השופטת  הודיעה  כחודשיים,  לפני 
האוצר,  )שר  הנתבעים  על  כי  ברון 
והממונה  היועמ"ש  הכלכלה,  שרת 
הכלכלה(  במשרד  העבודה  זרוע  על 
ימים לפני   7 להגיש את תשובתם עד 
שחל   ,18.10 בתאריך  הדיון,  מועד 
לפי  לדחייה.  הבקשה  הגשת  ביום 
רבות  ישיבות  לאחר  הפרקליטות, 
צורך  יש  כי  התברר  בנושא,  שנערכו 
את  להגיש  ימים  שלושה  של  בארכה 
רק  בפועל  תוגש  שהיא  כך  התגובה, 

בסוף השבוע, ביום חמישי.
עורכי הדין המייצגים את העותרים 
זעמו על התנהלותה של הפרקליטות, 
ארבעה  בידם  ייוותרו  כי  וטענו 
שישי-שבת,  כולל  בלבד,  ימים 
ולהיערך  המדינה  תגובת  את  ללמוד 
טענו  גם  הדין  עורכי  בהתאם.  לדיון 
בבית  הפרקליטות  של  מרומז  לזלזול 
המשפט, מאחר שעמדו לרשותה קרוב 
להגשת  כראוי  להתכונן  לחודשיים 
ה-90  לדקה  להמתין  מבלי  התשובה, 

ולבקשה הארכה לא הוגנת.
צפוי  בעתירה  הדיון  כך,  או  כך 
ולא  הקרוב,  שני  ביום  להתקיים 
אם  יתייתר,  בו  שהצורך  הנמנע  מן 

בקואליציה יריחו אפשרות לכישלון בשדה המשפטי, 
כדי  הגזירה המתוכננת,  את  ולעדן  להקדים  ויבחרו 
בלומדי  התחשבות  של  שווא  מצג  הצגת  לאפשר 
התורה, בסגנון של הוצאת עיזים שלא היו אמורות 

להיכנס לתקציב מלכתחילה.

ממלכתי ומשחק בנדמה לי, שר הביטחון ח"כ בני גנץ | צילום: דוברות הכנסת

אלא שאז עלה הטיעון 
המחוכם הבא: בעוד בחירתו 
של ליצמן בתפקיד הראשון 

מופיעה בהסכם בפשטות, הרי 
שחברותו של גפני בכספים 

מפורשת כלשונה. משכך, 
לאחר שליצמן יבחר בראשות 

ועדת המדע, תבחר דגל התורה 
בתורה לקבל דווקא את סגנות 

יו"ר הכנסת. הבחירה תחזור 
לידיה של אגודת ישראל, אולם 
זו לא תוכל ליטול את התפקיד 

השלישי הנחשק של חברות 
בכספים, שכן תפקיד זה 

משוריין עבור גפני, והיא תיאלץ 
להסתפק בועדת החוקה, 

למשל
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

גדולה הכנסת אורחים
הכנסת  "גדולה  כי  אותנו  מלמדים  חז"ל 
וזאת  שכינה"  פני  מקבלת  יותר  אורחים 
בא  הקב"ה  אשר  אבינו  מאברהם  לומדים 
שלשת  לנוכח  והוא  למילתו,  השלישי  ביום  לבקרו 
האורחים עוזב את הקב"ה ורץ לקראתם כדי שיסורו 

לביתו.
של  זה  מעשהו  את  להסביר  התקשו  כבר  רבים 
אברהם אבינו, להניח את בורא עולם בשעת התגלותו 
מהיכן  כערבים.  שנראו  אורחים  לקראת  ולרוץ  אליו 
למד זאת? היו שאמרו שאברהם אבינו עשה חשבון 
מתגלה  שהוא  בעת  אורחים  לו  מזמן  הקב"ה  שאם 
אליו, סימן הדבר שאכן צריך לעזוב הכל ולקבל את 
פניהם. וגדולה מזו, שאברהם אבינו ראה כי שליחותו 
גם  בכך  שהרי  החסד,  במידת  להצטיין  היא  בעולם 
עשו  אשר  הנפש  "ואת  שנאמר:  כמו  נפשות,  עשה 

בחרן".
פלונית  לעיר  הגיע  זי״ע  זושא  רבי  מסופר שהרבי 
לשבות את שבתו. הקהל לא ידע מי האיש ובודאי לא 
שמעו עדיין את שמעו. הם חשבו כי הוא אורח שהגיע 
השובתים  הדרך  שבאמצע  דרך  עוברי  ככל  לעיירה 
בעיר יהודית, ותושבי העיירה מקיימים בהם בשמחה 

מצות "הכנסת אורחים".
מנהג העיר היה, שאחרי מעריב בליל שבת, הגבאי 
הממונה מסדר לכל אורח את מקומו לפי ראות עיניו 
מי.  של  לשולחן  יקרא  ומי  למי,  להתאים  יכול  מי   -
בית  רבה בצידי  זושא האריך בתפילה בדביקות  רבי 
את  לחלק  סיים  הגבאי  אליו.  לב  שמו  ולא  הכנסת, 
על  להתארח  הבתים  לבעלי  התלוו  והם  האורחים 
הוא  תפילתו.  את  זושא  רבי  סיים  אז  רק  שולחנם. 
הגבאי  לו  אמר  אני?  היכן  ושאל:  לגבאי  מיד  ניגש 
בכאב: "גוט שבת. עכשיו באים?... לא לקחתי אותך 

בחשבון, עכשיו נזכרת?!".
המצוה  את  לקיים  הגבאי  של  שמתפקידו  כיון 
הקהל שלנו  "ראש  זושא:  לר'  הציע  הוא  בשלימות, 
לשם  לרוב,  אורחים  שם  יושבים  פתוח.  הבית  אצלו 
אפשר ללכת. אבל אגיד לך, יש לי בעיה קטנה, כי יש 
לו תנאי קודם למעשה. הוא מעונין שעל שולחנו יסבו 
רק לומדים תלמידי חכמים, מסתמא אתה תלמיד חכם 

ואזי תוכל להיות אורחו ״. 
אמר לו רבי זושא: "לא. אינני תלמיד חכם, אינני 
יודע ללמוד" . הגבאי השיב: "אם כן יש בעיה. ראש 
שוב  הציץ  הגבאי  ואז  אנשים".  סתם  יקח  לא  הקהל 
כך  אומר  ודאי  "אתה  ואמר:  זושא  רבי  של  פניו  על 

מענווה. משנה בדיבורך"...
"מה פתאום, וכי אשקר?! אני לא יודע ללמוד, אף 
בנחרצות.  זושא  רבי  כדבעי!" אמר  למדתי  לא  פעם 
הציע  זאת  עושה?בכל  אני  בעיה, מה  לנו  יש  כן  אם 
הגבאי, אני אביא אותך לראש הקהל, תעשה קידוש 

בשקט, תאכל בצד, לא ישימו לב אליך, ותלך".
הוא הוביל את רבי זושא לבית ראש הקהל, הושיב 
לעשות  גביע  לו  והכין  לב,  ישימו  שלא  בצד  אותו 
קידוש. רבי זושא נעמד לעשות קידוש, ואזי הקירות 
ונישא.  רם  בקול  היין  על  קידש  בעת שהצדיק  רעדו 

בעל הבית עמד נדהם ושאל: מי זה הצדיק הזה?
והושיט  לקראתו  קם  הבית  בעל  הקידוש,  הסתיים 
"מסתמא  המילים:  את  עליכם' כשמצרף  ל׳שלום  יד 
אני  זושא:  רבי  לו  משיב  ומיד  חכם?"  תלמיד  אתה 
'עם הארץ' גדול.  לא קריתי ולא שניתי, הנני כלי ריק. 
לא  האם  כאן?  אתה  למה  כן  "אם  הבית:  בעל  שאל 

אמרו לך, כי אצלי בבית אוכלים רק ׳לומדים׳?!׳׳. 
שקט השתרר. רבי זושא השפיל את עיניו בדממה. 
בעל  לו  אמר  כך",  כדי  עד  להאמין  לי  קשה  "שמע, 
הבית. "יש לי הצעה, גם אם אינך תלמיד חכם, די לי 
אם תגיד איזה חידוש, ומה  שתגיד טוב לי". ושוב רבי 
זושא מתעקש: "אני לא יודע, ואיך אתה יכול לבקש 
דבר שאיני יכול? מה אתה רוצה ממני?" "בכל זאת 
תאמר משהו. במשך השנים בודאי שמעת משהו דברי 
תורה, תאמר בשם אחרים". אך רבי זושא בשלו: "תן 

לי לחיות... "
נוצרה מהומה. בעל הבית הציע באדיבות  במקום 
השיב:  והוא  מהחומש".  משהו  תגיד  "אז  נוספת: 
את  שמע  הבית  בעל   . כלום!"  יודע  לא  אני  "אבל 
הדברים והבין כי אינו יודע מאומה: "אם ככה! אין 

לי ברירה. קח את הרגליים ולך לחיים ולשלום..."
שקורה  מה  את  שמעה  הבית  בעל  של  אשתו 
ונתקפה בבהלה: "לא אסכים לזרוק מהבית. מהבית 
שלי לא יזרקו יהודי! אם הגבאי לא היה מביא אותו - 
ניחא, אבל הוא כבר כאן, לא יזרקו אותו בשום אופן״ 

- הכריזה הגברת.
מכניס  שאינו  מנהג  לו  יש  הבית?  בעל  יעשה  מה 
מי שלא לומד, ואשתו לא נותנת לסלק אותו... כמובן 
רבי  אל  האורחים  אחד  ניגש  בלאגן.  נוצר  שבבית 
זושא ואמר לו: "אתה עושה כאן עגמת נפש גדולה. 
אל תהיה שוטה. תפתח חומש תגיד משהו וגמרנו". 
אך רבי זושא מתעקש: "מה אתם רוצים מהחיים שלי, 
רק  כלום,  פסוק,  לא  מילה,  לא  כלום,  יודע  לא  אני 
להתפלל אני יודע ולומר תהילים". אותו אורח אומר 
לרבי זושא: "טוב תגיד משהו על תהילים. כי אם אתה 

לא אומר - אתה מקלקל לנו את כל סעודת השבת". 
אגיד  אני  מה,  יודעים  "אתם  זושא:  רבי  מכריז 
משהו על תהילים". נהיה שקט. בואו נשמע מה ה׳עם 
הארץ׳ הזה הולך להגיד?". פתח רבי זושא: "יש לי 
סתירה מההגדה של פסח על תהילים..."  דבר כזה הם 
׳זכר  אומרים  פסח  של  "בהגדה  מעולם...  שמעו  לא 
זו ראיה מפורשת שהלל היה  למקדש כהלל', אם כן 
צדיק. אני לא יודע מי היה הלל, אבל אם לא היה צדיק 

לא היו עושים לו זכר... מסתמא היה צדיק".
כן מה אתה רוצה?״ שאל  ״בסדר, היה צדיק, אם 
אחד האורחים. יש לי סתירה ־ בתהלים כתוב מפורש: 
הוא  באמת  מה  כן  אם   . י(  )תהילים  רשע'  הלל  ׳כי 
מתגלגל,  בצחוק  פרצו  כולם  רשע?".  או  צדיק  היה, 
כזו שאלה טפשית לא שמעו מימיהם. ורבי זושא ישב 
על מקומו ברצינות, עם השאלה שלו. בעל הבית צחק 
יותר מכולם, דבר כזה לא שמע מעולם. לאחר שסיימו 
ל׳תלמיד  "אולי  בקול:  הנוכחים  אחד  שאל  לצחוק 

חכם' הגדול, יש תירוץ על הקושיה?".
"כן". הקשיבו. ״התרוץ: הלל מה׳הגדה׳ הוא ודאי 
דכפין  ׳כל  לכן:  קודם  שאמר  מזה  והראיה   - צדיק 
ייתי וייכול', הוא הכניס לביתו כל אחד. לא רק הללו 
לשם  כוונתו  צדיק.  באמת  הוא  כן  אם  שלומדים, 
הכנסת אורחים - לשמה. אבל הלל שבתהילים, הוא 
רשע מרושע. מדוע? ׳כי הלל רשע על תאות נפשו - 
מה שעשה, נעשה רק בשביל הכבוד. בשביל גאוותו, 
ואם הוא רואה שהאורח לא תלמיד חכם ולא מתאים 

לכבודו, הוא זורק אותו מהבית.
שכולם  מה  הבין  הבית  בעל  התהפך.  הצחוק  כל 
בשמו  קראו,  הבית  לבעל  כי  ובעיקר,  הבינו.  לא 
הנוסף: הלל. והוא מיד הביא לאורח בשר ודגים וכל 
הבין  כבר  הבית  בעל  כראוי.  שבת  סעודת  מטעמים, 
אין מדובר כאן באיש פשוט. לאחר ברכת המזון  כי 
לבכות  התחיל  המדרש,  לבית  בשקט  אחריו  הלך 
ידע  לא  כי  והתנצל  שעשה,  מה  על  לו  שייסלח  לו 
שהוא איש קדוש. והרבי ר' זושא מתייחס בסלחנות 

כמידותיו.
ידעתם  איך  הבית:  בעל  אומר  שאלה  לי  יש  אבל 
שקוראים לי הלל? כולם קוראים לי בשמי האחר. האם 
וכי  זושא בתמיהה:  ר׳  רוח הקודש?". קרא  יש לכם 
לזושא יש רוח הקודש? זושא, ווי זושא! הרי עשיתי 
ביום  הזו  את העבירה  הזה,  ביום  הזאת  את העבירה 
פלוני"... החל לפרט כמה עבירות למיניהן, כאילו על 

עצמו, אך היו אלו עבירות שבעל הבית עשה.
עבירות  אלו  בדיוק  יודע  שהוא  הבית,  בעל  ראה 
הוא עבר. הבין שבאמת יש לו רוח הקודש. בבכי גדול 
תיקון.  רוצה  אני   - תקנתא״  מאי  "רבי,  אותו:  שאל 
"תיקון זה לא אני. בשביל תיקון תסע לרבי - למגיד 

הגדול ממעזריטש, הוא יתן לך את התיקון".
מעשי  עושה  שאדם  להיות  שיכול  מכך,  למדנו 
חסד ומצוות, אבל הם ל׳תאוות נפשו׳, וזה לא לשמה 
בתוך  השכינה,  להשראת  לזכות  מעוניינים  אם  כלל. 
חובה  אם  גם  כי  שמים".  ב״לשם  צורך  יש  האדם, 
לקיים מצוות אף שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה 
בא לשמה, אבל כדי לזכות להשראת השכינה, זה כבר 

משהו אחר - לכך יש צורך בעשיה לשם שמים.
זכה  שלו  האורחים  הכנסת  בתוך  אבינו  אברהם 
חסד  אהבת  היו  מעשיו  כל  כי  השכינה,  להשראת 

לשמו יתברך.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים                   

ְּגדֹול ַהּדֹור טֹוֵרַח ְּבגּופֹו
ָהֵעץ  ַּתַחת  ֲעֵליֶהם  עֵֹמד  ְוהּוא 

)יח, ח( 
ִנְכָּבד  ָאָדם  ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ָהעוָֹלם,  ְנִסיֵכי  ָּכל  ִעם  ְּבֶקֶׁשר  ָעַמד  ֲאֶׁשר 
ְּבתוֵֹכנּו"  ַאָּתה  ֱאֹלִקים  "ְנִׂשיא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכִפי 
)ְּבֵראִׁשית כג ו(. ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו 
ְלָׁשְרָתם  ֲעֵליֶהם  ָעַמד  הּוא  ְלֵביתוֹ,  אוְֹרִחים 

ְּבאֶֹפן ֻמְפָלא, ְוָדַאג ְלָכל ָצְרֵכיֶהם ְּבמוֹ ָיָדיו.
ִמְּגדוֵֹלי  ַרִּבים  ֵאֶצל  ִנְרֲאָתה  זוֹ  ַהְנָהָגה 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִהְכִניסּו אוְֹרִחים ְלֵביָתם, ְוָדֲאגּו 

ְלָכל ָצְרֵכיֶהם ְּבגּוָפם. 
ְּבַרק,  ִּבְבֵני  ַיֲעקֹב"  "ָאֳהֵלי  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש 
ָּגר  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַזַצ"ל,  ְּבִרים  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאוֹן 
ְּבַרק  ִלְבֵני  ִלְנסַֹע  ְלֵעת  ֵמֵעת  ָנַהג  ִּבירּוָׁשַלִים, 
ָמָרן  ְּפֵאר ַהּדוֹר,  ָיָדיו ֶׁשל  ַעל  ַמִים  ְּכֵדי ִלּצֹק 
ִּבֵּקר  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת  ַזַצ"ל.  ִאיׁש"  ַה"ֲחזוֹן 
ִׁשִּׁשי.  ְּביוֹם  ִאיׁש"  ַה"ֲחזוֹן  ֶאת  ַחִּיים  ַרִּבי 
ְוֶהְחִמיץ  ִהְתַעֵּכב  הּוא  ׁשוֹנוֹת  ִסּבוֹת  ְּבֶׁשל 
ְוֶנֱאַלץ  ִלירּוָׁשַלִים,  ָהַאֲחרוֹן  ָהאוֹטוֹּבּוס  ֶאת 

ְלִהָּׁשֵאר ִּבְבֵני ְּבַרק ְלֶמֶׁשְך ַהַּׁשָּבת. 
ַהָּדָבר ִהִּגיַע ִליִדיַעת ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש", ֲאֶׁשר 
ָאַמר לוֹ: "ַּבַּׁשָּבת ַהְּקרוָֹבה ַאָּתה אוֵֹרַח ֶׁשִּלי, 
ַה"ֲחזוֹן  ֻׁשְלָחִני!".  ַעל  ְוִתְסַעד  ְּבֵביִתי  ָּתלּון 
ְוִגיסוֹ  ֲאחוֹתוֹ  ֶאת  ַּגם  ְּבִמְצָוה  ִׁשֵּתף  ִאיׁש" 
ַרִּבי  ֶאת  ִּכְּבדּו  ֵהם  ְוַיְחָּדיו  ַזַצ"ל,  ַהְּסַטְייְּפֶלר 
ִאיׁש"  ַה"ֲחזוֹן  ַּכֲאֶׁשר  ָּגדוֹל,  ְּבָכבוֹד  ַחִּיים 
ַהִּמָּטה  ְּבַהָּצַעת  טוֵֹרַח  ּוְבַעְצמוֹ  ִּבְכבוֹדוֹ 

ּוְבִסּדּור ַהֶחֶדר ֲעבּור אוְֹרחוֹ. 
ִאיׁש"  ַה"ֲחזוֹן  ָּדַאג  ַהַּׁשָּבת  ְּבֶמֶׁשְך 
חֶֹסר  ֶאת  ֶׁשִהִּביַע  ָהאוֵֹרַח,  ְלָצְרֵכי  ִּבְמִסירּות 
ְׂשִביעּות ְרצוֹנוֹ ִמָּכְך ֶׁשְּגדוֹל ַהּדוֹר עוֵֹמד ָעָליו 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ַמְטִריַח  ּכֹה  ָהַרב  "ַמּדּוַע  ְלָׁשְרתוֹ. 

ַּבֲעבּוִרי?".
ָּבֶרַגע  "ֲהֵרי  ִאיׁש":  ַה"ֲחזוֹן  לוֹ  ָאַמר 
ֶׁשִהְתַאְכַסְנָּת ְּבֵביִתי ָהַפְכָּת ְלֶחְפָצא ֶׁשל ִמְצַות 
ֶׁשָהֶאְתרוֹג  ָׁשַמְענּו  ֵאיָמַתי  אוְֹרִחים.  ַהְכָנַסת 
ַּתֲעֶׂשה  ַאל  אוֹ  ָּכְך  ַּתֲעֶׂשה  ִלְבָעָליו  יוֶֹרה 

ָּכְך?... ֲהֵרי ָעַלי ֻמֶּטֶלת ַהִּמְצָוה!".
ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ַעל  ְמֻסָּפר  ּדוֶֹמה  ִסּפּור 
ַעּמּוד  ַזַצ"ל,  ָאִבי  ִמִּׂשיחוֹת  )ֻּדְגָמא  ַזַצ"ל 
פ"ה(, ֲאֶׁשר ִהְרָּבה ִלְטרַֹח ֲעבּור אוְֹרחוֹ, ִהִּציַע 
ַּכֲאֶׁשר  ְוִהְׁשָקהּו.  ֶהֱאִכילוֹ  ַהִּמָּטה,  ֶאת  ְּבָפָניו 
ָהאוֵֹרַח ָמָחה: "ַמּדּוַע ָהַרב ִמְתַאֵּמץ ִּבְׁשִביִלי, 
ָיכוֹל ֲאִני ְלַהִּציַע ֶאת ִמָּטִתי ְּבַעְצִמי", ָאַמר לוֹ 
אוְֹרִחים  ַהְכָנַסת  ִמְצַות  "ֲהֵרי  ַחִּיים:  ֶהָחֵפץ 
ְוִכי  ְּבִטְרָחה.  ֶׁשְּמֻדָּבר  ַאף  ַעל  ָעַלי,  ֻמֶּטֶלת 
ִּבְמקוִֹמי,  ְּתִפִּלין  ְלָהִניַח  ּוְתַבֵּקׁש  ָּתבוֹא  ָמָחר 

ֵּכיָון ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִטְרָחה?!"...


ְׁשֵני ְּפָתִקים – ִלְׁשֵני ְזַמִּנים
ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר )יח, כז(

ִזיָע"א  ֵמִריִמינוֹב  ֶמְנֶדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהָּגאוֹן 
ָהָיה אוֵֹמר: 

ָּכל ְיהּוִדי ָצִריְך ֶׁשִּיְהיּו לוֹ ְׁשֵני ִּכיִסים, ּוְבָכל 
ֶאָחד ֵמֶהם ֶּפֶתק. ַעל ֶּפֶתק ֶאָחד ִיְהֶיה ָּכתּוב: 
"ִּבְׁשִביִלי ִנְבָרא ָהעוָֹלם" )ַסְנֶהְדִרין לז ע"א(, 

ְוַעל ַהֶּפֶתק ַהֵּׁשִני: "ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר".
ְׁשֵּתי ָהֲאִמירוֹת ַהָּללּו ֵאיָנן סוְֹתרוֹת זוֹ ֶאת 
ֵהִכין ֶאת ָהעוָֹלם ֲעבּור ָּכל  זוֹ. ָאֵכן, ַהָּקָּב"ה 
ָאנּו  ַחָּיִבים  ַאְך  ִאיִׁשי,  ְּבאֶֹפן  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי 

ִלְזּכֹר ֶׁשִּבְפֵני ַעְצֵמנּו ֵאיֶנּנּו ֶאָּלא ָעָפר ָוֵאֶפר.
ָהָאָדם  יוִֹציא   – ְוַעְצבּות  ֵיאּוׁש  ְּבִעּתוֹת 
"ִּבְׁשִביִלי  ַהִּמִּלים:  ִעם  ַהֶּפֶתק  ֶאת  ִמִּכיסוֹ 
ֶעְרּכוֹ  ֶאת  ִלּבוֹ  ַעל  ְוִיֵּתן  ָהעוָֹלם",  ִנְבָרא 

ַוֲחִׁשיבּותוֹ ִּבְהיוֹתוֹ ִנְבָרא ֶׁשל ָהֱאֹלִקים.
ִיְתּבוֵֹנן   – ַּגֲאָוה  ְּבִלּבוֹ  ֶׁשִּנְכֶנֶסת  ְּבֵעת  ַאְך 
ַּבֶּפֶתק ַהֵּׁשִני ְוַיְזִּכיר ְלַעְצמוֹ ִּכי ֵאינוֹ ֶאָּלא ָעָפר 

ָוֵאֶפר, ֵמָעָפר ָּבא ְוֶאל ָעָפר ָיׁשּוב.



ַהָּׂשם ִּבְטחוֹנוֹ ַּבּבוֵֹרא – ַיַעְזֵרהּו ה'
ַוָּיבֹאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסדָֹמה )יט, א(

ָּבִאים  ַהַּמְלָאִכים  ְׁשֵני  ֶאת  רוֶֹאה  לוֹט 
ִלְקָראָתם  עוֶֹׂשה?"ַוָּיָקם  הּוא  ַמה  ִלְקָראתוֹ. 
ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה". לוֹט נוֵֹהג ְּבָכְך ְּבִדּיּוק 
ְּכַהְנָהַגת ַאְבָרָהם ָאִבינּו. לוֹט ַּגם ַמְזִמין אוָֹתם 

– "סּורּו ָנא ֶאל ֵּבית ַעְבְּדֶכם".
נוֵֹהג  ֹלא  ְּכָבר  הּוא  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ֲאָבל 
"ְוִלינּו  ָלֶהם:  אוֵֹמר  לוֹט  ָאִבינּו.  ְּכַאְבָרָהם 
ַאַחר  ְוַרק  "ִלינּו",  קֶֹדם  ַרְגֵליֶכם".  ְוַרֲחצּו 
ָּכְך "ַרֲחצּו". ִּתְתַרֲחצּו ְּכָבר ָמָחר...אוֵֹרַח ָּבא 
ִמן  ָעָפר  ְּבָגָדיו  ְוַעל  ּגּופוֹ  ַעל  ְוֵיׁש  ֵמָרחוֹק, 
ַהֶּדֶרְך. ַהִאם ֵיֵלְך ִליׁשֹן ִעם ָּכל ֶהָעָפר ְוָהָאָבק 

ֶׁשָעָליו? 
ֶהָעָפר  ִעם  ִּתיְׁשנּו  ֵּכן,  ָלֶהם:  אוֵֹמר  לוֹט 
ֶׁשֲעֵליֶכם, ְּכֵדי ֶׁשִאם ָיבוֹאּו ַאְנֵׁשי ְסדוֹם, אּוַכל 
ְוֹלא  ֵאַלי,  ִהַּגְעֶּתם  ַעְכָׁשיו  ֶׁשַרק  ָלֶהם  לוַֹמר 
ְמֻאָּבקוֹת.  ֶׁשַרְגֵליֶכם  ָהְרָאָיה,  ֶאְצִלי.  ְיַׁשְנֶּתם 

ָּכְך, ְּבָעְרָמה, ֲאִני ַאִּציל ֶאת ַעְצִמי. 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַמְלָאִכים,  ֶׁשֵהם  יוֵֹדַע  לוֹט 
ְיֵדי  ַעל  ַהָּצָלה  ֶּדֶרְך  ּוְמַחֵּפׂש  חוֵֹׁשׁש,  הּוא 

ָעְרָמה.
ַעל  "ָנַסּבּו  ָאֵכן  ָהְרָׁשִעים  ְסדוֹם  ַאְנֵׁשי 
ִמָּקֶצה".  ָהָעם  ָּכל  ָזֵקן,  ְוַעד  ִמַּנַער  ַהַּבִית, 
ֶאת  ֲאֵליֶהם  ֶׁשּיוִֹציא  ִמּלוֹט,  ּדוְֹרִׁשים  ֵהם 
ָהאוְֹרִחים, ִויַכּלּו ָּבֶהם ֶאת ֲחָמָתם. לוֹט יוֵֹצא 
ֲאֵליֶהם, ּוִמְתַחֵּנן ֶׁשֹּלא ַיֲעׂשּו ָרָעה ָלאוְֹרִחים: 
"ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל ַאל ַּתֲעׂשּו ָדָבר, ִּכי ַעל ֵּכן 

ָּבאּו ְּבֵצל קָֹרִתי". 
ַהָּדָבר ָּתמּוַּה: ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, 
ִּכי ָּבאּו ְּבֵצל קוָֹרְתָך?! ֲהֵרי זֹאת ְּבִדּיּוק ַטֲעַנת 
אוְֹרִחים  ְלַהְכִניס  ִאּסּור  ֶׁשָחל  ְסדוֹם,  ַאְנֵׁשי 
ְלַנּסוֹת  ְּכֵדי  ָּבֶזה  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ְוַאָּתה  ְּבִעיָרם, 

ְלַהִּציָלם?
ָלַקח  ְלַאְנֵׁשי ְסדוֹם, ֶׁשהּוא  לוֹט ָּבא לוַֹמר 
סוְֹמִכים  ְוָהאוְֹרִחים  ָהאוְֹרִחים,  ַעל  ַאֲחָריּות 
לוֹט  ָּבֶהם.   ִלְפּגַֹע  ִיֵּתן  ֹלא  ָּכְך  ִמּׁשּום  ָעָליו. 
ָסַבר, ֶׁשַעל ַאף ֶׁשַאְנֵׁשי ְסדוֹם ְרָׁשִעים ָּכל ָּכְך, 
ֵהם ְיַקְּבלּו ֶאת ַהִּטעּון ַהֶּזה. ָאֵכן, ַאְנֵׁשי ְסדוֹם 
ְלָך  ָנַרע  "ַעָּתה  לוֹט:  ַעל  ִאְּימּו  ַאְך  ִקְּבלּוהּו, 

ֵמֶהם".
ְלִעְנַין  ְמאֹד  ָּגדוֹל  ִחּזּוק  ִמָּכאן  ָלנּו  ֵיׁש 

ַהִּבָּטחוֹן ַּבה':
ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ּכוֵֹתב, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם סוֵֹמְך 
ַיֲעֶׂשה  "זּוָלת"  אוֹתוֹ  זּוָלתוֹ,  ַעל  ִלּבוֹ  ְּבָכל 
ָלָּמה?  ֶׁשִּביָכְלּתוֹ.  ּכֹל  ַהֶּזה  ָהָאָדם  ֲעבּור 
ֶּבֱאֶמת  ָעָליו  סוֵֹמְך  ֶׁשָהָאָדם  יוֵֹדַע,  הּוא  ִּכי 
ּוְבָתִמים. ִאם ָּכְך ַהָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ָאָדם סוֵֹמְך ַעל 
ָּבָׂשר ָוָדם, ַקל ָוחֶֹמר ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָׂשם ִּבְטחוֹנוֹ 
עוְֹזרוֹ  ַהָּקָּב"ה  ָסֵפק  ְלֹלא   – ִיְתָּבַרְך  ַּבּבוֵֹרא 

ּומוִֹׁשיעוֹ.
ִלֵּבנּו,  ְּבָכל  ַהָּקָּב"ה  ַעל  ִנְסמְֹך  ֲאַנְחנּו  ִאם 
אוָֹתנּו,  ְלַהִּציל  ָיכוֹל  הּוא  ֶׁשַרק  ְוָנחּוׁש  ֵנַדע 

ְוֵאין עוֹד ִמְּלַבּדוֹ – ַהָּקָּב"ה ִיְהֶיה ְּבֶעְזֵרנּו.
ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁש"ִאם ה' ֹלא ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא 
ַלְּקָרב ֹלא  ֶׁשּיוְֹצִאים  ְּבֵני ָאָדם  ָׁשַקד ׁשוֵֹמר". 
ְיכוִֹלים ְלָהֵגן ַעל ֲאֵחִרים, ְוַאף ֹלא ַעל ַעְצָמם. 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשָּיֵגן  ה',  ִליׁשּוַעת  ְזקּוִקים  ֵהם  ַּגם 
ה',  ִליׁשּוַעת  ְזקּוִקים  ֻּכָּלנּו  אוְֹיֵביֶהם.  ִמְּפֵני 
ְּבֵלב  ִלְסמְֹך  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָּבּה  ִלְזּכוֹת  ּוְכֵדי 
ָׁשֵלם ַעל ּבוֵֹרא ָהעוָֹלם! )ָחֵפץ ַחִּיים ַהחֶֹדׁש 

ַעל ַהּתוָֹרה, ַעּמּוד קפ"ג(. 

)ליקוטים מהספר החדש "משכני 
אחריך" בראשית חלק א' – פרשת וירא(. 



הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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החורף עוד מעט כבר כאן!  זה הזמן לרענן את הזיכרון 
ולהכין את עצמנו לימות החורף, הטומנים בחובם 

שפע וברכה אך גם סכנה לא מועטה. בימות הגשמים, 
הנפגעים העיקריים הם האוכלוסיות החלשות, קרי  

מבוגרים וילדים. הסכנות מצויות , בבית ובחוץ, בהליכה 
ובנסיעה, ובעצם בכל אתר ואתר.

מודעות מונעת אסון! בידינו למנוע, אסונות מיותרים, 
העלולים לגרום לנזקים בגוף, בנפש וברכוש.

ארגון “אמת ליעקב” שם לו למטרה, להגביר את 
המודעות לסכנות ולהציל נפשות.

פעולות פשוטות ובסיסיות מביאות לצמצום משמעותי 
בסיכונים.

 להלן מספר נקודות, על מנת לעורר את הציבור, להיזהר 
ולהישמר בימות הגשמים:

חימום בטוח: מומלץ לחמם את הבית, באמצעות: מיזוג, 
תנורי חימום מסוג רדיאטור או חימום תת רצפתי. תנורי 

חימום, הפועלים על בסיס אש גלויה, כמו: תנורי ספירלה, 
נפט, גז וכדומה נוציא מהבית. את מכשירי החימום, 
חשוב מאוד, להרחיק מחומרים דליקים כגון: ספות, 

שמיכות וילונות ומשטחים רטובים. כמו כן, חשוב לוודא 
כי פתחי האוויר, חשופים ואינם מכוסים. אין להשאיר 
מכשירי חימום, מעין אלו, פועלים בשעות השינה או 

במהלך כל השבת. אין להותיר מכשירי חשמל, פועלים 
ללא השגחה ו/או בחדרים סגורים. יש להקפיד על ניקוי 
פילטרים ופתחי יציאת האוויר של מזגנים ומפזרי חום. 

לא מניחים בגדים רטובים לייבוש  על מכשירי חימום, 
הדבר עלול לגרום לשריפה, ברכישת מכשיר חימום, חשוב 

לוודא את קיומו של תו תקן.  יש להשאיר תמיד, פתח 
אוורור בחלון הבית ולא לאטום אותו לחלוטין.

הליכה בטוחה: בתקופת החורף, מתחיל  להחשיך 
מוקדם, הדבר גורם לעליה בתאונות דרכים, בעיקר 

בעקבות אי זיהוי הולכי הרגל בחשכה. גם ביום הראות 
לקויה, עקב גשם או ערפילים, פרטי לבוש כהים יותר, כגון 
מעילים ומטריות כהות. לכן, בחורף בעיקר לילדים, נעדיף 
בגדים בהירים, מחזירי אור ומטריות בהירות. כשהמדרכה 

רטובה, מזכירים לילדים להיזהר מהחלקה, לא לרוץ, 
וככלל להתרחק מהכביש, בלימת רכבים בכביש רטוב, 

קשה יותר.

כוויות: החורף גורם לעליה ניכרת בהיפגעות מכוויות, גם 
מנוזלים חמים כגון: שוקו, קפה, תה או מרק, וגם ממוקדי 

החימום בבית. לכן, יש למקם את תנורי החימום, באופן 
כזה, שלפעוטות לא תהיה גישה אליהם, והכי חשוב 

להרחיקם, מנוזל חם, היכול לגרום לכוויות חמורות. את 
הנוזל החם, נעמיד בארוחה, במרכז השולחן. אין לשתות 
משקה חם עם פעוט בידיים, רמת חום הסבירה לשתייה 

למבוגר, עלולה לגרום לכוויה חמורה לתינוקות קטנים, 
היזהרו.

עומס יתר: בחורף משתמשים הרבה יותר במכשירי 
חימום. יש לוודא, שאין מכשירי חשמל רבים מחוברים 

לשקע אחד. נוודא שהכבל והתקע תקינים ואינם 
חרוכים במקצת. השקע מקובע היטב לקיר. תמיד עדיף 

להשתמש בשקע ללא מפצלים וכבלים מאריכים.

מנורות לילה: בחורף שוהים יותר בבית, קוראים יותר, 
ומנורות לילה שמישות יותר, מקרים רבים של שריפות 

שפרצו בבתי מגורים, נוצרו מכשל במנורות לילה  
הצמודות למיטות, הן מגופי תאורה והן ממנורות לא 

תקינות, קירבתם לכלי המיטה, מהווה פוטנציאל חמור 
לדליקה מהירה. לכן, חובה להקפיד על כך בשימת לב 

מיוחדת. בנוסף, חובה להרחיק מטענים ו/או מחשבים 
ניידים, מהאזור השינה של בני הבית וכן אין להניח מחשב 

נייד על מצע רך כמו מזרון או שמיכה, מחשב זקוק 
לפתחי אוורור והוא עלול להתחמם ולגרום לשריפה. 

בטרם כניסת השבת או בטרם יציאה ממושכת 
מהבית, חשוב מאוד:

לאזן את צריכת החשמל בבית, לנתק את המתגים 
)מפסקים( בלוח החשמל – המזינים חשמל לאזורים/
חדרים שאינם שימושיים, במהלך השבת או בתקופת 

ההיעדרות מהבית, כגון: בוילר, כיריים חשמליים, מכונות 
כביסה וייבוש או שקעים בחדרים שאינם שימושיים לעת 

עתה. בלוח החשמל הראשי, נשאיר מפסקים )מתגים( 
מורמים, רק אלו המשמשים אותנו בשבת, כגון לתאורה, 

שקעים שימושיים במטבח וכו’. כך ימנעו קצרים, 
הפסקות חשמל או חלילה שריפה, הנובעת מקצר חשמלי 

או ממכשיר מקצר המחובר לחשמל.

החלטתם לחמם עם תנור חימום בטיחותי? הפעילו אותו 
על ידי שעון שבת, רק לשעות שיש בהם צורך, אך לא ע’’י 
הדלקה רצופה, בעיקר לא, בשעות שבני המשפחה נמים 

את שנתם.

מפגעים: בימות החורף, מצוי מאוד, שחוטי חשמל 
נקרעים וניתקים ממקומם וכן עצים וענפים 

קורסים. במידה ונתקלתם בעצים או עמודים שאינם 
יציבים ועלולים ליפול, או בחוטי חשמל קרועים, יש 
להתרחק, לוודא כי ילדים, לא יתקרבו לאזור ולדווח 

למוקד העירייה או לחברת החשמל.

מרזבים: טרם תחילת עונת הגשמים, חשוב לוודא 
שהפתחים ותעלות הניקוז פתוחים, ולא חסומים ע”י 

פסולת או אבק, שהצטבר במשך הקיץ וגורמים לנזילות, 
נזקים, החלקה ואף לפגיעה במערכות החשמל.

חפצים בחוץ: יש לוודא, שכל מה שנשאר במרפסות, גגות 
וחצרות, מחובר היטב או כבד מספיק ,בכדי שלא יתעופף 

ברוחות עזות, על עוברים ושבים.

הצפות, במקרה של הצפה בכביש בגובה שמסכן את 
הנוסעים, אין להתקרב או לנסות לחצות את שלוליות 
המים, הם עלולים לעלות במהרה ולסכן את כל יושבי 

הרכב.

ערוצי הנחלים: למטיילים בערוצי הנחלים, קיימת סכנה 
חמורה של עליית פני המים במהירות, חובה לשמור על 
ההנחיות, ולהתרחק מספיק מאפיק הנחל, רבים איבדו 

את חייהם בהרפתקה מעין זו.

גלאי עשן: מומלץ מאוד, להתקין גלאי עשן בבית. 
ההתקנה פשוטה וזולה ויכולה להציל חיים.

ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די

“ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר”

אינפורמטיבי *

זה בידינו! החורף הזה מונעים אסונות
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות

סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il
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אי סבילות ללקטוז – 
איך מתמודדים בלי לוותר 

על מוצרי החלב?
מוצרי חלב הם מהאהובים ומהחשובים שבמאכלים, אך לא מעט 

אנשים מתקשים ליהנות מהם כתוצאה מאי סבילות ללקטוז. 
כיצד מתמודדים עם זה?

במרבית המקרים אי סבילות ללקטוז יכולה להתפתח באופן 
טבעי עם השנים. חלב ומוצריו הם מקור חשוב של סידן, ויטמינים 

וחלבונים. לכן, מומחי בריאות בעולם ממליצים לא לוותר על 
צריכת מוצרי חלב, גם במצבים של אי סבילות ללקטוז. 

אם אתם אוהבים מוצרי חלב, ולא רוצים לוותר עליהם למרות 
רגישותכם ללקטוז, אתם לא חייבים. 

כך תאכלו מוצרי חלב מבלי לסבול מתופעות לוואי:

כשאתם צורכים חלב ניגר, השתדלו שהוא יהיה מופחת , דל או 
ללא לקטוז בהתאם לרגישות שלכם.

כאשר אתם אוכלים מוצרי חלב – שלבו בארוחה מזונות מוצקים.

איכלו מוצרי חלב כמו גבינת קוטג' וגבינות קשות המכילות 
לקטוז בכמות קטנה יחסית. 

שלבו פרוביוטיקה בתפריט שלכם. לחיידקים 
פרוביוטיים ישנה יכולת לסייע בשמירה על עיכול 

תקין ועל מערכת עיכול בריאה.

פתרון נוסף הוא שימוש בתוסף תזונה המכיל 
לקטאז, אנזים עיכול שעשוי לסייע לגוף לעכל 

את הלקטוז שבחלב ולהתמודד עם תופעות 
הלוואי. 

סדרת תוספי התזונה 'לקטזין' של אלטמן כוללת בין היתר את 
לקטזין MAX המכיל את האנזים לקטאז במינון מחוזק ואת 

'זים לקטזין' המכיל גם תערובת אנזימי עיכול נוספים העשויים 
לשמש לסייע בפירוק שאר מרכיבי הארוחה.

'השחר העולה': חוזרים לשגרה עם אנרגיות טובות
הנה הגיעו להם ימי חשוון המבשרים על הגעתו של החורף הארוך, הימים מתקצרים 

והחושך דוחק בנו לחזור הביתה מוקדם יותר. השהות בבית בשעות הערב הופכת 
לחלק מהשגרה ואין כמו מתכון קליל מאת "השחר העולה" כדי להכניס לבית אנרגיה 

ושמחה.

ממרחי 'השחר העולה', עליהם גדלים דורות של ילדים ומבוגרים, עם טעם מופלא 
וייחודי, הם כבר מזמן לא רק ממרח האהוב על כל המשפחה אלא גם חלק בלתי נפרד 
מאינספור מתכונים למאפים וקינוחים ביתיים, איכותיים, מתוקים- ובעיקר טעימים. 

במיוחד לימים אלה, 'השחר העולה' מגיש בפניכם מתכון אנרגטי וקליל של כדורי אנרגיה המשמחים ילדים ומבוגרים כאחד:

מתכון לכדורי אנרגיה משמחים 'השחר העולה'

אינפורמטיבי
***

*

ערב טוב, חמים ונעים עם איקאה
לקראת עונת החורף, הימים הולכים ומתקצרים. הערבים 

הארוכים שלפנינו מהווים 
הזדמנות מצוינת לזמן 
איכות משפחתי וחמים 

שינצור בחובו זכרונות 
נעימים של רגעי איכות 

ובילוי משפחתי. איקאה 
מזמינה אתכם להנות 

מאביזרים, אקססוריז וריהוט שיעשו לכם בבית אוירה חמה 
ונעימה.

שטיח באריגה שטוחה LOHALS טבעי 395 ₪

כורסא ULRIKSBERG רטאן/שחור 545 ₪

שמיכת טלוויזיה INGRUN לבן 59 ₪

מנורת תלייה LERGRYN/HEMMA בז'/לבן 195 ₪

כרית נוי LIGUSTERFLY לבן צבעוני/דוגמת נקודות 29 ₪

רשימת הסניפים:

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

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

אקווה גארד של נירלט – לאיטום גגות, 
בעל הרכב איכותי ועמיד במים עומדים

הגשם הראשון כבר בפתח ועלינו להיערך לחורף כבר עכשיו 
ולאטום מפני דליפות של מים. דליפה של מים יכולה להיגרם 

ממספר סיבות, כמו: 
שיפועים לא נכונים, פתחי 
ניקוז סתומים, סדקים או 
פגיעות ברצפה בתשתית 

הגג. כל אלו עשויים לגרום 
להצטברות מים עומדים בגג 

המובילים לחילחול מים ונזילה 
המתבטאת ברטיבות בתקרה מתחת המבנה.

הסתיו זהו הזמן הטוב ביותר לוודא שהגג והמבנה מוכנים 
ואטומים לקראת החורף, מאחר והאיטום חייב להיערך כאשר 

התשתית יבשה.

ה"אקווה גארד" של נירלט הינו ציפוי גמיש, חד רכיבי ע"ב 
פוליאוריתן אותו ניתן ליישם על גגות ביטומן, יריעות ביטומניות 

ובטון. החומר קל ונוח ליישום עצמי באמצעות רולר.

האקווה גארד מספק הגנה על המבנה לתקופה ארוכה של עד 5 
שנים. בזכות ההרכב המיוחד והאיכותי של החומר.

האקווה גארד נמכר בשני גדלי אריזות: 6 ק"ג ו-20 ק"ג 

מחיר מומלץ לצרכן לאריזת 20 ק"ג הינו בין 399 ₪ ל-500 ₪.

ניתן להשיג בחנויות וברשתות השיווק המובחרות.

מרכיבים:

5 תמרים טחונים

14 כוס בוטנים קלויים קלופים קצוצים 
גס

2 כפות שומשום קלוי

2 כפות חמאת בוטנים

3/4 כוס קוואקר ללא גלוטן

1/2 כוס ממרח השחר פרווה

לציפוי:

100 גרם פיסטוק טחון

100 גרם פולי קקאו טבעיים גרוסים

100 גרם קקאו

אופן הכנה:

1. מערבבים היטב בפוד פרוססור 

בקערה את כל המרכיבים מלבד 
הבוטנים הגרוסים.

2. מעבירים לקערה ומוסיפים בוטנים .

3. בעזרת ידיים רטובות יוצרים כדורים 
קטנים

4. מצפים בתוספות השונות ושמרים 
בקופסא אטומה בקירור.

בתאבון וחורף טעים!

מעלים בקודש מורידים במחיר
הצורפים מאירים לכם את החנוכה עם פרי-סייל משתלם: 30% 

הנחה על כל מגוון החנוכיות

לקראת ימי החנוכה הקרבים, הצורפים, מותג היודאיקה וכלי 
הכסף הבינלאומי המוביל, מציע את כל דגמי החנוכיות בהנחה 
משמעותית שתאיר את הבית ותאפשר לכם להדליק את נרות 

החנוכה בהידור עם מבצע אטרקטיבי.

גם השנה, דואגים ברשת הצורפים 
שתחגגו בהידור ותיהנו מקולקציית 
החנוכיות המרהיבה הכוללת מבחר 

דגמים בסגנונות שונים, ובפרי-סייל 
משתלם שלא תרצו לפספס: 30% 

הנחה על כל מגוון החנוכיות! 

בנוסף, בקניית חנוכייה מעל 2000 
₪ תקבלו סביבון מצופה כסף בשווי 

120 ₪, תקף בין התאריכים י"א 
בחשון – כ"ה בחשון, 17/10-31/10.

פרי-סייל חנוכה יתקיים בין התאריכים י"א בחשוון – כ"ה 
בחשוון, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, למעט קולקציית

Y.M , ללא כפל מבצעים והטבות, בתוקף עד 31.10 או עד גמר 
המלאי.

עם מבצעי השבוע של ברכל,
לא תוכלו להשאר אדישים

מבצעי כאסח ומבצעי מי שטרח בכל הסניפים ברחבי הארץ

בבר כל נהנים מכל הטוב ומהמבצעים חסרי תקדים לאורך כל 
השבוע.

בימים שלישי-רביעי-י"ג-י"ד חשון)19-20.10( מגוון מוצרים 
בהנחות ענק כגון: משקאות חלב )1 ליטר( ב-10 ₪, שלישיית 

מעדני מולר מיקס ב12.90, שיצל תירס/נקניקיות טבעול 2 ב-70 
₪ , צ'יפס מטוגן ב-17.90, חמישית 

טישו של מעולה רק ב-8.90 ₪ , 4 
אריזות טיטולי פרימיום ב-100 ₪ ועוד.

כמו כן מבצעי כאסח לאורך כל השבוע :קורנפלקס 500 ג' ל 
מעולה ,2 ב-22 ₪ , שישיית טונה סטארקיסט ב-25.90, כרעיים 

עוף של שארית ב-29.90 לק"ג.

וכמובן מבצעי "מי שטרח" בימי חמישי ושישי-ט"ו-ט"ז 
חשון)21-22.10( לדוג': דג סלמון אדום גרופ ב59.90 לק"ג, 

שישיית RC 1.5 ליטר ב-19.90, מפת ניילון עבה שישייה/שמיניי 
,2 ב-10 ₪ ועוד.

שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה 
לחומרא.

כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי משרד הפנים.

סניפי רשת ברכל טוב מציעים לכם מלאי ענק בכל המחלקות: 

יום המחקר צוין במרכז הרפואי שיבא:

איך משחזרים אוזן וכיצד מגדלים עור 
עבור מטופלים עם כוויות מורכבות? 

חוקרי שיבא עם התשובות 
שחזור איברי גוף כמו אף או אפרכסת, השיטה פורצת הדרך 

שבזכותה הושתל עור לאיציק סעידיאן וטיפולים ייחודיים לחולי 
סרטן הלבלב – אלה הם רק חלק מהפיתוחים המתקדמים שהוצגו 

במסגרת יום המחקר שהתקיים במרכז הרפואי שיבא 

יום המחקר צוין במרכז הרפואי שיבא באירוע שבמסגרתו הוצגו 
הישגיהם הבולטים של חוקרי בית החולים. בעשור האחרון 

השקיע המרכז הרפואי יותר ממיליארד וחצי שקל במחקר, 
שאותו מובילים מעל 1,000 רופאים-חוקרים ו-200 חוקרים בעלי 

PHD במאות קבוצות מחקר. 

בדברים שנשא פרופ' דרור חרץ, יו"ר רשות המחקר בשיבא, 
 ABC – Advanced תיאר את הרעיון העומד מאחורי הקמת
Biotherapy Center בשיבא – המרכז הביותרפי המתקדם, 

כבסיס למחקרים הרבים שמוביל שיבא ובעקבותיהם לטיפולים 
מתקדמים וחדשניים. 

פרופ' דרור חרץ: "כמרכז רפואי הנמצא בצמרת בתי החולים 
הטובים בעולם, המרכז 

הביותרפי המתקדם 
מציב את שיבא בחזית 

המחקר והטכנולוגיה 
בעולם הביותרפיה. 

טיפול בתאים וטיפולים 
ביולוגיים מתקדמים 

אחרים, הם ההווה 
והעתיד ברפואה 

ובאמצעותם נוכל לטפל במחלות רבות ושונות שעולם הרפואה 
לא ידע לתת להן מענה בעבר. ה-ABC אינו רק רעיון, אלא 

אמצעי לקידום מחקרים מובילים ופיתוח טיפולים חדשניים 
פורצי דרך". 

אחת מפריצות הדרך הללו הוצגה ביום המחקר על ידי פרופ' 
יוסף חייק, מנהל המערך לכירורגיה פלסטית וכוויות בשיבא, 

 וד"ר אילת 
די-סגני, מנהלת המעבדה להנדסת שתלי עור ע"ש גרין; 

שהסבירו כיצד הצליחו בשיבא לגדל כ-5 מ"ר תאי עור מתאי 
העור של איציק סעידיאן כדי לסגור את פצעי הכוויה הנרחבים 

שמהם הוא סובל, תוך שימוש בטכנולוגיות נוספות. סעידיאן 
מטופל ביחידה הלאומית לכוויות בשיבא, המנוהלת על ידי ד"ר 

מוטי חרץ, והוא השישי ביחידה הלאומית לטיפול בכוויות בשיבא 
שמקבל תאי עור שגודלו בבנק ומעבדת העור GMP במרכז 

הרפואי - הראשונה מסוגה בארץ ומהיחידות בעולם. 

הוצגה על ידי ד"ר שי-יצחק דובדבני - מומחה לאף, אוזן, גרון, 
כירורגיית ראש-צוואר, בעל הסמכה בינלאומית בכירורגיית 

פנים פלסטית ומשחזרת ושחזור מומי אפרכסת וראש המעבדה 
להנדסת רקמות בשיבא - שתיאר את החזון להעניק למטופלים 
פתרונות אופטימליים בשחזור ויצירת איברים חסרים מותאמים 

אישית בהדפסה תלת ממדית של רקמות. 

ד"ר דובדבני סיפר על פרויקט משותף למעבדה להנדסת 
רקמות בשיבא, שבניהולה של ד"ר אורית הררי שטיינברג, 

לבין פרופ' שולמית לבנברג מהטכניון, שבמסגרתו פותחה 
שיטה להדפסה של סחוס אפרכסת מהונדס אישית מתאי 
המטופל עצמו. "בשנים הקרובות, המעבדה צפויה לעבור 

לחדרי GMP לקראת ייצור שתלים מהונדסים בשיטות של תלת 
ממד שיושתלו במטופלים בעלי חסר משמעותי ברקמת סחוס 

כתוצאה מכריתות אונקולוגיות, מומים מולדים או חבלות", 
מסביר ד"ר דובדבני. 

אוהבים שיגרה?

שבוע המבצעים של נתיב החסד 
יגרום לכם לאהוב עוד יותר

ברשת הסופרים של 'נתיב החסד' מכריזים על שגרה מבורכת 
ומבצעים מיוחדים בכל סניפי הרשת ברחבי הארץ. בימים שני 

עד רביעי י"ב-י"ד בחשוון )18-20.10(: מעדני מו 5 ב-10 ₪, 
קורנפלקס 500 גר' של מעולה רק 10 ₪ , אבקת מרק עוף של 

אוסם )קילו( 8.90 ₪ ,שלישיית טונה סטארקיסט ב-10 ₪ בלבד, 
עוף שלם בכשרות הרב מחפוד/הרב 

לנדא ב-21.90 ₪ לק"ג.

בנוסף מבצעי חמישישי חסכוני 
בימים חמישי ושישי ט"ו-ט"ז חשון 

)21-21.10( לדוג': קמח מנופה של מעולה 2 ב-10 ₪ , מגוון 
קופסאות אחסון 3 מארזים ב-20 ₪ , חומוס וסלטי ירקות 2 

ב-16.90 ₪ ועוד.

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון  בימים שני עד שישי י"ב-ט"ז 
בחשון ) 18-22.10( קפה ארומה/נמס/מוקה/ויל ב17.90 ₪ , 

טבלאות קליק 3 ב-10.90 ₪, שלישיית קרם ידיים ב-12.90 ועוד.

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.

פרס דניאלי לשנת 2021 יצא לדרך:

לקוחות 'לאומית'? אתם יכולים 
להשפיע על הדירוג של הרופא שלכם
"זו הזדמנות מיוחדת דווקא בתקופה זו להביע הערכה והוקרה 

לרופאים המסורים על העבודה המיוחדת והעמידה באתגרי 
הקורונה" נמסר מלאומית

כמו בכל שנה, גם השנה מקיימת 'קרן דניאלי' את תחרות 
'הרופא המסור של 

המדינה' בו זוכים רופאים 
שונים בפרס מיוחד על 

אדיבות ורגישות ראויות 
לציון במהלך האינטראקציה 

שלהם עם המטופלים.

הקרן, שהוקמה לזכרה של דניאלי זוננפלד ז"ל שנהרגה 
בתאונת דרכים כשחזרה מהתנדבות בבית החולים שניידר, 

מקיימת את התחרות השנתית במטרה לטפח ולעודד רפואה 
עם אמפתיה והקשבה.

התחרות מתבססת על חוות דעת של לקוחות הקופה, והיא 
נערכת תוך שיתוף פעולה של כלל קופות החולים, כאשר 

לקוחות 'לאומית' יכולים גם להשתתף בה באמצעות הצבעה 
פיזית בקופת החולים, או בקו הטל-מסר ללא צורך בטכנולוגיות 

אחרות. בטלפון- 03-3065555

ב'לאומית' רואים ענין חשוב בהשתתפות בתחרות ובמעורבות 
של הציבור בבחירת הרופאים, זאת מאחר ש"הדבר מהווה 

אינדיקציה אמינה לטיב השירות, וגם פידבק ראוי לרופאים על 
מסירותם ומקצועיותם".

יצוין כי זו השנה השישית של התחרות, כאשר בשנה שעברה 
עשרות אלפי לקוחות הקופה השתתפו במיזם המיוחד מאוד, 

דבר שמעיד על שביעות רצון גבוהה במיוחד של לקוחות לאומית 
מהצוות. 

ABC כולל, בין השאר, מחקר בתחומי הגנומיקה 
והמטבולומיקה, מרכז לביצוע ניסויים קליניים בשלבים 

מוקדמים, יחידת מחקר רפואי המפקחת על הפעילות וחדרים 
נקיים המאפשרים לקדם פיתוחים בתחום הביותרפיה התאית. 

לדברי פרופ' חרץ, "כנגזרת מהפעילות ב-ABC אנחנו 
הראשונים והיחידים בבתי החולים בישראל שמייצרים בארץ 

טיפולים גנטיים המתבססים על וירוסים והיחידים מחוץ 
לארה"ב שלקחו חלק בניסויים בטיפול בתיקון הגן להמופיליה. 

 אלה הן רק שתי דוגמאות. בזכות 
ה-ABC אנו מבצעים טיפולים ב-RNA וטיפולי קאר-טי, 

הנחשבים לחוד החנית של הטיפולים החדישים והמהפכניים 
ביותר בממאירויות המטולוגיות. בשנים האחרונות, הודות 

לתוצרי המחקרים ב-ABC, הצליח פרופ' יאיר אניקסטר - מנהל 
היחידה למחלות מטבוליות בביה"ח ספרא לילדים בשיבא, ביחד 

עם צוות הנוירוכירורגים, להציע טיפול ייחודי לילדה הסובלת 
ממחלת הגושה". 

 שורה של חוקרים מובילים בשיבא הציגו את עיקרי ממצאיהם. 
פרופ' גילי רגב-יוחאי, מנהלת היחידה למניעה ובקרת 

זיהומים בשיבא, הציגה את מחקרה האחרון בנושא הדבקה 
בקורונה בקרב עובדים מחוסנים;  ד"ר גל כפרי, ראש המעבדה 

לאימונותרפיה והנדסה גנטית, הציג טיפולים ייחודיים בחולי 
סרטן הלבלב שפיתח ביחד עם ד"ר טליה גולן - רופאה בכירה 

ביחידה לגידולי מערכת העיכול והמנהלת הרפואית של היחידה 
למחקרים קליניים פאזה ראשונה; ד"ר לורן פטריק, מנהלת 

המרכז למטבולומיקה, הרצתה על מטבולומיקה ככלי אנליטי רב 
עוצמה; וכאמור - פרופ' חייק וד"ר דובדבני. 

בשיאו של יום המחקר הוענק לראשונה בשיבא פרס כדר 
למצוינות מחקרית לפרופ' רז סומך - מנהל מחלקת ילדים א' 
בבית החולים ספרא לילדים בשיבא, מומחה במחלות מולדות 

של מערכת החיסון ורופא-חוקר. הפרס בסך 100,000 דולר 
הוענק לפרופ' סומך על ידי רשות המחקר בשיבא ו"קרן נעמי" 

ע"ש ד"ר נעמי פרוור-כדר. 

לפרטים נוספים ולתיאום ראיונות: שרון יניב, 9289244 – 050

המזון, האפייה, החלב, הקפואים, הפירות והירקות, הניקיון 
ובמחלקת כלי הבית ומשחקים, עם מגוון מוצרים ענק ממיטב 

החברות הנבחרות שמחכים לכם בסניפים. 



במבחר 
משרות 

גדול 
במיוחד!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

סוג 3

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות  שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 

דרישות התפקיד:

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טוביםיוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה  ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 

דרישות התפקיד:

סוכני/ות מכירות
דרוש/ה

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף  עבודה  ניסיון של שנתיים לפחות  Illustrator, Photoshopבשעות גמישות - חובה

דרישות התפקיד:

מעצב/ת
דרוש/ה

03-6162229 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

צמה
בעו

ים 
שיכ

ממ

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

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה
דרוש/ה



דירות 
למכירה

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

י”ד חשון- ט”ו חשון תשפ”ב
20/10/2021-21/10/2021

4-4.5 חדרים

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)42-45(תיווך צור 03-6701920

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

אפשרות להרחבה של 
50 מ"ר )השכן מלמעלה 

הוציא היתרים( + חצר 
ואפשרות לחלוקה 

עם הסכמת שכנים, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

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

 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(_____________________________________________

אלעד

 חדשה בבלעדיות, 
בשכונה י"א, רחוב 

שיטרית, דירה מחולקת 
ל- 3 יחידות, טיל בליסטי, 
קומה 4/4, מושכרת כבר 
3 שנים ברציפות לאותם 

שוכרים, 6,400 כולל הכל! 
מחיר שיווק 999,000

054-4813717)43-43(_____________________________________________

 במגדלי הספורט, יצחק 
אבינו 13, 76 מ"ר, 2 

נפרדות לחלוטין, מאושרות, 
כולל מונה נפרד, משופצת 

ברמה גבוהה, מושכרת 
סה"כ ב- 3,300 ש"ח נטו, 

מרפסת מקבילה לחדר 
הבניין, מנוהל ע"י קפיטל 
אחזקות, ויש חדר כושר 

וחדרי לימוד, חניה מקורה 
בטאבו, שיווק, 870,000

054-4813717)43-43(_____________________________________________

 למכירה, ברגר מול 
האוניברסיטה, דירת 4 
חדרים, מחולקת ל- 3 

יחידות, מושכרת 4,200 
נטו, אזור פינוי בינוי, מחיר 

שיווק 925,000
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 למכירה שכונה א', 
ברחוב כיכר קפלן, דירת 4 

חדרים, קומה 5/9, מעלית, 
מושכרת 3,300, 945,000, 

_____________________________________________)43-43(שיווק 054-4813717

 שכונה ה', רחוב גלבוע, 
דירת 3 חדרים, מחולקת 

ל- 2 יחידות דיור, מושכרת 
4,200 נטו, במחיר 

899,000, דיל
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 חדשה בבלעדיות, 
בשכונה א', ברביעיות 

הכותל המערבי, דירת 3 
חדרים, 78 מ"ר + אחוזי 

בנייה, קרקע מתוך 1, 
שמורה מאוד, מחיר שיווק, 

1,800,000, יש גמישות
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 דוד המלך 3 חדרים, 
קומה 1, משופצת, מחיר 

שיווק 610,000
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 מבצע נחשון על דרך 
מצדה, קומה 1, דירת 3 
חדרים, 76 מ"ר, מצוינת 

למשקיעים, הדירה 
מושכרת 2,800 ש"ח, 

4.5% תשואה, משופצת 
מהיסוד, מרוהטת חלקית, 

מחיר שיווק 750,000 ש"ח 
054-4813717)43-43(_____________________________________________

 למכירה, שכונה ו' 
החדשה מול הקריה 

החרדית, דירת 3 חדרים, 
קומה 3/4, 78 מ"ר, מעולה 

לחלוקה, דיל, 610,000, 
_____________________________________________)43-43(שיווק 054-4813717

 חדשה בבלעדיות, 
בשכונה ג', ברחוב שרעבי, 

דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, 
קומה 1/4, מושכרת 

2,400, מעולה לחלוקה, 
מחיר שיווק 680,000

054-4813717)43-43(_____________________________________________

 בר' עקיבא )מול ביהכנ"ס 
הגדול(, 4 חד', 140 מ"ר, חניה, 

ק"ג + מעלית, 3,200,000, 
_____________________________________________)43-44ש(לל"ת 053-4119380

באר שבע

קוטגים
 בבלעדיות, קוטג' חלומי 
10 חד', בנוי 240 מ"ר, גינה 

400 מ"ר, לכיוון הנוף, אופציה 
לפיצול "שחף נכסים"

054-9422194)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון דופלקס 
6 חד', מושקע מאוד, נוף 
מטריף, אופציה לפיצול, 

רק 2,190,000 ש"ח "שחף 
_____________________________________________)44-44(נכסים" 052-5752500

דופלקסים

 בבלעדיות, מציאה!! דירת 
4 חד' + אופציה מבוטנת 
כ- 40 מ"ר, נוף חלומי, רק 

1,475,000 ש"ח גמיש
052-5752500)44-44(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 חדשה בבלעדיות, 
ברחוב יהודה הלוי 50, 

דירת 4 חדרים, 127 מ"ר, 
קומה 11, מרפסת, מעלית, 

ממ"ד, מושכרת 3,500 
נטו, 965,000, שיווק

054-4813717)43-43(_____________________________________________

 למכירה בקריית 
הרצוג דירת נכה 120 
מ"ר + גינה וחניה, ב- 
1,750,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)44-44(נכסים 050-4177750

 ברחוב השניים פרדס 
כץ, בבניה, דירות 3 ו- 4 

חדרים, ערבות בנקאית מלאה, 
_____________________________________________)44-47ל(לפרטים 052-5549475

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

B.D.A 44-44(תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 4 

חדרים גדולה 2,500,000, 5 
חדרים 2,600,000 כולל חניה 
B.D.A 44-44(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 2,000,000, 3 ח' פנטהאוז 

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 44-44(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בחברון 80 מטר, 
קומה ב' אחרונה, חזית, 3 

כ"א, 1,800,000, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)44-44(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות 
דירות למכירה ללקוחות 

רציניים, במכירת דירות פונים 
למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 

055-6789653)44-44(_____________________________________________

 בפרוייקט בכהנמן בבניה 
מול מרכז בעלי מלאכה נותרו 
3-4 חד', החל מ- 1,570,000 
_____________________________________________)44-44(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 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)44-44(_____________________________________________

 חדשה בשוק, ע"י השומר 
חבקוק, דופלקס 8 חדרים, 

כ- 220 מ"ר, סוכה, מרפסת, 
חנייה בבניין, ק"ג, חזית, 

משופצת מהיסוד, 3,500,000 
ש"ח בבלעדיות תיווך ישיר 

_____________________________________________)44-44(במרכז 054-8535000

 בלעדי ברב שך/חידא 
דופלקס 4 ח', קומה ג' + 

אופציה לחדר + סוכה, 
1,800,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)44-44(אלטרנטיב 054-5500263

 בבלעדיות בהצבי דופלקס 
בקומה 3 ו- 4, כ- 150 מטר 

+ אופציה גדולה מוכנה, 
2,300,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)44-44(נכסים" 055-6789653

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

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

2,850,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)44-44(פנחסי 03-5799308

 מיוחדת!! ברחוב הרב 
שך באזור חבקוק דירת 
4 חדרים + יחידה )120 
מ"ר( + מרפסת פתוחה 

של 40 מ"ר, קומה 
א', חזית, עם מעלית, 

3,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר, 
2,550,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)44-44(נכסים" 055-6789653

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

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

055-6789653)44-44(_____________________________________________

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)44-44("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי באברבנאל 
)קרוב להצבי(, 130 מ"ר, 

5 חדרים + מ.שמש, 
מושקעת ברמה גבוהה, 

חזית + 3 יחידות 
דיור כ- 100 מ"ר בגג, 

מושכרות ב- 8,000 ש"ח, 
3,400,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)44-44(_____________________________________________

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

כניסה פרטית, 3 כ"א, שמורה, 
2,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 ברמת אלחנן 5 חד', 120 
מ"ר, ק"ג + מעלית, סוכה 

גדולה, משופצת ברמה גבוהה, 
2,450,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בנחשוני )ע"י בירנבוים(, 
דירה 50 מ"ר + 2 יח"ד + חצר 

20, משופצות, 1,890,000 
ש"ח בבלעדיות תיווך ישיר 

_____________________________________________)44-44(במרכז 054-8535000

 ברבנו אשר 4 חדרים, 
קומה ראשונה, דירה חזיתית, 

מזגנים, פינוי גמיש, 1,850,000 
_____________________________________________)44-44(שקל תיווך צור 03-6701920

 באזור רמב"ם 4 חדרים, 
כ- 110 מטר, גדולה ויפה + 

מעלית, 2,000,000 גמיש
B.D.A 44-44(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגבעת רוקח 4 חדרים, 
מחולקת, חדשה, מקבלים 

7,000 שקלים לחודש, 
 054-8449423 2,200,000

B.D.A 44-44(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה', בניין מחודש, 3 

כ"א + מעלית, קומה ב' + 
יציקה באותו קומה לעוד 100 
מטר מאושרת בעירייה תיווך 

_____________________________________________)44-44(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בפ"כ מתחרדים 
כ- 4 ח' + מעלית + חנייה 

+ סוכה גדולה, עורפית, 
1,500,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל 4 וחצי 
חד', כ- 100 מטר, קומה 
3 + סוכה, מעלית וחניה 
בטאבו, אופציה 40 מטר, 

בסוף אישורים "פנחס נכסים" 
055-6789653)44-44(_____________________________________________

 דירה מדהימה בר' 
עקיבא/הראשונים, 4.5 

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

ממוזגת, משופצת 
חלקית, יחידת הורים, 
חזית, נוף פתוח, ק"ג, 

חניה מקורה + אופציה 
_____________________________________________)44-45(בגג בטון 054-5905884

 בלעדי! בבניה אזור 
שמעיה 4 חד', 97 מ"ר, ק"ב + 
מ. שמש, מעלית, חזית, כניסה 
בעוד שנה, 2,150,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)44-44(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)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! ברב שך אזור 
השלושה 4 חד', 70 מ"ר, 

ק"ב, חזית, משופצת כחדשה, 
1,820,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)44-44(_____________________________________________

 בהמכבים 3.5 חדרים, 
משופצת, מסודרת, קומה 4 
ללא, אופציה על הגג ובצד, 
1,550,000 נדל"ן השקעות 

050-4130093)44-44(_____________________________________________

 באזור מימון 3 חד', 
מרווחת, משופצת + 
א.לבניה, 1,495,000 

_____________________________________________)44-44(ש"ח תיווך 050-5749543

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, 70 מטר + אופציה 
להרחבה, גדולה, משופצת, 

1,700,000 גמיש
B.D.A 44-44(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 חדרים, 
בטאבו, באבוחצירא, קומה 

ג' + אופצייה לסוכה, חזית, 
1,435,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בלעדי כ- 60 מטר, בדנגור 
3 ח', קומה ג', זקוקה לשיפוץ 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות בהרב שך 
איזור חנקין 3 וחצי חד', כ- 80 
מ', קומה ראשונה, משופצת 

מהיסוד "פנחס נכסים"
055-6789653)44-44(_____________________________________________

 בלעדי בדוד המלך 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, עורפית, ק"ב 
+ אופ' בצד, 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)44-44(והשקעות 054-4290600

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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 

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 באזור בנימין אברהם 
2.5 חד' גדולה + 3 כ"א 

+ סוכה, 1,250,000 ש"ח 
_____________________________________________)44-44(תיווך 050-5749543

 בלעדי בעלי הכהן 2.5 
חדרים גדולה, כ- 75 מ"ר, 
משופצת, ק"ד )גג בטון(, 

1,500,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי! ביהושוע 2.5 חד', 
60 מ"ר + אופציה 12 מ"ר, 
כולל רצפה ועמודים, ק"א, 
חזית, 1,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)44-44(פנחסי 03-5799308



י”ד חשון- ט”ו חשון תשפ”ב   220/10/2021-21/10/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 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

ירושלים והסביבה

יבניאל

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

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

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, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך 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

לפרסום
03-6162228

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

יחידות דיור

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

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

חריש
+5 חדרים

 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

+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

3-3.5 חדרים

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

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

 בהרב שר, חדר וחצי 
להשכרה, מאובזר, מרוהט 

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

 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

אולמות
 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 
_____________________________________________)44-45ש(לשטיבלאך 050-4124556

03-6162228

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 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

ירושלים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

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

050-3003455)43-46(_____________________________________________

 3 חדרים, גניחובסקי קרית 
הרצוג, קומה א', שמורה, 

ממוזגת, ייחודי, 3,700 ש"ח, 
מיידית 052-2480939

_____________________________________________)43-46ל(03-6195580

 בבן זכאי 2.5 חדרים, 
חזית, קומה א', ממוזגת, 

_____________________________________________)43-46ל(3,200 ש"ח 050-6654879

 בר' עקיבא )פינת יונה 
הנביא(, חדר ענק )35 

מ"ר( + מזגן + מטבחון 
חדש, שרותים ואמבטיה, 
ק"ד )ללא מעלית(, 2,200 

_____________________________________________)43-46ש(ש"ח 052-7665551

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)43-44ח(תיווך 054-7432035

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)43-44ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

מחסנים

משרדים

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

_____________________________________________)43-43(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד )ליד הרצל(, 
3.5 חד', ק"ב, עורפית, שקטה, 

90 מ"ר, משופצת, קרובה 
לישיבת לומז'ה, 1,500,000 

_____________________________________________)43-43(ש"ח 050-6610501 סתיו

 יונה גרין, בכפר 
אברהם, בהזדמנות, 

3 חדרים מרווחת 
ומשופצת, קומה 6 + 

מרפסת לסוכה
054-5410454
054-5498666)43-46(_____________________________________________

 בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 
קומה מינוס 1 + אופציה 

לריהוט, משופצת, חדשה + 
מעלית, סוכה, חלונות גבוהים, 

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

 בטאבו משותף בשבטי 
ישראל, 2 חדרים, 40 
מ"ר, קומה ג', חזית, 

מאובזרת קומפלט, 
950,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)44-44(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת 2 חדרים, 
קומה 1, 62 מ', רח' אבטליון, 

 050-2321046 1,530,000
_____________________________________________)44-47(אופק מאיר נכסים

 דירה 85 מ"ר, לל"ת, 
שמורה, בהרב שך-ז'בוטינסקי, 

1,620,000 ש"ח, ק"א
_____________________________________________)44-1/22ש(054-8574487

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו(, גישה נוחה + סוכה 12 

+ 2 חניות + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 2,750,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)44-44(_____________________________________________

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

כולל תוספת גינה, ק"א, נוף, 
במקום המבוקש! 1,890,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)44-44(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)44-44(הכוכבים: 02-5713375

פנטהאוזים ודירות גן
 "אינפיניטי עוצמה", 
בהרברט סמואל המבוקש 

והשקט, פנטהאוז 4.5 
חד', 110 מ"ר + 100 מ"ר 
מרפסות, קומה 6, מעלית, 
חניה, ממ"ד, מיידית קארין 

_____________________________________________)44-44(מועלם 054-7445444

דופלקסים
 "אינפיניטי עוצמה", 

ביוסף קארו, דופלקס 5.5 חד', 
135 מ"ר, גדולה ומרווחת, 

משופצת מהיסוד, קומה 1+2, 
מעלית, חניה בטאבו קובי בכר 

050-9695280)44-44(_____________________________________________

 "אינפיניטי עוצמה", 
ברחוב חנזין דירת 5 חד', 117 
מ"ר, גדולה ומרווחת, קומה 5, 

מעלית, חניה כפולה, ממ"ד, 
_____________________________________________)44-44(מ"ש קובי בכר 050-9695280

4-4.5 חדרים
 "אינפיניטי עוצמה", 

באם המושבות, מבצע חורב, 4 
חד', 100 מ"ר, יפה ומרווחת, 
קומה 7, מ"ש קארין מועלם 

054-7445444)44-44(_____________________________________________

 "אינפיניטי עוצמה", 
ברחוב הרצל 28, דירת 3 חד', 

85 מ"ר, גדולה ומרווחת, קומה 
5, מעלית, חניה משותפת 

_____________________________________________)44-44(קובי בכר 050-9695280

 במרכז העיר, בנין חדש, 
4 ו- 3 חדרים להשכרה תיווך 

_____________________________________________)44-44(דורון 054-4980159

 פנטאוס מפואר 
ויוקרתי, חדש מהקבלן, 

200 מ"ר + חניה 
ומרפסת שמש, מיידי, ב- 
12,000 ש"ח גמיש להב 

_____________________________________________)44-44(נכסים 050-4177750

 בגבול רמת גן בני 
ברק, פנטאוס חדש 
מהקבלן, 4 חד' + 

מרפסת 60 מ"ר, קומה 9 
+ מעלית שבת, ב- 8,500 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)44-44(_____________________________________________

 בקרית משה הוותיקה 5 
חד', ק"א, מטופחת, יפה תיווך 
_____________________________________________)44-45ש(חן מיכאל נדל"ן 054-4313327

 ברחוב חברון דירת 
4.5 חדרים ענקית, 

עם מרפסות, מטבח 
בנפרד, סוכה, קומה ב' 

עם מעלית, חזית, מידי, 
5,200 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 מרכז העיר 4 חדרים + 
חצר 70 מ"ר, בנין חדש תיווך 

_____________________________________________)44-44(דורון 054-4980159

 בלעדי בהתנאים 4 
חדרים, ממ"ד, יחידת 

הורים + מ.שמש, 
מטופחת, חזית, קומה 
ג' + מעלית, מיידית + 

חניה, 4,600 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי במנחם 3 
חדרים, 80 מ"ר, גדולה 
ומרווחת, סוכה, ק"ב, 

חזית, מטופחת + חניה, 
כניסה מיידית, 4,200 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)44-44(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בסמטת רחל/
ירושלים 3 חדרים, 70 
מ"ר, משופצת ויפה, 

ק"ב, חזית, כניסה 
מיידית, 4,100 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)44-44(והשקעות 054-4290600

 בהרצל 3 חדרים, בנין 
חדש, קומה ב', מעלית, מידי, 

_____________________________________________)44-45ש(3,800 ש"ח 053-3104856

 בטרפון 2.5 חדרים, קומת 
כניסה, למיידי תיווך דורון 

054-4980159)44-44(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ג )ללא 

מעלית(, חזית + חניה, 
מיידי, 3,500 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)44-44(תיווך( 054-4290600

 בגיבורי ישראל, מציאה! 
חדר מרוהט ליחיד, ממוזג, 

שקט, 1,800 ש"ח כולל
_____________________________________________)44-45ש(055-6787524

 יח' דיור 2 חד', חדשה, 
ברמת אלחנן + סוכה, 

מרוהטת + מוצרי חשמל, 
_____________________________________________)44-47ש(3,000 ש"ח 054-7708250

ירושלים
 בפרויקט רמות 360 
דירות 3,4,5 )אפשרות 
לטווח ארוך במיוחד(, 
כניסה מיידית, לל"ת 

 02-6595500)44-47(_____________________________________________

 דרושה דירת 3 חדרים 
בישוב עמנואל לקניה עד 

_____________________________________________)44-45ח(400,000 ש"ח 055-6740019

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

_____________________________________________)44-45ח(מתיווך 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)44-45ח(תיווך 054-7432035

 בקריית הרצוג 
להשכרה מבנה עם אולם, 

כ- 120 מ"ר + 7 חדרי 
שינה + שירותים ולובי, 
מתאים לאולם, הוסטל, 
ישיבה, וכו', ב- 20,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)44-44(_____________________________________________

 מחפש חנות או משרד 
בבני ברק? בשבילך 

אנחנו כאן תיווך דורון 
054-4980159)44-44(_____________________________________________

 רמות ב': דירת אולם 
פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)44-44(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בר' עקיבא 143 ב"ב, 
להשכרה חנות 17 מ"ר, 5 
_____________________________________________)44-45ש(אלף ש"ח 053-8526896

 למכירה חנות ברבי 
עקיבא, חזיתית, מפוארת, 
ללא תיווך, לרציניים בלבד 

_____________________________________________)44-47ל(050-2899019

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

054-4980159)44-44(_____________________________________________

 חנות 50 מ"ר, פינת הרב 
_____________________________________________)44-44(קוק תיווך דורון 054-4980159

 חנות ברחוב ז'בוטינסקי 
20 ב"ב, 1,100,000 ש"ח, 30 
_____________________________________________)44-45ל(מטר 054-6399415 מתוחזקת

 להשכרה בז'בוטינסקי, 
מיקום מעולה, לכל מטרה, 
_____________________________________________)44-45ל(לטווח ארוך 052-3622501 

 בלעדי להשכרה או 
מכירה, ברבי עקיבא 

אזור הרב קוק, 280 מ"ר, 
בקומת קרקע מינוס, 
גישה לרכב, מתאים 

לחנות/מחסן/משרד או 
כל מטרה, כניסה מיידית, 

לפרטים נוספים סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה חנות 
ברבי עקיבא, חזית, קרוב 

להשומר, 75 מ"ר, לכל 
מטרה, כולל אוכל, כניסה 
מיידית, לפרטים נוספים 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)44-44(_____________________________________________

 מחסן גדול, 430 מ"ר, 
בפ"ת, עם גישה לרכב תיווך 

_____________________________________________)44-44(דורון 054-4980159

 38 מ"ר, במרכז ב"ב, 
נגיש, שרותים נפרדים, מחולק, 
_____________________________________________)44-45(משופץ 050-6751600 שמעון

 קליניקה להשכרה בדובק, 
100 מ"ר תיווך דורון

054-4980159)44-44(_____________________________________________

 מבחר משרדים להשכרה 
בגדלים שונים תיווך דורון 

054-4980159)44-44(_____________________________________________

 משרד 40 מ"ר, קומת 
גלריה, בנין חדש, למיידי תיווך 

_____________________________________________)44-44(דורון 054-4980159

 180/200 משרדים 
חדשים, מוכנים לכניסה, 

בהכשרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)44-44(תיווך דורון 054-4980159

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, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)44-17/21ש(052-7613554

בר יוחאי
 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

 יחידת דיור יפה ומשופצת, 
באזור רחוב צפניה בני ברק, 
מרפסת סוכה, ריהוט מלא 
וחדש, קומה 1, סלון גדול 

ורחב, אמבטיה, לפרטים
050-9383007)43-46(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)44-3/22ש(053-3163352

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

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

 "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 

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

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

 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

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

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

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

 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

+5 חדרים
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 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

 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

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

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

 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

מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-41/21ש(054-4543701

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 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

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

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

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

שיפוצים

 מרגישה חנוקה? 
מרגיש ללא כוחות? 

התקשרו ותקבלו 
בס"ד מוטיבציה וכלים 

להתמודד )ללא תשלום( 
_____________________________________________)43-46ש(054-8748069

ייעוץ ועזרה

 נמצא צמיד פנדורה יקר 
ערך לפני החגים באזור בית 
כנסת הגדול בבני ברק ניתן 

לקבלו לפי סימנים
_____________________________________________)43-44ח(054-4525541

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)42-43ח(בתרומה 054-7432035

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)42-43ח(ילדים 050-6651365

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

יד שניה 
קונים

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

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

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)43-44ח(ומפרשים 054-7432035

 דרושים ספרי קודש לכולל 
חדש שערי דעה בית בסר 

2 רחוב בן גוריון בשדה טל': 
_____________________________________________)43-44ח(053-3110145

 מעונין לקנות קלנועית 
לנוסע בודד או זוגית תקינה או 

_____________________________________________)43-44ח(תקולה 050-5343924

 דרושה סוכה במחיר 
סימלי/תרומה + סכך + בדים 

מעצים/מברזלים
_____________________________________________)43-44ח(054-7938941

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)43-44ח(050-5343924

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)43-44ח(050-5343924

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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 למכירה מקרר LG צבע 
לבן 2 דלתות לאורך שמור 
ובמצב מצוין ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים 052-7148004

 נגן ביזנס פלוס מעולה 
מגן ספר 150 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(054-8474176

 מאוורר עמוד 16 + טיימר 
של סטאר חדש באריזה 180 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 054-5943804

 מסך מחשב במצב מצוין 
חברת PILOT ב- 250 ש' 

_____________________________________________)43-44ח(055-9178123

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח 054-8481924

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-8481924

 3 ניידים ZTE תקולים 
ושתי סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-3233170

 מצלמת קנון A2500 ב- 
120 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(058-3274726

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(058-3274726

 מסך למחשב 21 אינץ 
PCכמו חדש 180 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-6205446

 מיקרוגל של חב' שארפ 
במחיר מציאה 120 ש'

_____________________________________________)43-44ח(052-8494774

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)43-44ח(054-7432035

 מקרן חדש מהאריזה דגם 
 SDI עם 3 כניסות AUN

USB + שלט + זום ב- 400 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח פלא': 052-7154435

 מחשב נייד אסוס קטן כל 
תוכנות אופיס מצב מצויין ללא 

בטריה ב- 400 ש"ח פלא': 
_____________________________________________)43-44ח(052-7154435

 מדפסת HP ביתית סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 145 
_____________________________________________)43-44ח(ש"ח י"ם 054-2633790

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

אפשרות לשולחן וכסאות 
_____________________________________________)44-45ל(בנפרד, חדישים 052-4227714

 למסירה מיטות חדר שינה 
וארגז כלי מיטה גדול נפרד 

_____________________________________________)43-44ח(050-4103869

 4 כסאות בר בצבע שחור 
במחיר מצחיק 240 ש'

_____________________________________________)43-44ח(052-2449315

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530 אבנר

 למכירה שולחן סלוני 
ב- 500 ש"ח ו- 6 כסאות כ"א 

_____________________________________________)43-44ח(ב- 200 ש"ח 052-7619852

 למסירה ארון ספרי קודש 
3.5 מטר כולל ויטרינה

_____________________________________________)43-44ח(050-4103869

 מציאה ספה דגם יוקרתי 
צבע חום 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4110991

 למכירה 2 מיטות חדר 
שינה סדנויץ 200 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4131038

 מכונת כביסה של חברת 
בוש, גרמנית, 7 קילו, חדישה, 

_____________________________________________)44-45ל(בהזדמנות 052-4227714

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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(_____________________________________________

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

 "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

צפת
 בעתיקה בצפת מול 

האר"י, 3 ח', לנופש, מאובזרת 
052-8484726 055-2984591)43-46(_____________________________________________

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

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

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)44-03/2022ש(גקוזי' 052-4595914

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)44-45ש(קרליבאך 052-7153475

 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(_____________________________________________

 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(

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

מוצרים 
ושירותים

מכוניות

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

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

 לכל מי שמעוניין ללמוד 
משניות לע"נ ללא עלות

052-7195563)42-42(_____________________________________________

 כ"ק האדמור מפרס מקבל 
קהל, להתקשר אחה"צ לנייד 

058-3275870)44-47(_____________________________________________

 אבדה שקית בקו 6 בבני 
ברק בסוכות עם ספר חולצה 

_____________________________________________)44-45ח(וכסף 052-7624122

 אבד צמיד זהב באזור 
_____________________________________________)44-45ח(י.אלון בק.הרצוג 054-8464910

 נלקח בטעות תיק מתא 
המטען של אוטובוס מטבריה 

לב"ב אפשר לקבלו בטל':
_____________________________________________)43-44ח(050-4104154

 נמצא כרטיס רב קו לפני 
חצי שנה ע"ש ברוך יוסף פישר 

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים 050-4141737

 מעוניין לקנות במחיר 
סימלי מגילת אסתר כשרה 

_____________________________________________)44-45ח(לקריאה 055-6740019

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)44-45ח(יחיד או למכור 053-4190416

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)44-45ח(או ישנה 052-3595314

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( סטנדרים כסאות 
מכונת ייבוש סירים וילונות 

_____________________________________________)44-45ח(053-3133509

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)44-45ח(סימלי 052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)44-45ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)44-45ח(בתרומה 054-7938941

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

_____________________________________________)44-45ח(מפרשים מוסר( 053-3133509

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)44-45ח(052-3595314

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

_____________________________________________)44-45ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)44-45ח(בתחום 052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)44-45ח(054-7938941

 למכירה מייבש כביסה 
קריסטל 6 קילו מצב מצויין 

_____________________________________________)44-45ח(340 ש"ח בלבד 053-3076507

 קיטורן + זרוע חברת 
מורפי ריצ'רדס חדש מנקה 
ומחטה במחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(לפרטים 052-5216686

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 300 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(054-3558949

 למכירה בהזדמנות מסך 
מחשב לכל מטרה במצב 
מצוין PILOT ב- 230 ש' 

_____________________________________________)44-45ח(055-9178123

 למכירה מייבש כביסה 
מצב מצויין 360 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)44-45ח(053-3076507

 למכירה פקס HP מצב 
מצוין + סורק + צילם + 

הדפסה 160 ש"ח בלבד
_____________________________________________)44-45ח(053-3076507

 למכירה מדפסת מצוינת 
_____________________________________________)44-45ח(90 ש"ח בלבד 053-3076507

 מיחם לשבת 40 כוסות 50 
ש"ח במצב מצוין

_____________________________________________)44-45ח(054-8491154

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)44-45ח(054-7432035

 למכירה מקרר גלידה 500 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח טלפון: 052-7676443

 מיקרוגל של חב' שארפ 
במחיר מציאה 120 ש'

_____________________________________________)44-45ח(052-8494774

 שואב אבק דייסון חובט 
מצב טוב 130 ש"ח נייד:

_____________________________________________)44-45ח(052-8620743

 הוברבורד שטח במצב 
מעולה ב- 500 ש"ח במקום 

_____________________________________________)44-45ח(1,500 052-7196606

 מכשיר אטמור חדש 
לחסכון לחימום מים בפ"ת 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)44-45ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 נגן ביזנס כחדש מהאריזה 
+ אוזניות איכותיות ב- 200 

_____________________________________________)44-45ח(055-6775680

 JBL 500T אוזניות קשת 
חדש באריזה 120 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)43-44ח(054-2633790

 למכירה 2 מיטות יחיד עם 
גלגלים 120 ש"ח כל מיטה 

_____________________________________________)44-45ח(053-3076507

 למכירה ארונית כתר 
90 ש"ח + עמודון 5 מדפי 

פלסטיק כתר חזקים וגדולים 
_____________________________________________)44-45ח(120 ש"ח בלבד 053-3076507

 למסירה! כוננית ספרים 5 
מדפים )80/30/200( פגם קל 

ברגלית אבל יציבה
_____________________________________________)44-45ח(054-8410050

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

_____________________________________________)44-45ח(03-6199806

 דלתות פנדור בצבע עץ 
במצב מצוין רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7619852

 מיטת ילדים מעץ מלא 
במצב מצוין ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7619852

 שולחן סלון 1.6*1 מ' 
נפתח 2.4 מ' 200 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-7698207

 2 ספפות ורודות + מיטה 
מתחת עם ארגז 200 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(058-7082128

 2 מיטות גדולות מעץ 
מסיבי בצבע חום 200 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(058-7082128

 4 כסאות בר בצבע שחור 
במחיר מצחיק 240 ש'

_____________________________________________)44-45ח(052-2449315

 מיטת ספה מצויינת וארגז 
מצעים ב- 500 במקום 1,800 

_____________________________________________)44-45ח(052-7196606

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

מ"ר ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(052-7134652

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

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

תינוקות

 עגלה משולבת + לול + 
טרמפולינה וכסא בטיחות 370 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח פלאפון 050-9089110

 עגלת טיולון + ניו בורן 
חדשה וקומפקטית צבע ב'ז ב- 

_____________________________________________)43-44ח(450 ש"ח 052-7652446

 עגלת בוגבו דגם פרוג 
שמורה כולל אמבטיה טיולון 
וערכת חורף מחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(ב"ב 054-8412976

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

_____________________________________________)43-44ח(390 ש"ח בב"ב 052-7600336

 לול קמפינג במצב מצוין 
כולל מזרון 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(050-4131634

 מזרון למיטת תינוק איכותי 
_____________________________________________)43-44ח(50 ש"ח 050-4131634

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)43-44ח(050-4107696

 טיולון מקלרן תאומים 
צבע כחול 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(050-4107696

 למסירה מחמם בקבוק 
לתינוק של אוונט

_____________________________________________)43-44ח(03-5709879

 למכירה גגון לבוגבו 5 צבע 
תכלת 200 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(054-8481924

 מציאה!! בוגבו קמיליון 
צבע פוקסיה במצב מעולה!!! 

_____________________________________________)43-44ח(רק 500 053-4733420

 מציאה!!! שידת החתלה 
מעוצבת כחדשה כולל 

המשטח רק 450
_____________________________________________)43-44ח(053-4733420

תקשורת

 למכירה פלאפון כשר בלו 
כחדש 180 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)43-44ח(054-8476500

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(בלבד 053-3076507

 עגלת מוצי אפורה 
אמבטיה + טיולון מצב טוב 

_____________________________________________)44-45ח(מאד 500 ש"ח 054-8411602

 לול + מזרון טרמפולינה + 
משטח זחילה רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(פלאפון: 050-9089110

 עגלת בוגבו B3 + שק 
שינה + כיסוי לגשם שמורה 

_____________________________________________)44-45ח(500 ש"ח 052-7648875

 עגלה איזי בייבי אפור 
חדשה + אמבטיה תינוק עם 

רגליים 400 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(050-4110991

 פלאפון C2 כולל בטריה 
איכותית וכבל טעינה ב- 100 

_____________________________________________)44-45ח(055-6775680

 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

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

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

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

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

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

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

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 25 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)44-45ח(בירושלים 052-7191446

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)44-45ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 בקרים לחשמליות 350 
וואט 170 שקל 500 וואט 230 

_____________________________________________)44-45ח(שקל 055-6768157

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי יחד ב- 20 

_____________________________________________)44-45ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ רגיל 
לאופניים חשמליות או רגילות 
כולל פנימית וצמיג 40 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג אינץ 10 שקל
_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 גלגל 14 אחורי 20 שקל 
גלגל 16 אינץ אחורי 20 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 שלדות אופניים חשמליות 
להרכבה מהירה 40 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 2 30 שקל

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
אינץ 25 שקל צמיג 10 שקל 

_____________________________________________)44-45ח(054-3177932

 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)44-45ח(שקל ליחיד 054-3177932

 למכירה מזוודה + פקס + 
מסך מחשב + סלקל 80 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בלבד כל פריט 053-3076507

 2 תמונות מפאזל 
מרהיבות ביופין )80*100( 200 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה תוכי קוקטייל 
_____________________________________________)44-45ח(חמוד 300 ש"ח 052-7624122

 כיסוי לרכב חיצוני M חדש 
באריזה מתאים לכל רכב 150 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח נייד: 052-2437292

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(03-6199806 בערב

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סאוטר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-3463482

 מעמד מרשים ל- 2 נרות 
שבת + הברכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-3463482

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)44-45ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה 250 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 052-2786557

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(בני ברק 050-4174525

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)44-45ח(052-7396092

 מכונת תפירה 500 
שקלים דגם ברנט

_____________________________________________)44-45ח(052-7396092

 לאספנים סדרת מטבעות 
עובי כפול 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)44-45ח(050-4174525

 שעון חדש באריזה 
GANT אחריות לשנתיים 

500 ש"ח טל': 02-5376012 
_____________________________________________)44-45ח(052-7109034

 הספר החדש של ר.קפלר 
שניה לפני האור 30 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(052-7170406

 למכירה שמלת ערב בצבע 
זהב יפה ואיכותית מידה 44 

כולל שרשרת וצמיד 400 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(054-5482231

 למכירה סט תכשיטים 
לכלה שרשרת עגילים וצמיד 

בצבע כסף יפה ואיכותית 300 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-5482231
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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

 אקווריום פנורמי + עמודי 
שיש ואביזרים שמור במיוחד! 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח כ"א 058-3274726

 מזוודה גדולה במיוחד 
כחדשה רק 180 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)43-44ח(050-9809110

 למכירה בבני ברק דררות 
במחיר 150 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)43-44ח(לפרטים 055-6769951

 TREK למכירה אופני 
הילוכים 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4107904

 למכירה אופני הילוכים 
מידה M ב- 500

_____________________________________________)43-44ח(050-4107904

 אקווריום באורך מטר + 
משאבה דרוש תיקון רק 100 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 חליפת בר מצווה בצבע 
אפור בהיר 3 חלקים במצב 

חדש מחיר 450 ש'
_____________________________________________)43-44ח(052-2449315

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

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 כיסוי לרכב חיצוני M חדש 
באריזה מתאים לכל רכב 150 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח נייד: 052-2437292

 ילקוט ניקי + קלמר תואם 
מצב מעולה 80 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(בבני ברק 052-7600336

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(054-8490548

 למכירה תוכי קוואקר 
מתחיל לדבר רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(כולל כלוב 050-4180104

 למסירה חולצה וחצאית 
שיפון בהיר מידה 36 טל': 

_____________________________________________)43-44ח(03-6799580

 מזוודה גלגלים יפה 06 
ש"ח מידות 20*33*50 י"ם 

_____________________________________________)43-44ח(054-2633790

 אופניים מידה 22 מצב 
מצוין + מנעול ומגן כסא 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 054-8474176

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

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-4176661

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)43-44ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)43-44ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 אהיל לבן דמוי תחרה 
לתליה מהתקרה 40 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(בב"ב 052-7600336

 אוזניות אפל פרו בלוטוס 
חדשות ב- 500 ש"ח במקום 

_____________________________________________)43-44ח(800 יהודה 052-7667577

 מצלמת קנון 185 מצויינת 
עוד כשנתיים באחריות קנון 
450 ש"ח במקום 590 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336 בב"ב

 למכירה תוכי דררה + 
כלוב האכלת יד לא נושך רק 

_____________________________________________)43-44ח(250 ש"ח 050-4180104

 בבני ברק 50 גליונות 
קומיקס מ- 100-150 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-8457681

 בבני ברק גיפ ממונע לילד 
במצב חדש + נגרר 400 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(054-8457681

 שלדות אופניים חשמליות 
להרכבה מהירה 40 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 2 30 שקל

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
אינץ 25 שקל צמיג 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 למכירה! תוכי דררה + 
כלוב האכלת יד לא נושך רק 

_____________________________________________)44-45ח(250 ש"ח 050-4180104

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)44-45ח(מרדיקס 054-7938941

 חליפת בר מצוה צבע 
אפור בהיר 3 חלקים במצב 

חדש מחיר 450 ש'
_____________________________________________)44-45ח(052-2449315

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר: 

_____________________________________________)44-45ח(050-3337530

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)44-45ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 תוכון לא האכלת יד ב- 40 
_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 050-5594690

 למכירה אופני הרים 24 
אדום שחור כחול כ"א 350 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח מגיל 10 054-2819921

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב מצויין 130 

_____________________________________________)44-45ח(ש"ח 054-2819921

 תיק נשים מודרני מעור 
אמיתי חדש ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(לפרטים 053-3133298

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

מ"ר ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)44-45ח(052-7134652

 כובע כמעט חדש 250 
_____________________________________________)44-45ח(גמיש ב"ב 054-8491154

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ש"ח ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)44-45ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה! תוכי קוואקר 
מתחיל לדבר רק ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)44-45ח(כולל כלוב 050-4180104

■ 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

 ■

 בבני ברק בובת קופהלה 
של וקסברגר 100 ש"ח מצב 

_____________________________________________)43-44ח(מצויין 054-8457681

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)43-44ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 052-7116399

 מפת יגר חדשה בצבע 
ב'ז 1.50*2.20 מטר 50 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ח(050-4087927

 תלושים בשווי 500 ש"ח 
 head over לחנות בגדים

heels ב- 380 ש"ח
_____________________________________________)43-44ח(050-4087927

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)43-44ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)43-44ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(055-6768157

 רגליות לאופניים חשמליות 
_____________________________________________)43-44ח(30 שקל 055-6768157

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(לרפידות דיסק 055-6768157

 350V בקרים לחשמליות 
ב- 170 שקל 500V ב- 230 

_____________________________________________)43-44ח(שקל 055-6768157

 סיר לחץ נעמן חדש 7.5 
_____________________________________________)43-44ח(ליטר 100 ש"ח 050-4131038

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטא 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 050-4960603

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

_____________________________________________)43-44ח(052-7600336

 כרית נוחות למיטה 
עמינח כמעט חדשה גודל 

60*60 בב"ב 80 ש"ח במקום 
_____________________________________________)43-44ח(180 ש"ח 052-7600336

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)43-44ח(למדף בב"ב 052-7600336

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי ב- 20 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ רגיל 
לאופניים חשמליות או רגילות 
כולל פנימית וצמיג 40 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
10 שקל עם שמיניות וצמיג 
_____________________________________________)43-44ח(אינץ 10 שקל 054-3177932

 גלגל 14 אחורי 20 שקל 
גלגל 16 אינץ אחורי 20 שקל 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)43-44ח(054-3177932

 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(_____________________________________________

 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

 לחברה בפתח תקוה, 
מזכירה למשרה מלאה, 

עצמאי/ת ושירותי/ת, 
שליטה באופיס, קו"ח 

menahel13@gmail.com 43-46(למייל(_____________________________________________

 למעון, דרושה מטפלת 
לתינוקיה- מיידי
_____________________________________________)43-46ש(054-4893566

 דרושה עובדת לעזרה 
בעבודות בית קלות, 60 ש"ח 

_____________________________________________)43-44ש(לשעה 054-3607420

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מטפלת למשרת 

צהריים, 13:30-16:00
052-7641817)43-44(_____________________________________________

 לפיצה דומינו בני ברק 
)כשר למהדרין(, דרושים 

שליחים )בלי קטנוע(, 
שכר 35 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)43-46ש(054-4596777

 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(_____________________________________________

 דרושות סייעות למעון 
פרטי ברמת גן, למשרה מלאה 

_____________________________________________)42-1/22ש(7:30-4:30 052-8286090

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

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

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

קול העיר בני ברק / 8308287 /

*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

למרפאת כללית סמייל בני ברק

סייע/ת לרופא שיניים!
דרוש/ה

nofaryeh@clalit.org.il :קו"ח למייל
פקס: 03-5434432

התפקיד כולל: סיוע לרופא שיניים, ביצוע ופיתוח תצלומי 
רנטגן, מתן שירות למטופלים, העבודה במשמרות בוקר, 

ערב ושישי לסירוגין.
המתאימים /ות יהנו מתוספות בשכר, 

קרן השתלמות, פעילויות רווחה ומתנות בחגים 
ובימי הולדת ועוד! 

* תעודת סייע/ת או ניסיון בתחום.

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

דרושות סייעות
לגני ילדים 

על הרצף האוטיסטי
קחו חלק והצטרפו 

לעולם צבעוני ומיוחד 
שמרחיב את הלב!

המודעה פונה לשני המינים

jobstaf@alut.org.il  :8859*לפרטים ולשליחת קו"ח

קו עיתונות דתית / 8308890 / 

לעיריית קריית אונו 
דרושים/ות

קיימת אפשרות להסעת העובדים/ות מהבית ובחזרה
ניתן לשלוח קו"ח למייל של המחלקה לטיפול בפרט

sigald@kiryatono.nuni.il
לפרטים נוספים חייגו: 053-4874342

סייעים/ות אישיים/יות 
לתלמידים עם צרכים מיוחדים

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

7,000

משפחה חמה 
מקבלת נשים 

 מבוגרות 
)סיעודיות(

073-7366818
03-6774319

« המלצות בשפע
« יחס חם ואישי

 חובה רישיון לקטנוע
שכר 7,500 ₪ נטו

דרוש שליח למרכז

 לפרטים שמוליק

053-2278333

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

דרושים 
מטפלות/ים וגננות/ים 

לגני ניוטון 
באזור מודיעין ות“א 

לפרטים: 052-3403333

הכשרות, קורסים והשתלמויות 
מהמתקדמים בתחום החינוך 

אפשרויות קידום 
ופיתוח אישי ומקצועי 

אירועי חברה, מתנות בחגים, 
ימי גיבוש ועוד. 

03-5795922

⋅שליח 
⋅גובה 

⋅מחסנאי 
⋅מנה"ח )לחצי משרה(

וכן עובדים 
לתחומים נוספים

למפעל זכוכית 
דרושים

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

עד השעה 13:15 במרכז 
העיר בפתח תקווה, שכר 

נאה לפרטים
054-8121234)42-43(_____________________________________________

 לגני חבד ת"א דרושות 
מטפלות גננות/סייעת 

לתינוקיה/לקבוצת בוגרים 
054-4591535)44-45(_____________________________________________

 דרושה פקידת הנה"ח 
למשרד בפ"ת, סביבה 
מעורבת, קו"ח למייל- 

pninasonol.com)44-45ש(_____________________________________________

 לשובע שמחות 
דרושים עובדים לאפיה 
ומכירה, אפשרות לחצי 

_____________________________________________)44-45(משרה 054-8480031

 למעון בקרית הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, תנאים 
_____________________________________________)44-47ש(מעולים 054-8411503

 עובד למפעל גדול 
בבני ברק, 7-8 שעות 
ביום, 5 ימים בשבוע, 

תנאים טובים למתאימים, 
להתקשר 9:00-13:00 

_____________________________________________)44-45ש(03-5781152

 לחברת שיווק בפ"ת דרוש 
נהג, רישיון ג', חרוץ, לחלוקה 

_____________________________________________)44-45ל(050-5384330

 לצהרונית בבית ספר 
בפתח תקווה, דרושה מדריכה, 

אחראית ומסורה, מ- -12:00
_____________________________________________)44-45ש(16:00 052-316816 מאיה 

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

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)42-48(או בבתים 055-5527391

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/טיפול לפי שעה 
_____________________________________________)43-44ח(050-6651365

 בחורה אמינה מעוניינת 
לגור אצל קשישה בבני ברק 
_____________________________________________)43-44ח(תמורת עזרה 052-7104053

 אברך חסידי רציני מעוניין 
בעבודה אחה"צ ערב בב"ב 

_____________________________________________)43-44ח(054-8420794

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)43-44ח(052-3595314

 בן 34 מחפש עבודה בכל 
תחום עם רשיון נהיגה זמין 

_____________________________________________)43-44ח(מיידית 052-5899627

 אברך מעוניין לעבוד 
בהשגחה גמיש בשעות לפי 

_____________________________________________)44-45ח(הצורך 055-6740019

 טבח חרדי מקצועי ומנוסה 
מעונין בחצי משרה בירושלים 

_____________________________________________)44-45ח(052-6604230

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לסרוגין 

_____________________________________________)44-45ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מספר טיפולים בחינם לצורך 

רכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)44-45ח(052-7396092

 למסירה תיק סמינר תקנון 
בצבעי כחול תכלת מצב מצוין 

_____________________________________________)43-44ח(בב"ב 052-7600336

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 למכירה ציוד לדגי נוי 
לבעלי החיים דניאל

050-5921073 אבנר
_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 
דניאל: 050-5291073 אבנר 

_____________________________________________)43-44ח(050-3337530

 למכירה שער מברזל + 
משקוף + מנעול + צילינדר 

_____________________________________________)43-44ח(500 ש"ח 054-2819921

 למכירה אופניים 24 במצב 
חדש לנערים מגיל 10 350 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה תוכונים צעירים 
ב- 40 ש"ח לאחד ותרנגולות 
מטילות ב- 80 ש"ח לאחת 

_____________________________________________)43-44ח(08-9765927

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר 20 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)43-44ח(בירושלים 052-7191446

 כמה ערכות ליצירת 
קשתות מפרחים לילדות 7 

_____________________________________________)43-44ח(ש"ח 053-3187276

 שובר 300 ש"ח לקפה 
קפה ב- 230 ש"ח

_____________________________________________)43-44ח(053-3187276

 למסירה שמלה מידה 36 
לחתונה ב'ז מיוחדת + שמלה 
של TUCH ורוד עתיק מידה 

_____________________________________________)43-44ח(38 טל': 03-6799580

לפרסום
03-6162228



אוהבים לטפס?
welcome to theexperienceexperience

המדהים 
בואו לקיר טיפוס

בירושלים

בואו אלינו 

קירות טיפוס בהובלה    
 קירות טיפוס באבטחה 

אוטומטית    
קירות בולדר 

מתחם כוח וכושר

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

 ההרשמה 
לחוגים בעיצומה!
 מהרו והבטיחו מקומכם
 בחוג טיפוס הכי מעצים שיש 
לכל הגילאים ולכל רמות הטיפוס

 • חוגים • אירועים 
 • ימי הולדת
 • קעמפים 

 • סדנאות • ימי כייף 
• קורסים • קבוצות

possibleNever
Sometimes Difficult
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