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ח"כ יולי אדלשטיין מצהיר: 
"אתמודד מול בנימין נתניהו 

על ראשות הליכוד"

בקיעים בליכוד: יו"ר הכנסת לשעבר קורא תיגר על מנהיגותו של נתניהו

אחר מיטתו של הגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר זצ"ל ראש ישיבת קול תורה ובעל ה"ברכת אברהם"

אחד היה אברהם
עולם התורה והישיבות התעטף באבל כבד עם הסתלקותו לישיבה של מעלה של אחד מזקני ראשי הישיבות ומגדולי מרביצי 
התורה ר"י קול תורה – הגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר זצוק"ל שהלך לעולמו בגיל 90 לאחר מאבק במחלת הקורונה • שנות 
הילדות בשוויץ, השיחה של אמו מרת טויבע ע"ה עם מרן הגרח"ע גרודז'ינסקי זצוק"ל שהתפעל מדבריה וקבע שיש לעמוד 

בפניה, ימי ההתמדה בישיבות לוצרן וגייטסהד, העלייה לא"י וההתפעלות של רה"י הגרא"י פינקל זצ"ל מהבחור הצעיר שיודע 
נשים ונזיקין על בוריים, הדבקות ברבו מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, הבקשה של מרן הרב מבריסק זצ"ל להימנות עם מייסדי 

הישיבה של בנו הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, החברותא עם הגר"נ פרצוביץ זצ"ל, המינוי של האברך הצעיר לכהן כאחד מראשי ישיבת 
קול תורה והעמל האדיר בחיבור סדרת הספרים המונומנטלית "ברכת אברהם" )כ"א חלקים( שמפארת את ספרייתם של מאות 

ואלפי ישיבות בארץ ובעולם והפכה לאבן דרך בעולמה של תורה • נדם קול התורה | עמ' 12-13

"אם לא נעשה חשבון נפש רציני בבית, אנחנו נישאר באופוזיציה לשנים ארוכות 
– וחשבון הנפש אומר שצריך להחליף את בנימין נתניהו", אמר ח"כ יולי אדלשטיין 

בראיון לעמית סגל בחדשות 12 | עמ' 8

אבי גרינצייג

מנוי וגרוס
)הטור המלא בעמ' 14-15(

ח"כ יולי אדלשטיין עם יו"ר מפלגתו ח"כ נתניהו | צילום: דוברות הכנסת 

הבחור פנחס וייס ז"ל בן ה-16 
נהרג עם המשנה ברורה ביד 

הבח' פנחס ויס, רק בן 16 וחצי, החל את זמן חורף 
הראשון שלו בישיבה הגדולה במושב עוצם # כשחזר 

ממבחן של "דרשו" על המשנה ברורה, רגעים ספורים 
לאחר שירד מהאוטובוס בחזרה לישיבה, נקלע 

לתאונה בין רכב למשאית והוא נהרג במקום  בזירה 
המדממת והמיותמת נמצא כובעו וספר המשנ"ב שבו 
דבק  רה"י הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין ספד: "מה 

בכלל שייך לומר על אסון איום ונורא שכזה, בחור בן 
עליה מופלא שכזה - יקר שביקרים - טהור – נשמה 

טהורה – מהמצוינים של השיעור – גם בעל כשרון וגם 
ירא שמים וגם לומד ברצינות ובשקידה" | עמ' 10

בתאונת תדרכים מחרידה ליד הישיבה 

הכיכר שנחנכה ע"ש 
הדיפלומט היפני 

שהציל את ישיבת מיר
הכיכר נקראה על שמו של הדיפלומט היפני לשעבר 

צי'אונה סוגיהארה שהציל אלפי יהודים בשואה, ביניהם 
300 תלמידי ישיבת מיר ⋅ ראש העיר משה ליאון: "חסיד 
אומות העולם, צ'יאונה סוגיהארה, עשה כל שביכולתו 

ופעל ללא לאות להצלת יהודים מציפורני הנאצים. בזכות 
פעולותיו מתפארת היום העיר ירושלים במגדלור של 

עולם התורה - ישיבת מיר" | עמ' 6
צילום: דוברות זק"א 



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
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מאת: אלי כהן

בימים אלו החלו בשדרות העצמאות עבודות 
שנמצאות  העצמאות  שדרות  לאורך  פיתוח 
ובילוי  פנאי  מקום  שמהווה  השדרה  בעיצומן, 
ותשודרג  פנים  מתיחת  עוברת  העיר  לתושבי 
פנאי  לפעילות  מתחמים  ותכלול  אורכה  לכל 
כושר,  מתקני  משחק,  מתקני  הכוללים  ונופש 
מגרש פטאנק, רחבות ל"food trucks" וירידים 
ציבוריים, שירותים ציבוריים אוטומטיים, פינות 

החתלה ועוד...
עצים  נטיעת  כוללות  בשדרה  העבודות 
הבאות  בשנים  צל  המון  לתת  שעתידים  חדשים 
והמבלים  התושבים  רווחת  על  מחשבה  מתוך 
בימי  העולות  הטמפרטורות  עם  בהתמודדות 
אורך  לכל  אופניים  נסללים שבילי  בנוסף  הקיץ. 
ונעימה  נוחה  בטוחה,  נסיעה  שיאפשרו  השדרה 

לכל משתמשי הדרך לכל אורך השדרה.
העירייה  קוראת  העבודות,  התקדמות  עם 
והצעות  רעיונות  להגיש  ומעצבים  לאדריכלים 

לתכנון שיקום והשמשת מכון המים ההיסטורי.
ע"י   1934 בשנת  הוקם  השני  המים  מכון 
אברהם גרינברג, לימים מהנדס העיר. למכון היה 
וגן",  "בית  לתושבי  מים  באספקת  חשוב  חלק 
לימים העיר בת-ים. כיום האתר משמש כמוזיאון 

לתולדות המים ב"בית וגן".
כעת מבקשת עיריית בת ים להפוך את המקום 
לאתר אטרקטיבי ומזמין שיספר על ההיסטוריה 
קול  פרסום  בעזרת  המים  מכון  ושל  העיר  של 

קורא לאדריכלים ומעצבים.

לפנות  ניתן  הקורא  לקול  בנוגע  לפרטים 
.shirasp@bat-yam.muni.il לדוא"ל

דוא"ל  באמצעות  למסור  יש  ההצעות  את 
עד    kolkore@bat-yam.muni.il לכתובת 
כל  עם   13:00 בשעה   07.11.2021 לתאריך 
עיריית  באתר  המפורסמים  הנדרשים  המסמכים 

בת ים.
מהסיורים  באחד  חובה  השתתפות  נדרשת 
או   09:00 בשעה  ב-14.10.2021  במקום, 

ב-19.10.2021 בשעה 17.30.
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ח\619  עירונית  להתחדשות  התוכנית 
מופקדת בימים אלו לאחר מילוי תנאים 
הוועדה  להחלטת  בהתאם  להפקדה, 

המחוזית מינואר 2021.
מדובר בתוכנית פורצת דרך וחדשנית 
להתחדשות הכוללת לעיר חולון במטרה 
לצד  העירונית  החיים  איכות  על  לשמור 
ולהרחיב  לחזק  וכן  באוכלוסייה  הגידול 

את המרחב הציבורי.
נושאים  ל-3  מענה  נתנה   38 תמ"א 
וההתחדשות  התכנון  בעולם  קריטיים 
רעידות  בפני  מבנים  חיזוק  העירונית: 
אדמה, הנגשה ומיגון מבנים ישנים ומתן 
לא  אולם  ביקוש,  באזורי  יח"ד  תוספת 
זאת  לראות  ניתן  הערים.  עם  היטיבה 
פרויקטים של  קידמו  בה  עיר  בכל  היום 

תמ"א 38.
כיצד  בוחנת  בחולון  ח/619  תוכנית 
בלבד  מגרשית  התחדשות  בעזרת  ניתן 
לתת מענה שייטיב ככל הניתן עם העיר 
התועלות  על  מחשבה  תוך  ולתכנן 

הציבוריות. 
בניין  קווי  קובעת  היא  למשל,  כך, 

המרחב  את  הניתן  ככל  שמרחיבים 
האופניים,  ושבילי  המדרכות  הציבורי: 
שתילה  ורצועות  קדמיות  גינות 
עם  נגר  מי  וניהול  לעצים  משמעותיות 

דגש על אקולוגיה, נטיעות וצל.
הוותיקה  העיר  את  מחלקת  התוכנית 
ל-6 קטגוריות בהתאם לראייה הכוללנית 

של העיר:
)בעיקר  ראשיים  רחובות  רשת    .1
פעילה  חזית  עם  מתע"ן(  צירי  סי  מבוס
במרווח  הנאה  וזיקת  הקרקע  ת  בקומ
הקדמי לטובת הרחבת המרחב הציבורי.

עירוניים  מוקדים   - הרשת  ל  ע  .2
משמעותיים שם יוכנו תוכניות מפורטות 
ותשתיתי  פרוגרמתי  מענה  ו  שיתנ

להתחדשות המגרשית.
הוותיקה  בשכונה  לשימור  רקם  מ  .3
והייחודית אגרובנק בתיאום עם תוכנית 

השימור העירונית.
צמודי  הבנייה-  תבנית  על  מירה  ש  .4

הקרקע בעיר.
נסיבות  בעלי   - מיוחדים  גרשים  מ  .5
התחדשות מיוחדות כגון צפיפות גבוהה 

מאוד.
6. מגוון רחב של שכונות אותן העיר 

מעוניינת לשמור כמרקם שכונתי עירוני 
איכותי.

מגדירה  התוכנית  קטגוריה,  בכל 
מעטפת נפחית למגרשים שבתחומה ניתן 
בהתאם  מסלולים  מספר  ע"י  דש  להתח
למסלול  תמריצים  מתן  תוך  וריה,  לקטג
העיר.  לצרכי  בהתאם  אחר  או  כזה 
וודאות  שקיפות  מייצרת  תוכנית  ה כך 

תכנונית.
כך  נקבע  בתוכנית  הדירות  ל  תמהי
מגורים  יתאפשרו  הוותיקה  ר  שבעי
 20% לפחות  אוכלוסייה,  ון  למגו
מהדירות  ו-20%  קטנות  יהיו  רות  מהדי
גדולות והתוכנית קובעת ממוצע ליח"ד 

חדשות של 85 מ"ר. 
מימוש התוכנית יהיה בהדרגה, לאורך 
בתוכה  כוללת  והיא  ארוכה,  ה  תקופ
מעת  שתיבחן  ובקרה,  מעקב  ת  מערכ

לעת, בהתאם לכושר הנשיאה העירוני.
ההנדסה  במינהל  קודמה  נית  התוכ
עיר  ותכנון  אדריכלות  באגף  וני  העיר
היגוי  צוות  וכללה  הרישוי  אגף  עם  יחד 
רב תחומי בראשות מהנדסת העיר, אדר' 
מימי פלג, ובאמצעות משרד האדריכלים 

רונאל-לוי. 

מאת: אלי כהן

מועצת העיר אישרה את בקשתו של ראש העיר מוטי ששון לתקצוב 
5 מיליון ₪ לסיוע לדיירי רחוב סרלין ולבדיקת כל העמודים בעיר.

    על מנת לסייע לתושבים בסרלין 36 ו-38 לצאת להקמת שני בנייני 
ששון  מוטי  העיר  ראש  החליט  האפשרי,  בהקדם  ם  חדשי ים  ר ו ג מ
ביניים עבור  ולהוצאת היתרים כמימון  3 מיליון ₪ לתכנון  להקצות 

הדיירים, אשר היזם יידרש להחזיר בבוא העת.
עמודי  כל  לבדיקת   ₪ מיליון   2 להקצות  ששון  יט  החל כן,  ו  מ כ
המקצועיות  לפעולות  בנוסף  זאת  והתמרורים.  לוט  השי רה,  ו א ת ה

בנושא, הנעשות באופן שוטף על ידי מינהל התשתיות.
שני הנושאים קיבלו את אישור מועצת העיר חולון.

ראש העיר מוטי ששון אמר: "מתוך הבנת הקושי העצום - הכלכלי, 
האישי והמשפחתי -  שבו מצויים בעלי הדירות בסרלין, מצאתי לנכון 
לקחת על עצמנו לקדם את נושא הבנייה כדי שהם יוכלו לשוב ולגור 
בבית משלהם כמה שיותר מהר. מהלך זה שהינו לטווח הארוך, מתווסף 
לשורת המענים שנתנה העירייה בטווח הקצר כמו מענקים כספיים, 
פתרון דיור לתקופת החגים, ליווי של עובדות סוציאליות למשפחות, 

רתימת משרדי ממשלה לסיוע ועוד.
העיר  תושבת  נפצעה  והחריג שבו  האירוע הקשה  נוכח  כן,  "כמו 
מנפילת עמוד תאורה, חשוב שתיערך בדיקה מקצועית מקיפה לכל 

העמודים בעיר על מנת שמקרים מסוג זה לא יישנו"

עבודות הפיתוח בשדרות העצמאות בעיצומן ועכשיו הגיע הזמן שלכם להשפיע: במסגרת העבודות לחידוש שדרות העצמאות שמתבצעות בימים אלה עיריית בת ים 
פועלת לשימור מבנה מכון המים )הבאר( ההיסטורי באמצעות קול קורא לאדריכלים ומעצבים

מדובר בתוכנית פורצת דרך וחדשנית 
להתחדשות הכוללת לעיר חולון, במטרה 
לשמור על איכות החיים העירונית לצד 

הגידול באוכלוסייה וכן לחזק ולהרחיב את 
המרחב הציבורי

ראש העיר מוטי ששון: "מתוך הבנת הקושי 
העצום - הכלכלי, האישי והמשפחתי -  שבו 
מצויים בעלי הדירות בסרלין, מצאתי לנכון 

לקחת על עצמנו לקדם את נושא הבנייה כדי 
שהם יוכלו לשוב ולגור בבית משלהם כמה 

שיותר מהר"

בת ים: מתיחת פנים לשדרות העצמאות 

חולון: התוכנית 
להתחדשות 

עירונית ח-619 
מופקדת 
בימים אלו

חולון: העירייה 
תשקיע 5 מיליון 

ש"ח לתכנון בניינים 
בסרלין ובדיקת 

עמודים בעיר

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

מתווה תכנית ח' 619



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



ח' חשוון תשפ"ב 614/10/21 בחולון בת ים

הכיכר שנחנכה ע"ש 
הדיפלומט היפני 

שהציל את ישיבת מיר

מאת: אלי כהן

כיכר  חנך  ליאון  ירושלים, משה  העיר  ראש 
על שם חסיד אומות העולם ומציל ישיבת מיר 
ששירת  יפני  דיפלומט  סוגיהארה,  צ'יאונה 
בזמן  שבליטא  בקובנה  היפנית  בקונסוליה 
אלפי  בהנפקת  וסייע  השנייה  העולם  מלחמת 
ויזות ליותר מ-2,150 יהודים בהם שלוש מאות 

תלמידי ישיבת מיר.
הטקס התקיים במעמד קואיצ'י מיזושימה - 
שגריר יפן בישראל, יושיהיקו היגוצ'י - נספח 
התרבות בשגרירות יפן בישראל, ניצולי שואה 
בשכונת  ממוקמת  הכיכר  נוספים.  ומכובדים 

עיר גנים, בין רחוב קוליץ ורחוב פנמה. 
הקונסול  כסגן  בתפקידו  שימש  סוגיהארה 
בשנת  תרצ"ט.  משנת  החל  שבליטא  בקובנה 
המועצות.  ברית  ידי  על  ליטא  נכבשה  ת"ש 
כל הדיפלומטים התבקשו לעזוב את המדינה. 
באותה העת, החלו יהודים להידפק על דלתות 
שיאפשרו  אשרות  לקבל  במטרה  השגרירויות 
הון  עלו  אלו,  אשרות  ליטא.  את  לעזוב  להם 
את  להשיג  רבים  יהודים  התקשו  כן  ועל  עתק 

הכרטיס היחיד אל החופש. 
פעל  ליטא,  את  עזב  טרם  תפקידו  במסגרת 
של  הפרה  תוך  אשרות  להנפקת  סוגיהארה 
מ-2,150  יותר  והנפיק  עליו  הממונים  הוראות 
אשרות על פני כחודש וחצי. על פי ההערכות, 
שקיבלו  יהודים  אלפי  אלו  אשרות  הצילו 
אל  רוסיה,  דרך  ויצאו,  המיוחל  המסמך  את 
ארצות שונות, בטרם נכבשה ליטא ע"י גרמניה 

הנאצית.
עולם התורה מכיר טובה מיוחדת לדיפולמט 
היפני. משום שבין הניצולים, היו 300 תלמידי 
מקובנה  להימלט  שהצליחו  מיר  ישיבת 
לאשרות  תודות  יפן  גבולות  אל  הליטאית 

הקימו  הם  היפני.  הדיפלומט  להם  שהעניק 
משכן זמני בשנגחאי שהייתה תחת כיבוש יפני. 
שנות  על  התורה  בעולם  נודעו  רבים  סיפורים 
מאות  של  המעמיק  והלימוד  הנפש  מסירות 
התלמידים בחום הנוראי של יפן, תוך מציאות 
לשלומם  באשר  וודאות  וחוסרו  מעורפלת 
ולשלום יקיריהם. לאחר המלחמה עברו תלמידי 
הישיבה לארה"ב ולישראל. כך, הצליחו ניצולי 
הישיבה להקים את משכנה המוכר של ישיבת 
מיר בשכונת בית ישראל בירושלים ובברוקלין 
ניו יורק. מבין ניצולי ישיבת מיר היו גם הגאון 
יחזקאל  רבי  הגאון  שמואלביץ,  חיים  רבי 
פיינשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  לוינשטיין, 
את  כך  אחר  שיצקו  נודעים  תורה  גדולי  ועוד 

יסודות בניין עולם התורה בארץ ובעולם.
על  הוקרה  סוגיהארה  קיבל  תשמ"ה  בשנת 
ידי  על  העולם  אומות  כחסיד  והוכר  מעשיו 
מדינת ישראל. שנה לאחר מכן, בשנת תשמ"ו, 
נפטר סוגיהארה בגיל 86 והותיר אחריו אישה 
של  להנצחתו  הבקשה  את  ילדים.  ושלושה 
משפחות  בני  הגישו  בירושלים,  סוגיהארה 

הניצולים.
אמר  ליאון  משה  ירושלים,  העיר  ראש 
בטקס: "זהו הטקס הכי מרגש שהשתתפתי בו 
בחיי. הוא מזכיר לנו שלעולם אי אפשר לדעת 
את תוצאות המעשים שלנו בעתיד. בזכות אדם 
אחד, חסיד אומות העולם, צ'יאונה סוגיהארה, 
ישיבת  של  במגדלור  להתפאר  ירושלים  זכתה 
מיר, שבימים אלו אנו מציינים עשור לפטירת 
צבי  נתן  רבי  הגאון  האהוב  הישיבה  ראש 
כל  סוגיהארה עשה  זכר צדיק לברכה.   פינקל 
יהודים  להצלת  לאות  ללא  ופעל  שביכולתו 
מציפורני הנאצים, מעשים אשר עלו לו במחיר 
העיר  לא פשוט. המעט שיכולה לעשות  אישי 
להנציח  היא  סוגיהארה,  של  למענו  ירושלים 

את שמו לאות הוקרה על מעשיו הנעלים".

הכיכר נקראה על שמו של הדיפלומט היפני לשעבר צי'אונה סוגיהארה שהציל אלפי 
יהודים בשואה, ביניהם 300 תלמידי ישיבת מיר ⋅ האירוע התקיים במלאות עשור 

לפטירת ראש הישיבה הגרנ"צ פינקל זצ"ל ⋅ ראש העיר משה ליאון: "חסיד אומות 
העולם, צ'יאונה סוגיהארה, עשה כל שביכולתו ופעל ללא לאות להצלת יהודים 

מציפורני הנאצים. בזכות פעולותיו מתפארת היום העיר ירושלים במגדלור של עולם 
התורה - ישיבת מיר"

ושומרים על התו
מתחסנים עכשיו

החל מתאריך 3.10.21 כ"ז בתשרי נכנס לתוקף  התו 
מנות,  בשלוש  מחוסנים  לו:  וזכאים  החדש  הירוק 
מחוסנים בשתי מנות שטרם חלפה חצי שנה ממועד 
ניתן  התו  את  שהתחסן.  ומחלים  השני  החיסון 

להנפיק, לנוחותכם, במגוון דרכים:

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

מענה טלפוני אנושי במוקד 'קול הבריאות' 5400*	 

 אתר הרמזור:	 
https://corona.health.gov.il/green-pass 

ולפעול על-פי ההנחיות

ישומון הרמזור	 

כך תנפיקו
את התו הירוק החדש

יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!

לפרסום 
חייג:

050-7691234



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



ח' חשוון תשפ"ב 814/10/21 בחולון בת ים

ח"כ יולי אדלשטיין מצהיר: "אתמודד 
מול בנימין נתניהו על ראשות הליכוד"

"לו הדבר היה תלוי בי לא הייתי פועל 
לחשיפה של פעולת המוסד"

מאת: חיים רייך

יוצא  באופוזיציה,  שהליכוד  מאז  לראשונה 
המפלגה  יו"ר  נגד  בגלוי  הליכוד  מבכירי  אחד 
בכוונתו  כי  בקולו  ומצהיר  נתניהו  בנימין 

להתמודד על ראשות המפלגה מול היו"ר.
מי  אדלשטיין,  יולי  ח"כ  אמר  הדברים  את 
לשעבר,  הבריאות  ושר  הכנסת  יו"ר  שהיה 
בראיון לעיתונאי עמית סגל בחדשות 12. בראיון 
על  להתמודד  "החלטתי  אדלשטיין:  ח"כ  אמר 
פשוט  הנוכחית  הממשלה  התנועה.  ראשות 
פעמים  ארבע  אנחנו  ישראל.  למדינת  מסוכנת 
זאת  הליכוד  פעמים  ארבע  בחירות,  עשינו 

הגדולה  הסיעה 
בפער בכנסת, וארבע 
הצלחנו  לא  פעמים 
ממשלה  להרכיב 
בראשות  לאומית 
לא  אם  אז  הליכוד. 
נפש  חשבון  נעשה 
בבית,  אנחנו  רציני 
באופוזיציה  נישאר 
 – ארוכות  לשנים 
אומר  הנפש  וחשבון 
את  להחליף  שצריך 

בנימין נתניהו". 
כשנשאל כיצד הוא 

חושב להחליף את נתניהו בעוד שהסקרים עדיין 
מעניקים לו כמעט 35 מנדטים, השיב אדלשטיין: 
"אני קודם כל מזכיר שהיו כבר סקרים… נזכיר 
את משאל המתפקדים בהתנתקות, כשאדם אחד 
במדינה לא נתן סיכוי לנו, למורדים, מול אריאל 
שרון הכל יכול וזה נגמר 40-60. אבל אני אומר 
– הבחירה האמיתית של חברי הליכוד, מתפקדי 
הליכוד, לא תהיה ביני לבין בנימין נתניהו, היא 
נתניהו  בנימין  עם  כי  לפיד.  לבין  ביני  תהיה 
איך  הממשלה.  בהרכבת  נכשלנו  פעמים  ארבע 

פתאום נצליח בפעם החמישית?". 
בהמשך הראיון אמר אדלשטיין: "גם בכנסת 
המחנה  של  מנדטים  מ-70  יותר  יש  הנוכחית 
פריימריז,  שכשיהיו  ובטוח  סמוך  ואני  הלאומי 
ואני אעמוד לאחר מכן בראשות תנועת הליכוד, 
יכול להיות שעוד בלי בחירות – נרכיב ממשלה 

לאומית".
באוויר,  שהיו  אף  על  אדלשטיין,  של  דבריו 
שטענו  היו  הליכוד.  בכירי  על  בהפתעה  נחתו 
חשבונם  על  מקדימה  להרוויח  מנסה  בכך  כי 
של בכירי הליכוד האחרים – ניר ברקת, ישראל 
כץ ואחרים, הממתינים ליום שאחרי נתניהו, אך 
ראש  נתניהו  מול  להתמודד  מעז  לא  מהם  איש 
הראיון  לעיתוי  הסיבה  את  שתלו  היו  בראש. 
של  שבכוונתו  בכך 
לסייע  אדלשטיין 
לרעייתו הגב' אירנה, 
המיליארדר  של  בתו 
נבזלין,  ליאוניד 
לתפקיד  להיבחר 

יו"ר הסוכנות.
כך או כך, ההצהרה 
אדלשטיין,  של 
הליכוד  את  מזעזעת 
יוצרת  לא  אך 
דרמטיים  שינויים 
הפוליטית.  במערכת 
הצהיר  אדלשטיין 
בליכוד  בליכוד.  יישאר  מקרה  שבכל  בראיון 
נתניהו  מול  התמודד  סער  גדעון  שגם  הזכירו 

והבטיח להישאר בליכוד.
של  לראיון  הגיבו  בליכוד  רשמי  באופן 
מפלגה  היא  הליכוד  כי  וטענו  אדלשטיין 
על  להתמודד  רשאי  אחד  כל  וכי  דמוקרטית 
ראשות התנועה. באופן לא רשמי, אמרו בכירים 
בליכוד, כי הצעד של אדלשטין הוא התאבדות 
בפריימריז  נתניהו  את  לנצח  סיכוייו  פוליטית. 

אפסיים.

מאת: חיים רייך

שר הביטחון בני גנץ מתח השבוע ביקורת על 
בנט,  נפתלי  הממשלה  ראש 
המבצע  את  שפרסם  כך  על 
בניסיון  המוסד  של  החשאי 
בעניינו  חדש  מידע  לדלות 

של רון ארד.
בוועידת העלייה והקליטה 
ידיעות  העיתון  שקיים 
הביטחון  שר  נשא  אחרונות, 
בין  ואמר  דברים  גנץ  בני 
היתר: "אני הכרתי את פרטי 
את  אישרתי  אני  המבצע, 
ישבתי  אני  המבצע,  פרטי 
אני  המקדימים,  בדיונים 
כמובן ליוויתי את כל תהליך 
הביצוע, הייתי בסוד העניינים 
שמדובר  חושב  אני  לגמרי. 
בפעולה  חשובה,  בפעולה 
מבחינה  מאוד  מוצלחת 

מבצעית ותהליכית. כרגע אנחנו עסוקים בלעבד 
את המידע שעלה מהפעולה הזו". 

"לו הדבר היה תלוי בי לא הייתי פועל לחשיפה 
של הפעולה הזו", המשיך גנץ. "אני מבין אבל 
את החשיבות במובן הזה שראש הממשלה מצא 
לנכון להדגיש את המחויבות 
לשבויים  ישראל  מדינת  של 
הזה  ובמובן  ולנעדרים, 
של  המטרה  את  מבין  אני 
הממשלה  הזה. ראש  העניין 
מאוד- בצורה  עובדים  ואני 

נושאי  כלל  על  צמודה  מאוד 
ישראל  מדינת  של  הביטחון 
אני  זה.  את  לעשות  ונמשיך 
הממשלה,  ראש  עם  עובד 
וראש הממשלה עובד איתי". 
הפרסום  על  נשאל  כאשר 
ולפיו בנט הכניס רק את לפיד 
כוונתו  בדבר  העניינים  לסוד 
בכנסת,  המבצע  את  לחשוף 
נכנס  לא  "אני  גנץ:  השיב 
מעניינים  שמאוד  לסיפורים 
את יצירת הכותרת הרגעית. אני מסתכל על מה 

חשוב למדינת ישראל".

"אם לא נעשה חשבון נפש רציני בבית, אנחנו נישאר באופוזיציה לשנים ארוכות – 
וחשבון הנפש אומר שצריך להחליף את בנימין נתניהו", אמר ח"כ יולי אדלשטיין 
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"הכרתי את פרטי המבצע, אני אישרתי את פרטי המבצע, אני ישבתי בדיונים המקדימים, אני כמובן 
ליוויתי את כל תהליך הביצוע, הייתי בסוד העניינים לגמרי", אמר שר הביטחון בני גנץ

שר הביטחון בני גנץ: 

שר הביטחון בני גנץ | צילום: ראובן קפוצ'ינסקי 

ראש בראש מול נתניהו. ח"כ יולי אדלשטיין | צילום: דוברות הכנסת

מדינת ישראל
משרד החינוך

אגף בכיר מוסדות תורניים

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה 
לשנת 2022 

מוסדות תורניים, מסגרות לימוד תורני לתלמידים במוסדות אקדמאים, תיאום וקשר 
ישיבות,  לרבות   2022 לשנת  תורניים  במוסדות  לתמיכה  בקשות  להגיש  ניתן  כי  להודיע  מתכבד  החינוך  משרד 
ישיבות הסדר, כוללים, מדרשות לבנות, מסגרות לימוד תורני לתלמידים במוסדות אקדמאים מתקנה תקציבית 
20690201, וכן בקשות תמיכה עבור שירותי תיאום וקשר עם משרד הביטחון, משרדי הממשלה ומוסדות מתקנה 
תקציבית 20690202. התמיכה לפי מבחני התמיכה בלימוד תורני ובפעולות מיוחדות למוסדות תורניים, שפורסמו 
3א' לחוק  3498, והתיקונים שפורסמו לאחריו בהתאם להוראות סעיף  5317, התשס"ד בעמ'  בילקוט הפרסומים 

יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. 

מאחר וטרם נקבע חוק תקציב המדינה לשנת 2022, מתן התמיכה מותנה בתקציב שייקבע. אין ודאות שייקבע 
תקציב לרבות תקציב לתשלום מקדמות, ואם יקבע מה יהיה שיעורו. לפיכך, האחריות על ביצוע הפעילות הנתמכת 

בטרם אושרה התמיכה, תהיה על מוסד הציבור בלבד. 

יובהר, כי ועדת התמיכות לא תקבל החלטה סופית בדבר חלוקת התמיכה והיקפה, עד לאחר אישור תקציב המדינה 
לשנת 2022.

המדינה  מתקציב  לתמיכות  בנוהל  האמורים  ובכללים  התמיכה,  מבחני  בתנאי  עומדים  עצמם  הרואים  מוסדות 
במוסדות ציבור )להלן הנוהל(, מוזמנים להגיש בקשות תמיכה לשנת 2022 כפי שיפורט.

בקשות התמיכה לשנת 2022 יוגשו דרך פורטל התמיכות הממשלתי בלבד. יצוין כי בהתאם לנוהל התמיכות, רשימת 
המסמכים שיש לצרף לבקשת התמיכה קוצרה, וחלק מהמסמכים הכספיים שבעבר צורפו לבקשת התמיכה יוגשו 
במסגרת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת. בהתאם לכך, עד ליום 31/10/2021 יש להגיש דו"ח על שנת הפעילות 

הנתמכת ומסמכים כספיים לשנת 2020.

באתר האינטרנט של האגף ניתן למצוא את ההנחיות לעבודה בפורטל התמיכות, את טפסי הבקשה יש למלא, לחתום 
ולסרוק, ואת רשימת המסמכים אותם יש לצרף כקובץ לבקשת התמיכה. כמו כן, ניתן לעיין בחוזר המפורט לשנת 
http://www.education.gov. הלימודים התשפ"ב, נוהל התמיכות ומבחני התמיכה באתר האינטרנט של האגף

 il/mt

לתשומת ליבכם, קול קורא להגשת בקשות התמיכה יפורסם בפורטל התמיכות במרכב"ה ביום ראשון, י"א חשון 
תשפ"ב )17/10/2021(. המועד האחרון להגשת בקשת תמיכה מלאה על כל נספחיה בפורטל התמיכות במרכב"ה 
הינו ביום רביעי, כ"ז כסלו תשפ"ב )01/12/2021(. בקשה שתוגש לאחר מועד זה, תדחה ללא דיון. על מנת לבצע את 
ההגשה ובדיקת הבקשות כסדרן, המוסדות מתבקשים להקדים ככל שניתן להגיש את בקשות התמיכה המקוונות 

בפורטל. 

בהתאם לתיקון למבחני התמיכה בעניין ביטוח אברכים, שנכנס לתוקפו ביום ד' בטבת התש"ף, 01/01/2020 תינתן 
לקבל  המבקשים  כוללים  קבוצתי.  חיים  בביטוח  מבוטחים  בו  הלומדים  האברכים  שכל  למוסד  מוגדלת  תמיכה 
הלומדים  האברכים  כל  לפיו  מבטח  מאת  אישור  התמיכה  לבקשת  יצרפו  ביטוח,  מקדם  ככולל  מוגדלת  תמיכה 
במסגרתו מבוטחים בביטוח חיים קבוצתי, בהתאם לתנאים המפורטים במבחני התמיכה, וכן כתב התחייבות ושיפוי 

מאת בעל הפוליסה, כמפורט במבחני התמיכה, אם בעל הפוליסה איננו אחד מארגוני הגג של הישיבות. 

מוסדות חדשים

הגשת בקשה לתמיכה במוסדות חדשים, שלוחות חדשות, רשתות חדשות, מסגרות לימוד חדשות ברשת וסוגים 
חדשים במוסד נתמך היא תהליך מורכב יותר, הכולל הגשת בקשה ידנית במייל לאגף, הנפקת כרטיס חכם והגשת 

בקשה בפורטל התמיכות של מרכב"ה. על כן המוסדות והמסגרות הללו יפעלו על פי ההנחיות הבאות:

יאוחר . 1 ניתן להוריד מאתר האגף(, לא  יש להגיש את טפסי הבקשה למוסד חדש בדוא"ל )את טפסי הבקשה 
מיום ראשון, ג' כסלו תשפ"ב )07/11/2021(, לתיבת דוא"ל: dorisis@education.gov.il. טלפון לבירורים: 

.073-3935200

הנפקת . 2 בדבר  פרטים  לקבלת  מרכב"ה.  במערכת  עבודה  לאפשר  מנת  על  חכמים  כרטיסים  להנפיק  יש 
.portalmt@education.gov.il :כרטיסים, יש לפנות לכתובת הדוא"ל הבאה

המוסדות יגישו בקשת תמיכה דרך פורטל מרכב"ה עד יום רביעי, כ"ז כסלו תשפ"ב )01/12/2021( באופן מלא . 3
ובכלל זה השלמת תהליך ההגשה. אי השלמת כל השלבים תביא לכך שהבקשה תחשב כאילו לא הוגשה.

פורטל  דרך  בקשות  יגישו  לא  אשר  מוסדות  המוסדות.  על  חלה  במועד  ולהגשתם  הטפסים  לקבלת  האחריות 
התמיכות, מוסדות שלא ינפיקו כרטיס חכם וכן מוסדות שלא יעמדו בלוחות הזמנים האמורים לעיל, ייראו כמי שלא 

הגישו בקשה, או הגישו אותה באיחור, והבקשה תידחה.

 .17:00  -  08:00 בשעות:  ה   - א  ימים   – התמיכה  מרכז  פעילות  שעות  מרכב"ה:  של  התמיכה  במרכז  להסתייע   ניתן 
ccc@mof.gov.il :טלפון: 02-5012443. כתובת מייל

הוכחת שנתיים פעילות במוסדות חדשים:

8 שנים שבהן לא נתמך, להוכיח כי פעל במשך  על מוסד ציבור המבקש תמיכה לראשונה, או לראשונה לאחר 
שנתיים לפחות לפני הגשת בקשת התמיכה לראשונה בפעילות מאותו סוג, בעבורה הוא מבקש תמיכה לשנת 
2022, במימון ממקורות עצמיים. לצורך הוכחת הפעילות, על המוסד להמציא בין היתר, רשימת תלמידים שלמדו 
במוסד בשנים 2020 - 2021, עבור כל שנה בנפרד, וכן מסמכים כספיים המעידים על פעילותו בתחום הפעילות 

המבוקש. על יתר הדרישות למוסדות הנתמכים לראשונה, יש לברר באגף. 

תשומת ליבם של המוסדות מופנית להבהרות הבאות:

בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להידחות בוועדת התמיכות.א. 

אישור על ניהול תקין מהוה דרישה מהותית לפי נוהל התמיכות. אי הגשת האישור על ניהול תקין במועד תביא ב. 
לדחיית הבקשה.

על מוסדות שנתמכו בשנת 2020 להגיש דו"ח על פעילות נתמכת לפי נוהל התמיכות עד ליום 31/10/2021. ג. 
מוסד שלא יגיש את הדוח בשלמותו יראו אותו כאילו לא עמד בהוראות הנוהל ואינו זכאי לתמיכה בעבור שנה זו, 

ובעקבות זאת יידרש להשיב את כספי התמיכה שהתקבלו לשנת 2020 במלואם.

יסודות התקציב, התשמ"ה ד.  3א' לחוק  יקיים את הליך הדיון בבקשות התמיכה בהתאם להוראות סעיף  האגף 
מבחני  ולדיון בהם, לפי  ציבור  לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ב מוסדות  - 1985, בהתאם 
או  שנקבעו  כפי  לממשלה,  המשפטי  והיועץ  הכללי  החשב  והוראות  ממשלה  החלטות  הרלבנטיים,  התמיכה 
ייקבעו כדין. על המוסדות לעקוב אחר תיקונים במבחני התמיכה, הנחיות להגשת בקשות תמיכה או כל נתון או 

מידע נדרש אחר. 



 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* 
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הבחור פנחס וייס ז"ל בן ה-16 
נהרג עם המשנה ברורה ביד 

 החילוץ הדרמטי מצרפת הוביל לשמירת השבת

מאת: מנדי קליין

טרגדיה מזעזעת עם תחילת זמן חורף: הבחור 
תושב  וחצי,  ה-16  בן  ז"ל,  וייס  פנחס  החשוב 
שכונת גבעת שאול בירושלים ותלמיד ישיבת 'נר 
דרכים  בתאנת  נהרג  בדרום,  עוצם  במושב  זרח' 

מחרידה סמוך לישיבה שבה למד.
 352 כביש  על  ראשון,  יום  של  הערב  בשעות 
סמוך למושב עוצם, נקלע פננחס ויס ז"ל לתאונה 
קשה שאירעה בין רכב למשאית, רגעים ספורים 
לאחר שירד מהאוטובוס, בדרכו לישיבה. כוחות 
רפואי  לו טיפול  ההצלה שהגיעו למקום העניקו 
הלב,  למגינת  אם  החייאה,  פעולות  וביצעו 
עוד  מותו  את  לקבוע  נאלצו  הרפואיים  הכוחות 

במקום.
של  כובעו  נמצא  המיותמת,  התאונה  בזירת 
פנחס ז"ל וכן ספר משנה ברורה שאחז בידו בעת 
התאונה. חבריו מספרים על התמדתו הגדולה ועל 
כך שנסע להשתתף במבחן של 'דרשו' על המשנה 
בתאונה  נפגע  לישיבה,  וחזר  וכשסיים  ברורה 

המחרידה וחייו קופדו.
שנים  וחצי   16 לפני  נולד  ז"ל,  ויס  פנחס 
של  נכדו  וייס,  זאב  אהרן  הרב  לאביו  בירושלים 
חתנו  ברק,  מבני  וייס  יהושע  רבי  הגאון  הדיין 
של הגאון הצדיק רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל, 
החינוך  ומנהל  לצעירים  פוניבז'  ישיבת  משגיח 
העצמאי, שהיה חתנו של הגאון רבי הלל ויטקינד 

זצ"ל, ראש ישיבת 'בית יוסף' בבני ברק.
קטנה  לישיבה  עלה  בת"ת  לימודיו  סיום  עם 
ישיבת 'קול אריה' בירושלים בראשותו של הרב 
אפין. עם עלותו לישיבה גדולה נכנס בזמן אלול 
מרשת  עוצם,  הדרומי  במושב  זרח'  'נר  לישיבת 
נחשב  שם  תורה',  'ארחות  ישיבת  של  הישיבות 
לעצמו  קבע  שאף  בישיבה,  המתמידים  לאחד 
הסדרים  לשעות  מעבר  עצמאיים  לימוד  סדרי 

הקבועים בישיבה.
הידיעה על מותו הטראגי היכתה בהלם את בני 
שהתקשו  לישיבה  חבריו  את  גם  כמו  משפחתו 

בתאונה  נהרג  הלימודים  לספסל  שחברם  לעכל 
כה מחרידה.

נשמה  נרות  בחדרו  הדליקו  לישיבה  חבריו 
בצורת שמו "פנחס", ולצד הנרות הניחו את הספר 
המיותם של ארגון 'דרשו', ספר בו עמל פנחס ז"ל 

ולמד מתוך אהבת תורה מחוץ לשעות הלימוד.
פינשטיין  זאב  יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
נהפך  "אוי,  ואמר:  תלמידו  את  בדמע  הספיד 
זמן  את  להתחיל  שרוצים  בזמן  מחולינו.  לאבל 
קיבלנו  כתובות,  מסכת  עם  והיקר  הארוך  חורף 
מכת מחץ שכזו. כתוב בפסוק קראו אל המקוננות 
ותבואנה – מכה כזו קשה אי אפשר לפרוט בכלל 
קשה  מכה  על  לקונן  שידעו  מקוננות  צריך   –
דבר  מילים.  בלא  יבבה  רק  בפה  מילים  אין  כזו, 
אין בפי ובלשוני מילה. מה בכלל שייך לומר על 
מופלא  עליה  בן  בחור  שכזה,  ונורא  איום  אסון 
שכזה - יקר שביקרים - טהור – נשמה טהורה – 
מהמצוינים של השיעור – גם בעל כשרון וגם ירא 
שמים וגם לומד ברצינות ובשקידה שככה נקפד 
פריחתו.  בתחילת  כך  כל  צעיר  בגיל  חייו  פתיל 

הוא נקטף מאיתנו בצורה כואבת כל כך. 
"בחודש אחד הוא כבר הספיק להשאיר רושם 
כל כך מופלא, חברים מספרים שהוא היה מעורר 
המעורר,  לפני  שעה  חצי  שקם  בחור   – השחר 

וזה היה לו ניסיון קשה אבל הוא עמד בו, בחור 
ומשתתף  לומד  גם  הלימוד של הסדרים  שמלבד 
בשיעור של דף היומי שיש בישיבה.  בשבת עוד 
שאלה  לשאול  ניגש  הוא  בלימוד,  לדבר  זכינו 
כך מצוי שבחור  כל  לא  זה  כתובה,  תנאי  בעניין 
משיעור א' ניגש אבל היתה לו שאלה והוא ניגש. 
חלקי  יהא  אמר  יוסי  שר'  כתוב  בשבת  "בגמ' 
יותר  גדול  מצוה  דרך  איזה  מצוה.  בדרך  ממתי 
יש מבחור שהלך לעשות מבחן של 'דרשו' וחזר 
ברורה  משנה  עם  נהרג  וככה  ללמוד,  לישיבה 
ביד. כתוב בספרים ובנפש החיים שבשעה שאדם 
עושה מצווה שורה עליו רוח קדושה ממרום ואחר 
עדן  הגן  וזהו  מעליו  מסתלקת  זו  רוח  המצווה 
שהוא עתיד לרשת אחר מאה ועשרים. זו הכוונה 
שבאופן  משום  מצוה'  בדרך  מתי  עם  חלק  'יהא 
מיתתו  קודם  עוד  עדן  לגן  נכנס  שהוא  הרי  זה 
ויחד עם רוח הקדושה של המצוה הוא נמצא בגן 
שהנשמה  והדין  הצער  כל  את  לו  חוסך  זה  עדן, 
צריכה לעבור עד שזוכה לחזור למקור מחצבתה 
משום שהוא כבר בג"ע מיד. אשרי מי שבא לכאן 
ותלמודו בידו אשרי מי שבא לכאן וגן עדנו בידו. 
איזה  מעלה.  של  לישיבה  ישירות  שנכנס  אשריו 
דרך מצוה גדול יש ממצוות תלמוד תורה גם דרך 

חזרה ממצווה וגם דרך הילוך למצווה.
"זה בנוגע אל הנפטר שבא מיד למקום מנוחתו 
צריכים  בישיבה  אנחנו  אבל  ונקי,  טהור  בעוד 
כבר  וזה  לנו,  אלוקים  עשה  זאת  מה  להתבונן 
ובאלול. קטונתי  אחרי שני המעשים שהיו בקיץ 
יודע  אחד  כל  כללי  באופן  דברים,  בזה  מלומר 
בדבר  לשאול  וצריך  להתחזק,  עליו  מה  נפשו 
מאחר  מחשבה  בי  עלתה  אבל  הדור,  גדולי  את 
והתרוממות,  עליה  של  חודשיים  אחרי  שאנחנו 
ע"כ  כיפור,  יום  ר"ה  אלול  וכפרה,  תשובה  של 
מכפר  יוה"כ  לחברו שאין  אדם  בין  על  שמדובר 
זאת,  מלומר  קטונתי  שוב  חברו.  את  שירצה  עד 
אבל אני משתף את הציבור במחשבה ובהרגשת 
הלב. צריך להקפיד לא לצער את השני, לא לפגוע 
ומי שנכשל בזה צריך לעשות הכל לפייס  בשני, 

את חברו.
"אחרי המבול נח הקריב קרבנות וכתוב 'וירח 
ה' את ריח הניחוח' ויאמר לא אוסיף לקלל עוד' 
וגו', איזה קרבן יותר גדול יש מבחור טהור ויקר 
כל  על  כפרה  מיתתו  שתהיה  רצון  יהי  שכזה, 
כולם,  הישיבה  בני  ועל  משפחתו  ועל  ישראל 
ומכאן ואילך לא נדע עוד שוד ושבר ונשמע רק 

בשורות טובות, אמן".

מאת: יוסף טולידנו

האחרונה  בשנה  שהוברחה  יהודייה  צעירה 
יד  סניף  אנשי  באמצעות  מצרפת  שיניה  בעור 
ומסוכן  מורכב  ארוך  קשר  לאחר  בפריז,  לאחים 
עם צעיר מוסלמי, החלה לשמור לשבת כהלכתה, 
באחת  צרפת  לעולי  לקהילה  חיבורה  בעקבות 

הערים בישראל. 
לעלות  הצליחה  מישל  לשם  העונה  הצעירה 
הזועם  כשהמוסלמי  נס  בדרך  רק  למטוס 
בעקבותיה, מחפש אותה בשדה התעופה. אנשי יד 
לאחים שידעו מבעוד מועד כי תרחיש שכזה יכול 
להתרחש, העלו אותה במכוון על טיסה למדינה 
מחפש  שבעודו  כך  לישראל,  ומשם  אירופית 
ממריאות  ממנו  'אל-על'  לדלפק  בסמוך  אותה 

הטיסות לתל-אביב היא כבר הייתה בקצה השני 
של הטרמינל, עולה על טיסה ליעד אחר לגמרי.

לא  אבל  לבדה  התעופה.  בשדה  נחתה  לבדה 
אספו  לה,  שהמתינו  לאחים  יד  אנשי  בודדה; 
מאובזרת  לדירה  אותה  והובילו  מהשדה  אותה 
שבו  באזור  עבורה  במיוחד  שהושכרה  היטב 

מרוכזים עולים רבים מצרפת. 
החילוץ  בעצם  די  אמרו  לא  לאחים  ביד 
ובשיכונה באזור שבו תוכל להתאקלם ולבנות את 
חודשית  כלכלית  תמיכה  ומלבד  מחדש,  עצמה 
באזור,  הולמת  עבודה  במציאת  ועזרה  קבועה 
מצרפת,  יהודי  של  תכשיטים  לממכר  עסק  בבית 
צרפתית  דוברת  סוציאלית  עובדת  לה  הוצמדה 
לעם  לשוב  לה  ועזרה  מנטלית  אותה  שליוותה 

ישראל. 

לחזור  שמחה  מסורתי  מבית  שהגיעה  מישל 
שמירת  אך  מצוות,  לשמור  והחלה  ישראל  לעם 
"ההתארגנות  עבורה.  קשה  הייתה  עדיין  השבת 
שכה  מהטכנולוגיה  והניתוק  השעמום  מראש, 
שבת",  לשמור  עליי  מקשים  אליה,  התרגלתי 

בכתה באוזניי העובדת הסוציאלית. 
לנשים  שבת  במסגרת  המפנה.  חל  אז  אבל 
נשאה  לאחים,  ביד  שמשוקמות  הגיבורות 
השכר  על  נרגשת  שיחה  נוסבכר  יונה  הרבנית 
על  ואפילו  השבת,  שמירת  על  שמקבלים  הרב 
הימנעות  כמו  שבת  שמירת  של  בודד  אחד  צעד 
ניצולה  דיברה  אחריה  אור.  כיבוי  או  מהדלקת 
ועל  שבת,  לשמור  שחוותה  הקושי  על  שסיפרה 
כך שכיום היא מבינה עד כמה השבת היא המתנה 
הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם עלי אדמות.

קרים  כמים  הקשובות  אוזניה  על  נפל  הנאום 
על נפש עייפה. מישל שמעה והפנימה והחליטה 
לנסות זאת בשבת הבאה. היא קיבלה על עצמה 
לשמור על פרט אחד קטן בלבד אבל תוך חודש 
השבת  שמירת  של  הקסומה  לאווירה  נסחפה 
והחלה לשמור עליה במלואה. לכך תרם גם אירוח 
לה,  דאגו  לאחים  יד  שאנשי  השבת,  בסעודות 

במחיצת משפחות המתגוררות בסמוך לביתה. 
"היום  כתבה:  להוריה  ששלחה  נרגש  במכתב 
חופשיה.  הכי  אני  בשבת  שדווקא  מבינה  אני 
אף אחד לא מחפש בטלפון הנייד ואני עצמאית 
וברשות עצמי. את ההתארגנות לשבת אני רואה 
ששווה  ורוגע  חופשה  לפיסת  כהכנה  כחוויה. 
לעשות הכול עבורה. היום אני מרגישה יהודייה 

שלמה".

הבח' פנחס ויס, רק בן 16 וחצי, החל את זמן חורף הראשון שלו בישיבה הגדולה במושב עוצם # כשחזר ממבחן של "דרשו" על המשנה ברורה, רגעים ספורים לאחר שירד מהאוטובוס בחזרה 
לישיבה, נקלע לתאונה בין רכב למשאית והוא נהרג במקום  בזירה המדממת והמיותמת נמצא כובעו וספר המשנ"ב שבו דבק  רה"י הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין ספד: "מה בכלל שייך 
לומר על אסון איום ונורא שכזה, בחור בן עליה מופלא שכזה - יקר שביקרים - טהור – נשמה טהורה – מהמצוינים של השיעור – גם בעל כשרון וגם ירא שמים וגם לומד ברצינות ובשקידה"

בעור שיניה הוברחה מישל מצרפת לישראל, נמלטת מהצעיר המוסלמי שרדף אחריה עד לשדה התעופה  עם הגיעה לארץ קיבלו אותה אנשי יד לאחים ועזרו לה להתאקלם בקרב קהילה 
ל־ְמַלאְכּתֹו ִביִעי ִמכָּ ׁ ּיֹום ַהשְּ ת בַּ ֹבּ ְשׁ של עולים מצרפת  היא החלה בשמירת מצוות אבל התקשתה בשמירת שבת עד למפנה שקרה בשבת שערך יד לאחים לניצולות  ַויִּ

בתאונת תדרכים מחרידה ליד הישיבה 
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אחד היה אברהם
מאת: חיים רייך

עולם התורה הוכה השבוע ביגון קודר ובתוגה 
לשמי  סילוקו  על  הנוראה  הבשורה  היוודע  עם 
ארלנגר  אברהם  רבי  הגדול  הגאון  של  רום 
זצוק"ל, בעל ה"ברכת אברהם" כ"א חלקים על 
"קול  ישיבת  ומראשי  והדרכות,  עה"ת  הש"ס, 
בתורה  תלמידים  אלפי  והעמיד  שזכה  תורה", 
וביראתו  קץ,  אין  התורה  באהבת  ד'  ועבודת 

המופלגת שקדמה לחכמתו.
הגר"א זצ"ל נסתלק בשנת ה-90 לחייו לאחר 
ייסורים קשים, כשנישאו תפילות רבות להחלמתו 
המהירה, אך למגינת לב רבבות תלמידיו השיב 
פסוקי  שקראו  רבים  במעמד  ליוצרה  נשמתו 

הייחוד בדמע סביב מיטתו בביה"ח.
הושחרו  שני,  יום  של  הצהרים  בשעות 
כשרבבות  אדם,  מרוב  ירושלים  של  רחובותיה 
גדולי התורה, ראשי  ישראל בראשות  בני  אלפי 
ליווהו  ורבנים,  דיינים  תורה,  ומרביצי  ישיבות 
למנוחות מביתו ברח' ישעיהו עד להר המנוחות.

הגאון זצוק"ל נולד בו' טבת תרצ"ב בשווייץ, 
לאביו רבי שמשון רפאל זצ"ל, שהיה נכדו של 
מראשי  זצוק"ל,  ארלנגר  אברהם  רבי  הגאון 
מרבים,  שמים  ירא  בשווייץ,  החרדית  הקהילה 
שהיה תלמידו המובהק של הגאון רבי יצחק דב 
ולאמו  הלוי",  "יד  בעל  זצוק"ל,  במברגר  הלוי 
הצדקנית מרת טויבע ע"ה לבית וורשנר, שזכתה 
להשתתף בווינה בכנסייה הגדולה, בו פגשה את 
רשכבה"ג מרן הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי 
שמרן  וסיפרו  בדברים,  עימו  ובאה  זצוק"ל 
הגרח"ע התפעל מדבריה, עד שאמר שהיא אשה 

גדולה ויש לעמוד מפניה.
שאמרה  ע"ה,  אמו  עליו  נפטרה  בצעירותו 
בהזדמנות שאינה פוחדת מהמוות, כי "פה ואוזן 
שלא שמעו ולא דברו אבק לשון הרע אין להם 
מה לחשוש", וניכר היה כמה ינק הגאון זצוק"ל 
והאצילות  הדעת  ומנקיות  זה  קדומים  מהוד 
שאפפו את כותלי ביתו, את אישיותו המרוממת 
והמיוחדת שעמה העמיד תלמידים לאלפים כל 

ימיו.
צעיר,  נער  עודנו  והוא  אימו,  פטירת  לאחר 
נשלח  בביתו  עת  באותה  ששרר  הדחק  למרות 
לישיבת  המשיך  ומשם  לוצרן,  בישיבת  ללמוד 
ראש  של  הקרוב  תלמידו  נעשה  שם  גייטסהד, 
הישיבה הגאון הגדול רבי לייב גורביץ זצוק"ל, 
עד שנקרא בפי כל בישיבה "הבחור הבקי בנשים 
נזיקין על בוריים" כשידע כל תוספות בעיון עם 
זו  בתקופה  דבריהם.  את  המבארים  המפרשים 
התקרב מאד לגה"צ רבי יהודה זאב סגל זצוק"ל.

ללמוד  ונכנס  לארה"ק  עלה  תשי"ב  בשנת 
מהגרי"ז  המלצה  מכתב  כשבידו  מיר,  בישיבת 
סדרי  בכל  בקיא  שהוא  נכתב  ובו  זצוק"ל  סגל 
ברורה  המשנה  כרכי  ובששת  נזיקין  נשים 
התקשה  זצוק"ל  פינקל  הגרא"י  מרן  בע"פ. 

מידיעותיו  מאד  והתפעל  כך  על  ובחנו  להאמין 
המופלגות. 

הגאון  עם  בחברותא  ללמוד  זכה  בישיבה 
היו  ויחדיו  זצוק"ל,  פרצוביץ  נחום  רבי  הגדול 
הגר"ח  הישיבה  ראש  למרן  נאמנים  לתלמידים 
המובהק.  רבם  שהיה  זצוק"ל  שמואלביץ 
זצוק"ל פנה למרן הגרא"י  בהמשך מרן הגרי"ז 
פינקל זצוק"ל שהיות והוא פותח זה עתה ישיבה 
סולובייצ'יק  דב  יוסף  רבי  הגדול  הגאון  לבנו 
בחורים  קבוצת  לו  שישלח  ביקשו  זצוק"ל 
כאחד  נבחר  והוא  הישיבה  לפתיחת  נבחרת 
לו  והייתה  הישיבה,  לפתוח  החבורה  מראשי 
זצוק"ל  הגרי"ז  מרן  עם  בלימוד  לדבר  קביעות 
מדי מוצאי שבת, כשמרן הגרי"ז האזין לדבריו 
והתפעל מהם רבות. בישיבת בריסק זכה ללמוד 
יחד עם רעיו הגאונים הגדולים רח"ש ליבוביץ 
היה  עמהם  זצוק"ל,  זלזניק  ורז"א  זצוק"ל 
מפליג בעומק הסוגיות ודלה מהם מים אדירים. 
כח  את  ינק  בריסק  תורת  המיוחד של  מניחוחה 
ולדייק  בלימודו,  התורה  כל  להקיף  החידוש, 
בכל דבר לאמיתה של תורה ואכן חתר לגדול כך 

בכל ימיו, בתכלית הבהירות והשלמות.
בשנת תשט"ז בנה את ביתו עם רעייתו הרבנית 
מרים תחי' בת הגאון רבי חיים יוסף יעקובוביץ 
התורה  ומרביצי  פרנקפורט  מרבני  שהיה  זצ"ל, 
תורה",  "קול  ישיבת  מרבני  מכן  ולאחר  שבה, 
ומיד אחרי נישואיו הוא נפטר לדאבון לב חתנו, 

לאחר  בישיבה.  מקומו  למלאות  נקרא  והוא 
לקבל  נאות  זצוק"ל,  הגרי"ז  מרן  עם  שהתייעץ 
את המשרה על שכמו, וכאן החלה מסכת הרבצת 
התורה העצומה כשזכה להרביץ תורה לאלפים 
בשנים  עשרות  לאלפים  תלמידים  ולהעמיד 

בתורה ויראה ועבודת ה'.
בהיקף  דבר  לשם  היו  הבהירים  שיעוריו 
דבר  כל  להבנת  בחתירה  האמת  על  ובעמידה 
שמלבד  תיארו  תלמידיו  תומו.  ועד  מראשיתו 
מושגי  קיבלו  הם  עיונה,  ועומק  בתורה  גדלותו 
והיא  בו  שיקדה  התורה  באהבת  ונצח  אמת 
לספר, שרבו  רגיל  והיה  רואיו,  כל  את  הבעירה 
לאחד  פעם  אמר  זצוק"ל  סאלאווייציק  הגרי"ד 
מהאורחים שבא לבקרו כי היו תלמידים שלפני 
הלימוד,  בדרך  בנויים  היו  לא  לישיבתו  שבאו 
ושוחח עמם כי הוצרך לשוחח בלימוד, אך כעת 
עמם  לשוחח  נהנה  הוא  בנייתם,  את  בראותו 
בלימוד, וכך זכה אף הגאון זצוק"ל שאחר שבנה 
עמהם  בדברו  רוח  קורת  נראתה  תלמידיו  את 
היטב,  בהם  פיעמה  התורה  וחשקת  בלימוד, 
ת"ח  תלמידים  של  לגיונות  להעמיד  זכה  וכך 
תיארו  תלמידיו  תורתו.  ושמועות  לקחו  שומעי 
בישיבה  יושב  היה  כיצד  ישכחו  שלא  בערגה, 
אלכסנדר  הג"ר  וידידו,  רעו  החברותא  עם 
שישי  יום  כל  הישיבה,  מראשי  זצוק"ל  דינקל 
עד האוטובוס האחרון שיוצא מבית וגן העירה, 
תלמידי  על  עצום  רושם  שעשתה  בהתמדה 

הישיבה והיה דמות חינוך עבורם.
מוסר  שיחות  שבת  בלילות  מוסר  היה  כן 
בישיבת קמניץ ובישיבת מיר בירושלים, והיתה 
תקופה לפני כעשרים שנה שליבן לעומק סוגיות 
הקשורות למצוות המצויות, והיה מוסר שיעורים 
נפלאים ומתוקים בין קבלת שבת לערבית בסניף 
בסמיכות  חיים  חפץ  ברחוב  חיים"  "עץ  ישיבת 
בריסק  בישיבת  קבע  תפילתו  מקום  את  לביתו. 
רום  על  העידו  כשתפילותיו  למעונו,  הסמוכה 
גדלותו כמונה מעות ממש וכעבדא קמיה מריה.

"קול  ישיבת  של  הבוגרים  מכינוסי  באחד 
לעמוד  ביקש  האומה,  בבניני  שהתקיים  תורה" 
ובוגרי  תלמידי  לאלפי  מילים  כמה  רק  ולומר 
מחילה  לבקש  באתי  ואמר,  נעמד  ואז  הישיבה, 
מאלו שיכולתי לעורר אותם יותר לתורה וירא"ש 
אותם  שעוררתי  ומאלו  הצורך,  די  עוררתי  ולא 
הגאון  נעמד  דבריו,  וכשסיים  המידה.  על  יתר 
יהודה עדס שליט"א והרחיב בגודל  הגדול רבי 
דבריו על העומק בערכי החינוך והרוממות של 
ונצורות  גדולות  שפעל  התלמידים  קומות  בנין 
להעמיד ממש אלפי תלמידים בכל שנות עלייתו.

בד בבד החל בכתיבת סידרת ספריו המופלאה 
דרך  לאבן  מהרה  עד  שהפכה  אברהם",  "ברכת 
שראו  ובגולה  בארץ  הלומדים  רבבות  בקרב 
והנקודות  הסוגיות  כל  להבנת  פינה  אבני  בכך 
הדורשות עיון והסבר להבינם עד תומם, הספרים 
במשך  הישיבתי  הספרים  מארון  לחלק  שהפכו 

עולם התורה והישיבות התעטף באבל כבד עם הסתלקותו לישיבה של מעלה של אחד מזקני ראשי הישיבות ומגדולי מרביצי התורה ר"י קול תורה – הגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר זצוק"ל שהלך לעולמו בגיל 90 לאחר מאבק במחלת הקורונה • שנות הילדות בשוויץ, השיחה של אמו מרת טויבע ע"ה עם 
מרן הגרח"ע גרודז'ינסקי זצוק"ל שהתפעל מדבריה וקבע שיש לעמוד בפניה, ימי ההתמדה בישיבות לוצרן וגייטסהד, העלייה לא"י וההתפעלות של רה"י הגרא"י פינקל זצ"ל מהבחור הצעיר שיודע נשים ונזיקין על בוריים, הדבקות ברבו מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, הבקשה ממרן הרב מבריסק זצ"ל 

להימנות עם מייסדי הישיבה של בנו הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, החברותא עם הגר"נ פרצוביץ זצ"ל, המינוי של האברך הצעיר לכהן כאחד מראשי ישיבת קול תורה והעמל האדיר בחיבור סדרת הספרים המונומנטלית "ברכת אברהם" )כ"א חלקים( שמפארת את ספרייתם של מאות ואלפי ישיבות בארץ 
ובעולם והפכה לאבן דרך בעולמה של תורה • נדם קול התורה

ופרח לו איש האמת: אחר מיטתו של הגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר זצ"ל ראש ישיבת קול תורה ובעל ה"ברכת אברהם"

מסע הלוויתו של הגר"א ארלנגר זצ"ל )צילום:שלומי טריכטר(
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אחד היה אברהם
של  מעמד  קיבלו  האחרונות,  השנים  עשרות 
קדום  כספר  בעיון,  הסוגיות  תווך בהבנת  עמוד 
הישרים  ודברותיו  בהיות  האחרונים,  מאחד 
נגעו בכל פרט בסוגיא, אף במקום שאין הרבים 
דשו בהם, ומדי תקופה היה מוציא רבי אברהם 
לספרים  שהפכו  ספריו  של  חדשה  מהדורה 
נצרכים בישיבות בארץ ובעולם. כן חיבר ספרי 
שערי  על  השער"  "מאור  ספר  דוגמת  מוסר 
תשובה לרבינו יונה, וספר "מאור המסילה" על 
מאמרים  אברהם"  "ברכת  וכן  ישרים,  מסילת 
צופים  נופת  מלאי  חלקים,  שלושה  והדרכות 

דברי לקח והדרכה לדורות.
זהירותו בספריו הייתה לשם דבר כפי שרשמם 
הכרך  בהוציאו  לדוגמא  וכך  הקדמותיו,  בדברי 
הקדמתו,  דברי  בין  כתב  שבת  למסכת  הראשון 
הלכה,  להורות  בזה  באתי  שלא  למודעי  "וזאת 
שהדבר  שמשמע  בנוסח  שכתבתי  במקום  גם 
למוד  מפי  לא  הלכה  למדין  אין  אבל  לי,  ברור 
ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה, 
לזה כלל, אלא מיום עמדי על דעתי  זכיתי  ולא 
בלימוד  ישרה  בהבנה  הסוגיות  בבירור  עסקתי 
הראשונים  דברי  את  בצמא  ובשתיה  בעיון 
הבנת  על  ולעמול  ולהתייגע  האחרונים,  וגדולי 
דבריהם והגדרות ברורות, ולסדר מה מובן ומה 
להלכה  המסקנא  לברר  וגם  עיון,  בצריך  נשאר 
לשמוע  זכיתי  לא  מעולם  הסוגיא.  פשטות  כפי 
זו,  מסכתא  על  שיעורים  למסור  או  שיעורים 
לי שימוש חכמים בעל פה חוץ מהספרים  ואין 
הק' שהם לעזר וסיוע בכל הדרך, ובאתי כמגיד 
שיעור לברר הנושאים וללמוד המסכתא באופן 
שיתגלה  סוגיא  בכל  לבבי  וחמדת  שתשוקתי 
האמת, ויתבררו גם השיטות עצמם וגם הבנתם, 
ולעורר לראות עריבות נעימות ומתיקות תורתנו 
הק', ולמסרם לאחרים כערכי שגם כן מחפשים 
נבנה אח"כ ההלכה  זה  בעיון שעל  את הלימוד 
על  כשיעור  אלא  אינו  הזה  הספר  וגם  למעשה, 

הדף במסכתא זו וישמע חכם ויוסיף לקח".
בהגיעו לגיל שבעים החליט לפרוש מהישיבה 
בסדר  נלמדות  שאינן  מסכתות  ללמוד  מנת  על 
ועדים  במסירת  המשיך  אך  הקבוע,  הישיבתי 
בביתו  חבורות  במסירת  וכן  ושיחות,  קבועים 
מעידים  ומאז  התורה.  מקצועות  בכל  לבחורים 
הפך  גדלותו,  רום  שלמרות  הרבים  תלמידיו 
כשקבע  האהל,  מתוך  ימיש  שלא  צעיר  לנער 
חברותות קבועות לכל סדר יומו בכל מקצועות 
ונקוב  מדוד  בלילה  קצר  זמן  והותיר  התורה, 
שבו ענה לשאלות הרבים וניאות להעניק מזמנו 
בעבור הרבים. למרות שהתבקש למסור שיעוריו 
עם  לימודו  מסדרי  לבטל  ניאות  לא  ושיחותיו, 

החברותות הקבועים.
דבר,  לשם  היתה  לחכמתו  שקדמה  יראתו 
דקדוקו במצוות ונקיותו המושלמת היתה לאות 
כמשיח  התבטא  ופעם  רואיו,  כל  בעיני  ומופת 
לפי תומו "אני כשצריך ללכת למקום שיש חשש 
פריצות, מורח אני את משקפיי בווזלין להסתיר 

זאת  עם  דבר.  לשם  היו  תפילותיו  הראיה".  את 
דרכים  בצידי  התהלך  תמיד  גדלותו,  למרות 
וברח מן הפרסום, ובז להצעות להגדיל את שמו. 
התרחק כל ימיו מעיסוקי הכלל וההשקפה, ולא 
אחת התבטא שבעניינים אלו עלינו רק לעמוד על 
שהם  הדור  גדולי  שקיבלו  כפי  המסורת  משמר 

היחידים היכולים להורות בכך הלכה ומעשה.
חיה  מרת  כלתו  את  שיכל  תשע"ח  בשנת 
ישראל מאיר  רבי  בנו הרה"ג  ע"ה, אשת  רבקה 
שיכל  השנה  באותה  בטבת  ובעשרה  שליט"א, 
את בתו החשובה מרת דינה ברענדל פראג ע"ה, 
עליו  והצדיק  הנוראה,  מהמחלה  ל"ע  שנפטרה 

דין שמים בדומיה כשחיזק את המשפחה כולה.
קשיי  ועקב  בקורונה,  חלה  יוהכ"פ  לאחר 
תפילות  נישאו  ומאז  לביה"ח,  הובהל  נשימה 
במצבו,  הרעה  חלה  בשב"ק  להחלמתו.  רבות 
ובשעת בוקר ניצחו אראלים את המצוקים והוא 
המשפחה  בני  במעמד  ליוצרה  נשמתו  השיב 
והמוני תלמידים שמיררו בבכי וזעקו את פסוקי 
רבם  הסתלקות  נוכח  לב,  קורע  בבכי  הייחוד 

ומאורם הנערץ.
מסע הלווייתו יצא מביתו, כשביקש שתעבור 
אלפי  רבבות  במעמד  המנוחות,  להר  ישירות 
בני ישראל בראשות גדולי תורה, ראשי ישיבות 
ראשון  ישראל.  אלפי  ורבבות  שליט"א  ורבנים 
הישיבה  ראש  מרן  רבינו  ידידו  היה  המספידים 
הגרי"ג אדלשטיין שליט"א שספד דרך הטלפון 
ממעונו ואמר בדבריו כי "הנפטר הגדול, הגאון 
הרבים  את  שזיכה  לברכה,  זכרונו  אברהם  רבי 
תורה,  דברי  בהרבה  תורה,  הרבה  כך  בכל 
בספרים, בכתב ובעל פה, כבר הרבה שנים, כל 
לשער  ואין  אותו,  מלווים  האלה  התורה  דברי 
את הזכויות הגדולות שיש לו, זכויות של זיכוי 
הרבים בתורה, וכל התורה שלומדים המושפעים 
ממשיכים  פטירתו.  לאחר  גם  לו.  שייכים  ממנו 
שהוא  כמו  וזה  שלו,  הספרים  את  ללמוד  הרי 

לומד ומחדש אותם, כמו שהוא אומר אותם".
משה  רבי  הגדול  הגאון  ספדוהו  מכן  לאחר 
"קול  ישיבת  ראש  שליט"א  שלזינגר  יהודה 
תורה", הגאון רבי אברהם יהושע סאלאווייצ'יק 
הגאון  גיסו  בריסק,  ישיבת  ראש  שליט"א 
יעקב,  נווה  של  רבה  שליט"א  וובר  צבי  רבי 
שליט"א  בורדיאנסקי  ירוחם  יצחק  רבי  הגה"צ 
יצחק  רבי  הגאון  תורה",  "קול  ישיבת  משגיח 
"שערי  ישיבת  ראש  שליט"א  סולובייצ'יק 
שליט"א  קושלבסקי  צבי  רבי  הגאון  שמחה", 
בניו  שלושת  התורה",  "היכל  ישיבת  ראש 
וחתנו רבי שמעון פראג שליט"א מרבני ישיבת 
ההלוויה  מסע  יצא  הקדיש  אמירת  לאחר  מיר. 
להר  ישראל  ושרי  ישראל  מלכי  הרחובות  דרך 
המנוחות חלקת הרבנים הישנה, שם נטמן סמוך 

לציון מרן הרב מבריסק זצוק"ל.
הגאון זצוק"ל הותיר אחריו את רעייתו שתחי', 
ודור ישרים מבורך, הרבנים הגאונים בניו: רבי 
יצחק זאב שליט"א ראש ישיבת "מדרש יחיאל" 

כולל  ראש  שליט"א  עקיבא  רבי  עילית,  ביתר 
יוסף  חיים  רבי  בירושלים,  הסוד  תורת  ללימוד 
ורבי  ישראל"  "משכן  ישיבת  מראשי  שליט"א 
אליהו שליט"א מראשי ישיבת "נועם התלמוד", 
וחתניו: רבי שמעון פראג שליט"א ר"מ בישיבת 

בישיבת  ר"מ  שליט"א  שווב  רפאל  רבי  מיר, 
שליט"א  מרגלית  יעקב  ורבי  תורה",  "דעת 
מח"ס "שיעורי רבי דוד פוברסקי", נכדים ונינים 

הממשיכים במורשתו הגדולה.

עולם התורה והישיבות התעטף באבל כבד עם הסתלקותו לישיבה של מעלה של אחד מזקני ראשי הישיבות ומגדולי מרביצי התורה ר"י קול תורה – הגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר זצוק"ל שהלך לעולמו בגיל 90 לאחר מאבק במחלת הקורונה • שנות הילדות בשוויץ, השיחה של אמו מרת טויבע ע"ה עם 
מרן הגרח"ע גרודז'ינסקי זצוק"ל שהתפעל מדבריה וקבע שיש לעמוד בפניה, ימי ההתמדה בישיבות לוצרן וגייטסהד, העלייה לא"י וההתפעלות של רה"י הגרא"י פינקל זצ"ל מהבחור הצעיר שיודע נשים ונזיקין על בוריים, הדבקות ברבו מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, הבקשה ממרן הרב מבריסק זצ"ל 

להימנות עם מייסדי הישיבה של בנו הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, החברותא עם הגר"נ פרצוביץ זצ"ל, המינוי של האברך הצעיר לכהן כאחד מראשי ישיבת קול תורה והעמל האדיר בחיבור סדרת הספרים המונומנטלית "ברכת אברהם" )כ"א חלקים( שמפארת את ספרייתם של מאות ואלפי ישיבות בארץ 
ובעולם והפכה לאבן דרך בעולמה של תורה • נדם קול התורה

ופרח לו איש האמת: אחר מיטתו של הגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר זצ"ל ראש ישיבת קול תורה ובעל ה"ברכת אברהם"

מסע הלוויתו של הגר"א ארלנגר זצ"ל )צילום:שלומי טריכטר(

הגר"א ארלנגר זצ"ל )באדיבות המשפחה(
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על סדר היום
אבי גרינצייג

דרמות  שתי  כבשו  שעות,  וארבע  עשרים  בתוך 
היא  הראשונה  בישראל:  המסכים  את  פוליטיות 
מעמדו הרעוע של שר המודיעין אלעזר שטרן מ'יש 
עתיד', מפאת נימוקים שאין ראוי לפורטם ואף לא 
לגורסם כאן, והשנייה היא הכרזתו של מי שצוטט 
על  אדלשטיין,  יולי  ח"כ  הליכוד',  כ'בכיר  לרוב 
היו"ר  מול  המפלגה  ראשות  על  להתמודד  כוונתו 

המכהן, ראש האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו.
משותף  מכנה  מסתתר  הסיפורים  שני  בין 
 – חברותיה  שתי  על  בהרבה  העולה  ודרמה  אחד, 
שאמורות  היהודית,  הסוכנות  לראשות  הבחירות 
נברר  כמנהגנו,  הנוכחי.  החודש  במהלך  להתקיים 
תחילה מה צפוי לעלות בגורלו של אחד המוסדות 
היוצר  מבית  בתקציבים  ומשומנים  עתיקים  היותר 
של הציונות, ולאחר מכן נדון בהקשר האפשרי של 

שטרן ואדלשטיין לאירוע.
הבא,  היו"ר  זהות  את  יקבעו  ועדה  חברי  עשרה 
מתוכם.  תשעה  של  סורי'  'רוב  דורשת  שבחירתו 
חמישה מהחברים מייצגים את תושבי חו"ל )מייקל 
הפדרציות  מטעם  שונפלד  וג'יף  וילף  מארק  סיגל, 
אמריקה,  צפון  של  היהודיות 
קושיצקי  ודייויד  לואי  סטיבן 
את  וחמישה  היסוד(  קרן  מטעם 
חלוקה  פי  על  ישראל,  תושבי 
המתגורר  בליץ,  )הרווי  סיעתית 
המזרחי,  את  מייצג  אך  בארה"ב 
רחלי ברץ ריקס המייצגת את כחול 
ארגוני  מטען  גלזר  הלנה  לבן, 
את  המייצג  אזרי  מאיר  הנשים, 
שמכהן  ומי  הרפורמית  התנועה 
ההסתדרות  יו"ר  הזמני,  כיו"ר 
חגואל,  יעקב  העולמית  הציונית 

המזוהה עם הליכוד(.
שני  הרפורמים  החזיקו  בעבר, 
כוחם  בשל  הבוחר  בגוף  נציגים 
הרב בהסתדרות. הדרישה להשיג 
גוש  בידיהם  נתנה  קולות,  תשעה 
כל  לאלץ  להם  ואפשרה  חוסם 
יו"ר נבחר של הסוכנות להתחייב 
והבעת  נאה  ייצוג  על  בפניהם 
של  באינטרסים  תומכת  עמדה 
הפעם,  בישראל.  הרפורמים 
התשעים,  בדקה  הדבר  נמנע 
אחרי שנציגי סיעת 'ארץ הקודש' 
בהסתדרות הבחינו כי לפי חלוקת 
הבוחר  בוועד  נציג  מגיע  הסיעות 
לכחול לבן ולא ליש עתיד הקטנה 
ממנה במקצת, נציג אותו התכוונו 
בידיים  להפקיד  עתיד  ביש 

רפורמיות.
והנה כמה פרטים חיוניים לפני שניגש למתמודדים 
תושג  ולא  במידה  ראשית,  ולסיכוייהם:  המרכזיים 
יישאר בינתיים חגואל בתפקיד מ"מ זמני  הסכמה, 
)אנחנו מתעלמים כמובן מלשונות רעות הגורסות כי 
בעקבות כך הוא יפעל לטרפד כל הסכמה אפשרית(, 
שנית, שלושת נציגי הפדרציות האמריקאיות צפויים 
להצביע כאיש אחד, מה שמקנה להם כוח רב ואת 

היכולת לפסול מועמדים כרצונם.
מתמודדים  חמישה  היו  השבוע,  לתחילת  עד 

או  כזה  סיכוי  להם  שיש  כמי  נכבדות  בהם  שדובר 
שהתמודדו  ארבעה  ועוד  בתפקיד,  לזכות  אחר 
בעיקר מתוך מטרה להוסיף שורה מחמיאה לקורות 
החיים. החמישייה המובילה כללה את שר המודיעין 
רעייתו של אדלשטיין,  את  גם  וכמו  אלעזר שטרן, 
השרה  נחשבו  עליהם  בנוסף  נבזלין.  לבית  אירינה 
דני  העולמי  הליכוד  יו"ר  ינקלביץ',  עומר  לשעבר 
אורן  מייקל  לשעבר  בארה"ב  ישראל  ושגריר  דנון 

כמי שמתמודדים ברצינות על התפקיד הנחשק.
מעמדו של שטרן, שנחשב שלא בצדק למועמד 
)הסוכנות  ישראל  לתמיכת ממשלת  שזוכה  מבטיח 
משכך,  המדינה.  מכספי  ניכר  באחוז  מתוקצבת 
מבטיח  פרמטר  נחשב  הממשלה  עם  חיובי  קשר 
האחרונים.  בימים  דרמטית  הידרדר  בהתמודדות(, 
כך  גם  כי  לספר  יודעים  לוועדה  הקשורים  גורמים 
אופיו  כולל  שונות,  מסיבות  מזהיר  היה  לא  מצבו 

הבעייתי בעיניים אמריקאיות.
כשר  ארוך,  ומדיני  פוליטי  קילומטרז'  עם  דנון, 
באו"ם,  ישראל  ושגריר  הביטחון  שר  סגן  המדע, 
ייאלץ להתגבר על זיהויו עם האופוזיציה הנוכחית. 
תדמית  טראמפ,  כתומך  לתדמיתו  בנוסף  זאת 
אהודה  שאינה  כזו  וגם  ביידן,  בעידן  בעייתית 

במיוחד על נציגי הפדרציה האמריקאית.
בראש  ראש  לכאורה  הניצבות  המועמדות  שתי 
הן עומר ינקלביץ' ואירינה נבזלין. בעוד הראשונה 
הביטחון  שר  של  בדמותו  נאה  פוליטי  לגב  זוכה 
מסתפקת  האחרונה  גנץ,  בני  ח"כ  לבן  כחול  ויו"ר 
אביה,  של  ובשמו  בעלה  של  האיתנה  בתמיכתו 
גם  שעשויה  תמיכה  נבזלין.  לאוניד  האוליגרך 
אביה  בין  הקשה  היריבות  בשל  בעוכריה,  להיות 
ביחס  מאידך,  פוטין.  ולדימיר  רוסיה  נשיא  ובין 
לשאר המתמודדים, ינקלביץ' נחשבת טירונית למדי 
בשדה הפוליטי, מה שעשוי להתגלות הן כחיסרון 

והן כיתרון.
המועמד החמישי, מייקל אורן, אינו מחזיק בגב 
פוליטי או רשמי כלשהו, אבל בעברו רשום הרזומה 
נעוצה  היחידה  תקוותו  מכולם.  הנאה  המדיני 
באחד  מלצדד  להימנע  תחליט  הוועדה  בו  במקרה 
המועמדים המזוהים ותעדיף מועמד ניטרלי, או אז 
סיכוייו גבוהים בהרבה מאלו של הח"כית לשעבר 
מיכל קוטלר וונש, חברת המועצה הירושלמית פלר 
יפה  והפרופ'  דיין  עוזי  לשעבר  הח"כ  נחום,  חסן 

זילברשץ.

בשירות רעייתו
על  שהכרזתו  לאדלשטיין,  בחזרה 
התמודדות לראשות הליכוד )בצירוף 
"לא  והצפויה  השחוקה  ההבטחה 
מהמפלגה".  מצב  בשום  אפרוש 
והמתמודד  המשפטים  משר  ד"ש 
סער(,  גדעון  הקודמים,  בפריימריז 
נתניהו  מפתיע.  בעיתוי  הגיעה 
כזו,  בהתמודדות  מעוניין  דווקא 
הם  עתה  לעת  אותה  שדוחים  ומי 
ברקת,  ניר  הפוטנציאליים:  היריבים 
כולם  רגב.  מירי  ואפילו  כץ  ישראל 
נתניהו  מול  שהתמודדות  מבינים 

משולה להתאבדות פוליטית והם מעדיפים להמתין 
לפרישתו מרצון.

המתמודדים  שאר  את  מציבה  התמוהה  ההכרזה 
מעוניינים  הם  אם  מחד,  פשוטה.  לא  דילמה  בפני 
ביום  להצטייר כמי שעשויים להנהיג את המפלגה 
מאידך,  למרוץ.  להצטרף  עליהם  נתניהו,  שאחרי 
בסיכוייהם  יפגע  כזה  במרוץ  קולוסאלי  הפסד 
ברקת,  ניר  )כמו  שחלקם  סביר  ולפיכך  העתידיים, 
למשל( ימתינו בצד ואפילו יביעו תמיכה מן השפה 
ולחוץ בנתניהו, בתקווה להיפטר מאדלשטיין כיריב 

פוטנציאלי בסיבוב הבא.
שאיש  אדלשטיין,  ראה  מה  כמובן,  השאלה 
להתמודד  פוליטית,  פקחות  בחוסר  בו  חושד  אינו 
בסיטואציה ובתזמון כזה, כשגם הוא יודע שסיכוייו 
ח"כ  של  לסיכוייה  זהים  הליכוד  בראשות  לנצח 
בה   - לנשיאות  בהתמודדות  אביטל  קולט  לשעבר 
ניצח הנשיא שמעון פרס ז"ל. על זאת יש להוסיף, 
כי בניגוד לסער, אדלשטיין לא יכול לבוא בתלונות 
על נתניהו, ששמר על מעמדו באופן יחסי והעניק לו 
כולל  האחרונות,  בשנים  נבחרים  ותפקידים  תיקים 

ראשות הכנסת ומשרד הבריאות.
ההתמודדות  כי  טוענת  אחת  אפשרית  תשובה 
הסוכנות  לראשות  במרוץ  לרעייתו  לסייע  נועדה 
נציגי  של  בחזית  תחילה,  שונות:  חזיתות  בשתי 
שצריך  פוטנציאלי  עריק  בו  שיראו  הקואליציה, 
לטפח, ובנוסף, מסר שיעבור לנציגים האמריקאים 
זוגו  ובת  אדלשטיין  של  הבידול  על  הבוחר,  בגוף 
בקרב  גדולים  חלקים  על  אהוב  שאינו  מנתניהו, 

יהדות אמריקה הדמוקרטית, בלשון המעטה.
מאמין  אכן  אדלשטיין  כי  הטענה  גם  קיימת 
פניה  באמצעות  נתניהו,  את  להפתיע  בסיכוייו 
הרגש.  על  לגבור  ובתקווה  לשכלם של המצביעים 
נתניהו   – ונחרץ  אחיד  יהיה  אדלשטיין  של  המסר 
אין  ועשה את שלו, אבל  היה ראש ממשלה מצוין 
לשלטון.  יחזור  בהנהגתו  שהליכוד  סיכוי  שום 
אדלשטיין הדגיש בראיון הראשון שהעניק, לפרשן 
שלאחר  משוכנע  הוא  כי  סגל,  עמית   12 חדשות 
שינצח יהיה ניתן להרכיב ממשלת ימין לאומית כבר 
בכנסת הנוכחית. קשה לראות את בנט מוותר מרצון 
על מעמדו כראש הממשלה לטובת העניין, אבל לא 

אנחנו נהרוס את תקוותיו של יו"ר הכנסת לשעבר.
כך או כך, בחודש הקרוב צפויה הוועדה הבוחרת 

מנוי וגרוס

כיוון אפשרי אחר שעשה 
כנפיים בשבוע האחרון 
במסדרונות הכנסת, טוען כי 
ברגע האחרון, עם ההצבעה 
על תקציב המדינה בקריאה 
שלישית, יימצא ח"כ עריק 
שיפתיע ויצביע עם האופוזיציה. 
לא מדובר בתסריט מופרך 
לחלוטין, אבל כדאי לזכור 
שהקואליציה הזהירה נערכה 
מראש לאפשרות הזו וקבעה 
את מועד ההצבעה שבוע לפני 
תום המועד החוקי להעברת 
התקציב, כך שגם אם הוא ייפול, 
יהיה די והותר זמן למקצה 
תיקונים מהיר וצ'אנס נוסף 
להעברתו

גרסה שגויה. 
שר המודיעין 
אלעזר שטרן | 
צילום: דוברות 
הכנסת
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בסוכנות לסיים את תפקידה. אם וכאשר ייבחר יו"ר 
)ולפחות נכון לשעת כתיבת השורות, מירב הסיכויים 
שחברי הועדה יתקשו להגיע להסכמה ברוב הדרוש( 

נוכל לדעת איזה מהנימוקים תקף. 

תפילה ומלחמה
והנציגות  בסערה  נפתח  החורף  מושב  בינתיים, 
החרדית מפליאה בכישוריה האופוזיציוניים. תחילה 
ועדת  דיוני  את  ששיבש  פרוש  מאיר  ח"כ  זה  היה 
מסר  שלח  ובכך  קולנית  תהילים  באמירת  החוקה 
קריב,  גלעד  הרפורמי  הח"כ  הועדה,  ליו"ר  חריף 
נשים  לאחר שזה האחרון הכניס ספר תורה לעזרת 
של  היוצר  מבית  החודשית  הפרובוקציה  במסגרת 

'נשות הכותל'.
ארבעים  דיון  במליאה  כונס  השבוע,  שני  ביום 
וראש  הממשלה  ראש  בהשתתפות  חתימות 
שגם  מקלב,  אורי  ח"כ  של  ביוזמתו  האופוזיציה, 
ונתניהו  בנט  המהלך.  על  מנתניהו  לשבחים  זכה 
התכתשות  כדי  תוך  הנאומים  מדוכן  וירדו  עלו 
מילולית חריפה, כשראש הממשלה לשעבר מאשים 
מלגלג  ואידיאולוגיה,  דרך  באבדן  מחליפו  את 
החסימה  אחוז  עם  מאבק  לו  הצופים  הסקרים  על 
הנוכחית.  הממשלה  של  כישלונותיה  את  ומונה 
בנט לא נשאר חייב ושלף מהארכיון )הפחות אהוב 
לחיסון  בנוגע  נתניהו  של  מכתב  כלל(  בדרך  עליו, 
בו  שהוחל  מזה  מאוחר  לתאריך  המכוון  השלישי, 

במתן החיסון בפועל.
את עצם קיומו של הדיון, נימק מקלב בחשיבות 
להתייצב  נדרש  הממשלה  ראש  בה  הפלטפורמה, 
ולהאזין. לפי מקלב, "אין ספק שנתניהו הגיע מוכן 
מעט  ללא  הזרקורים  את  והפנה  כרגיל,  לנאומו, 
לתנועה  הכספים  העברת  כמו  קריטיים,  נושאים 
עם  בהתמודדות  והכישלון  ולחמאס  האסלאמית 
הרכבת  מאז  נפטרים  מ-1,500  יותר  עם  הקורונה, 

הממשלה".
ובזמן שבנט עסוק בחילופי מהלומות עם קודמו 
הפנימי  העורף  את  מזניח  שהוא  נראה  בתפקיד, 
שרת  הספיקה  האחרון  בשבוע  ימינה.  במפלגתו, 
בתוך  נוספת  לקטטה  להיקלע  שקד  איילת  הפנים 
ביקורה  בעת  בראיון  שהכריזה  לאחר  הקואליציה, 
כי לא תקום מדינה פלסטינית.  באיחוד האמירויות 
שרי  של  החדש  הריאליטי  למרוץ  כקונטרה  אולי 
הממשלה, בדרכם לתפוס פוטואופ איכותי בחברת 

אבו מאזן.

סוף  פרשני  את  לתדרך  מיהר  בממשלה'  'בכיר 
שהיא  בטענה  שקד,  על  חריפה  בביקורת  השבוע 
במו"מ  )כולל  האופוזיציה  עם  קשרים  על  שומרת 
רוטמן להעברת  הממושך שניהלה עם ח"כ שמחה 
כישלונו(  למרות  מטעמו,  האזרחות  יסוד  חוק 
ומסכסכת את הממשלה מבפנים. לפי התדרוך, שקד 
פוזלת כל העת ימינה ומחפשת את התזמון המתאים 
שלה,  הטבעי  ל'בייס'  ולחזור  הממשלה  את  לפרק 

בלי כאבי בטן.
ארוך  טקסט  ופרסמה  חייבת  נשארה  לא  שקד 
 - האלמוני  למתדרך  להעביר  הצעה  ובו  ומקיף 
שזהותו נחשפה בינתיים כזו של שר החוץ, ח"כ יאיר 
ובדיפלומטיה.  חוץ  ביחסי  – מספר שיעורים  לפיד 
סופו של דבר, השניים שוחחו ויישרו את ההדורים. 
לגוש  רצוי  לא  זה,  בשלב  לפחות  ועבאס,  גנץ  כמו 
ימין-חרדים לתלות עודף תקוות בפרישה אפשרית 

של שקד.
כיוון אפשרי אחר שעשה כנפיים בשבוע האחרון 
עם  האחרון,  ברגע  כי  טוען  הכנסת,  במסדרונות 
שלישית,  בקריאה  המדינה  תקציב  על  ההצבעה 
ויצביע עם האופוזיציה.  עריק שיפתיע  יימצא ח"כ 
כדאי  אבל  לחלוטין,  מופרך  בתסריט  מדובר  לא 
מראש  נערכה  הזהירה  שהקואליציה  לזכור 
לאפשרות הזו וקבעה את מועד ההצבעה שבוע לפני 
תום המועד החוקי להעברת התקציב, כך שגם אם 
הוא ייפול, יהיה די והותר זמן למקצה תיקונים מהיר 

וצ'אנס נוסף להעברתו.

לא תבוא הישועה
ראש  משפט  פתיחת  אחרי  שנה  חצי  השבוע, 
עדותו  הסתיימה  נתניהו,  בנימין  לשעבר  הממשלה 
של העד הראשון בתיק, מנכ"ל אתר וואלה! לשעבר 
התפתל  הנגדית,  חקירתו  אורך  לכל  ישועה.  אילן 
לדרישות  ההיענות  מדוע  להסביר  בניסיון  ישועה 
נתניהו הייתה "חריגה", בזמן שהוא התמסר מרצון 
לכל יריביו דווקא, כולל בוז'י הרצוג, איווט ליברמן, 
צרכיו  לפי  איש  איש  כחלון,  ומשה  בנט  נפתלי 

וענייניו.
העדות,  של  האחרונים  בימיה  נרשם  השיא  רגע 
המחוזי  המשפט  בית  בהרכב  השופטים  כשאחד 
בירושלים, השופט משה בר-עם, תהה בקול באוזניו 
ניסה להסביר פתק  ישועה, אחרי שזה האחרון  של 
בכתב ידו בו הוא מסכם שאתר וואלה! מוטה דווקא 
כשכתב  לעצמו"  "שיקר  שהוא  בכך  נתניהו,  לרעת 

את הפתק.
בר-עם,  השופט  של  סבלנותו  פקעה  זה,  בשלב 
והוא הקשה: "מתחילת החקירה של אדוני, אני לא 
מצליח להבין מתי הדברים שכתבת לעצמך בפתקים 
הם אמת, מתי הם לא אמת. בסופו של דבר אנחנו 
הכתובים  סמך  על  נדע  איך  הכתובים.  את  בוחנים 
מתי אדוני חושב שהדברים שכתב לעצמו הם אמת 

יכול  אדוני  האם  אמת?  לא  הם  ומתי 
ולא  אדוני  סימנים של  סימנים?  לתת 

של מישהו אחר".
חסידי  אחרוני  גם  כי  נדמה 
לא  שמישועה  הבינו  הפרקליטות 
להרשיע  ניסיון  הישועה,  להם  תצמח 
שעדותו  עד  סמך  על  נתניהו  את 
עובדתיות,  שגיאות  סתירות,  רצופה 
עצמו  עדותו  פי  ועל  לוגיים  כשלים 
גם  לכישלון.  נידונה  לרוב,  שקרים   –
שופט בעל דעות פוליטיות מובהקות 
דין על עדות  יתקשה להסתמך בפסק 

מפוקפקת שכזו.
תיק  את  להספיד  מוקדם  ועדיין, 
נתניהו  נאשם  בו  היחיד  התיק   ,4000
אף  החמורה,  השוחד  בעבירת 
אנושה.  מכה  ספגה  שהפרקליטות 
להוכיח  תנסה  הפרקליטות  למעשה, 
את החלק של ה'מתת' )שוחד מורכב 
ואת  ותמורה,  מתת  חלקים,  משני 
בתיק  הפרקליטות  צריכה  שניהם 
4000 להוכיח מעבר לכל ספק סביר, 
'אקדח מעשן' של  בידיה  ואין  מאחר 
על  בהתבסס  מוסכמת(  שוחד  עסקת 
חפץ  מניר  החל  האחרים,  העדים 
וכלה בצוות עובדי וואלה! שיתבקשו 

להעיד על 'היענות חיובית' נדירה של בעלי האתר, 
האלוביצ'ים, לטובת נתניהו.

ניתן רק לקבל אינדיקציה לגבי אורך התיק. ספק 
נתמך  השמועה  פי  שעל  הרצוג,  בוז'י  הנשיא  אם 
בראשות  הליכוד  צמרת  ידי  על  מאסיבי  באופן 
השנים  שבע  בת  כהונתו  במהלך  יתמודד  נתניהו, 
 - לשעבר  הממשלה  לראש  חנינה  מתן  שאלת  עם 
במידה ויורשע. שכן אם חקירת העד הראשון בלבד 
– מרכזי וחשוב ככל שיהיה – ארכה חצי שנה, כמה 
עדי  מאות  משלוש  יותר  של  חקירתם  תימשך  זמן 
הגנה נוספים, ומספר דומה של עדים מטעם ההגנה, 
לא כולל כתיבת פסק הדין, ערעור צפוי לעליון ועוד 

כהנה וכהנה דחיות שונות...

 ראש בראש עם נתניהו, יו"ר הכנסת לשעבר ח"כ יולי אדלשטיין עם יו"ר מפלגתו ח"כ נתניהו | צילום: דוברות הכנסת

 בשלב זה, פקעה סבלנותו 
של השופט בר-עם, והוא 

הקשה: "מתחילת החקירה 
של אדוני, אני לא מצליח להבין 

מתי הדברים שכתבת לעצמך 
בפתקים הם אמת, מתי הם 

לא אמת. בסופו של דבר אנחנו 
בוחנים את הכתובים. איך נדע 

על סמך הכתובים מתי אדוני 
חושב שהדברים שכתב לעצמו 

הם אמת ומתי הם לא אמת? 
האם אדוני יכול לתת סימנים? 

סימנים של אדוני ולא של 
מישהו אחר"
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

לחיות על קידוש ה'
כי  לנו  אומרים  חז"ל 
ישראל  בני  שגלו  בשעה 
באו האבות ומשה רבינו 
להפיל תחינה לפני הקב"ה לבלתי  
עד  נענו,  ולא  בניהם  את  יגלה 
הקב"ה  מאת  וביקשה  רחל  שבאה 
כי בזכות מסירת הסימנים לאחותה 
את  יציל  תתבייש  שלא  כדי  לאה 
ברמה  "קול  נאמר:  וכך  בניה. 
נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה 
על בניה מאנה להנחם על בניה כי 
"מנעי  לה  משיב  והקב"ה  איננו", 
יש  כי   ועיניך מדמעה  קולך מבכי 
שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם 
מארץ  ושבו  לאחריתך  תקוה  ויש 

אויב". )ירמיהו ל"א, ט"ו-ט"ז(.
שזכתה  היא  רחל  דווקא  מדוע 
לגאול  בזכותה  הבטיח  שהקב"ה 
האבות  כאשר  ישראל,  את 
זאת  הסבירו  נענו?  לא  הקדושים 
על  דיברו  שהאבות  כיוון  רבים, 
ככל  גדולה  פעמית,  חד  הקרבה 
כשדים,  באור  אברהם  שתהיה. 
של  מאבקו  יצחק,  בעקידת  יצחק 
משה  עשו,  של  שרו  עם  יעקב 
רבינו באומרו: "מחני נא מספרך" 
של  הקרבה  על  דיברה  רחל  ואילו 
חיים. רחל לא ידעה שיעקב יסכים 
לעבוד בעבורה שבע שנים נוספות, 
תנשא  שמא  חשש  היה  אדרבה, 
לעשו, ואעפ"כ מסרה את הסימנים. 
הסכמה  החיים.  לכל  הקרבה  זוהי 
את  אלא  חייה  את  רק  לא  להקריב 
כל ימי חייה. להקריב את היום יום, 

הוא גדול יותר מנסיון חד פעמי.
רבי  הגאון  שהשמיע  בדברים 
ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל ראש 
ישיבת טשעבין, בעצרת השלושים 
הגה"ק  מרן  כ"ק  של  להסתלקותו 
מליובאוויטש זי"ע, הוא הביא את 
לט,  רבה  )בראשית  המדרש  דברי 
לך'  'לך  כתיב  פעמים  "שתי  ט(: 
)אחת בעקידת יצחק ואחת בפרשת 
'לך לך מארצך'(. אין אנו יודעים אי 
זו חביבה, אם השניה או הראשונה. 
ושאל: מה שייך יותר גדול מעקדת 
יצחק ובמיוחד כשהפעם הראשונה 
אראך"-  אשר  הארץ  אל  לך  "לך 
להנאתך  שזה  רש"י:  מפרש 

ולטובתך? 
אלא, שהעקידה ככל שגדול היה 
הניסיון  ומסירות הנפש, אבל היה 
זה רק לרגע אחד. וגם מי שמתאזר 
בניסיון  לעמוד  עילאיים  בכוחות 
כיצד  לדעת  אין  עדיין  אחד,  ברגע 
ינהג בתקופה ממושכת יותר. ולכן 
גדול  ניסיון  איזה  חז"ל  נסתפקו 
לרגע  שהיתה  יצחק  עקדת  יותר: 
אחד, או נסיון של שנים, כמו שהיה 
ב"לך לך מארצך וממולדתך ומבית 
אביך". והמשיך: כזו היתה מסירות 
שנתקדשו  חב"ד  חסידי  של  נפשם 
ונזדככו ביסורים ועינויים והחזיקו 
ארוכות,  שנים  למשך  הדת  את 

והכל בא מכוחו של הרבי!
בחשוון  י"ב  לך  פר'  בערש"ק 
ירושלים  בני  המוני  ליוו  תשפ"א, 
ותלמידיהון  רבנן  בראשות  עיה"ק 
בעריש  רבי  הישיש  הגה"ח  את 
סאטמר  דק"ק  ראה"ק  זצ"ל  וויס 
של  וחביבו  יחידו  בנו  מנצ'סטר, 
'מנחת  בעל  הגאון  הדור  פוסק 

יצחק' זי"ע גאב"ד עיה"ק ירושלים, 
ליד  הזיתים  הר  במרומי  למנוחתו 
בי"א  שנלב"ע  הגדול,  אביו  ציון 

בחשוון בשם טוב ובשיבה טובה. 
ה'מנחת יצחק' נשא כידוע בחייו 
ג' זיווגים. הזיווג הראשון נשא עוד 
שהיה  ומעשה  ה'מלחמה',  קודם 
כך היה. שדכן אחד הציע עבורו – 
עליו  שהוסכם  לפלוני',  פלוני  'בת 
החתן  אם  ראיית  בטרם  הוריו  ועל 

והחתן את המדוברת.
נסעו  הנישואין,  מועד  בהתקרב 
מגורי  עיר  אל  משפחתו  בני  כל 
שמחת  את  שם  לערוך  הכלה, 
הנישואין. אך משהגיעו גמרה האם 
לנוכח  השידוך  את  לבטל  אומר 
מותר  דין  )עפ"י  מראה של הכלה. 
כי  השידוך,  את  לבטל  להם  היה 
שליח,  ע"י  טעות  בשידוכי  מדובר 
לו  לומר  ואפשר  קלקל,  שהשליח 
– 'לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי'(, 
בוא  'יצחק'ל,  האם:  לו  ואמרה 
נברח ונמלט על נפשנו כי אין רצוני 

שתחיה עמה'.
ה'מנחת יצחק', הכריז בתקיפות: 
קשרי  את  ח"ו  לבטל  רוצה  איני 
בידינו  שהרשות  אע"פ  השידוכין, 
לעשות כן, אך איככה אוכל וראיתי 
הכינה  שכבר  זו,  נערה  באובדן 
מספר  בעוד  לנישואיה  עצמה 
ואכן  ותיכלם.  תיבוש  ועתה  ימים 
אף  באומרו:  ונשאה,  שם  נשאר 
גט  לתת  מכן  לאחר  אצטרך  אם 
כן בלית ברירה, מכל מקום  נעשה 
בזו העת נערוך את הנישואין, והס 

מלהזכיר לביישה עתה.
נולד  מנישואיהם  שנה  אחר 
כעבור  בעריש.  ר'  הגה"ח  בנו  לו 
המלחמה  פרצה  שנים  כמה 
קידוש  על  נספתה  והיא  הנוראה 
ה'. ולאחר המלחמה נשא ה'מנחת 
יצחק' תחילה את בתו של הרה"ק 
מוואסלוי זי"ע, ולאחר מכן את בתו 
של הרה"ק ה'אמרי חיים' מויז'ניץ 

זי"ע, אך לא היה לו מהן זש"ק.
סיפור  יצחק'  ה'מנחת  כשסיפר 
זה למקורביו, נענה ואמר: "לאחר 
הראשונים  מנישואיי  שנים  כמה 
הייתי  הטבע  דרך  פי  שעל  נתברר, 
לי  וברור  ערירי.  להישאר  צריך 
אחד  לבן  שזכיתי  ספק,  כל  ללא 
מזיווגי הראשון, וממנו נבנה דורות 
יראים ושלמים בלעה"ר, שבעת קני 
כולם  רבנין,  חתנין  בנין  המנורה, 
תורה  ומרביצי  מופלגים  רבנים 
גרמתי  רק כשכר על שלא  ידועים, 

לבייש נערה מישראל".
סיפור זה היה ידוע זה שנים רבות 
בין מקורביו. לא פלא שר' בעריש 
ז"ל  נלב"ע ביום י"א בחשוון, יומא 
דהילולא של רחל אמנו ע"ה, שהיא 
מסרה נפשה שלא תתבייש אחותה, 

והייתה דוגמה וסמל לוותרנות. 
בנסיון  בהצלחה  נעמוד  הבה 
ה',  קידוש  על  חיים  של  המתמשך 
גדול  דעהו",שהוא  דרכך  "בכל 
משום  ה'.  קידוש  על  מלמות  יותר 
"לך-לך  של  זה  ניסיון  נבחר  כך 
אביך"  ומבית  וממולדתך  מארצך 
להיות הצווי הראשון שניתן ליהודי 
הראשון, ואף פרשה שלימה נקראת 

על שם נסיון זה.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
                  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לעשות רצון אבינו שבשמים
ֶאל  ָאִביָך  ּוִמֵּבית  ּוִמּמוַֹלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך 

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך )יב, א(
שתהא הליכתו משום ציווי ה' 

אחד מעשרה הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו היה: "ֶלְך 
ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך".

בתמורה  הרי  בזה,  יש  ניסיון  איזה  להבין,  יש  ולכאורה 
להליכתו מארצו הבטיחו הקב"ה שכר רב מאוד: "ואעשך לגוי 
גדול" - בנים, "ואברכך" - ממון, "ואגדלה שמך" - כבוד. כל 
אדם שהיה מתבקש לעזוב את ארצו תמורת כזו, מן הסתם היה 

נעתר להצעה זו, ומה גדלותו המיוחדת של אברהם אבינו?
הרי אם יבוא המלך לאדם שלא זכה להיפקד בבנים ויציע לו 
לנסוע למדינת הים להתרפא אצל מומחה גדול. הלא בוודאי 

יקפוץ על ההצעה, ואף יהיה מוכן להוציא על כך ממון רב. 
במשך שנים רבות לא זכה אברהם אבינו להיבנות משרה. 
והנה נגלה אליו הקב"ה ומבטיחו שאם ייסע לארץ אחרת יזכה 
לבנים, ואף מוסיף ומבטיח לו ממון רב ושם גדול. היעלה על 

הדעת שיסרב לכך?! 
יתר על כן, גם אם יש לאדם ספקות לגבי אמינות ההבטחה 
וחושש שהמבטיח לא יקיים את הבטחתו, עם כל זאת, יקשה 
שההבטחה  תקווה  מתוך  הסף,  על  ההצעה  את  לדחות  עליו 
תקוים. על אחת כמה וכמה אברהם אבינו שקיבל את ההבטחה 
לא מבשר ודם אלא מבורא עולם, שכל דבריו אמת והוא כל 

יכול. 
אלא, זה גופא הניסיון שנתנסה בו אברהם אבינו - מה יגרום 
לו לצאת מארצו, האם בגלל ציווי ה', או גם כדי לזכות לשכר 

שהובטח לו - בנים, עושר וכבוד. 
ככל שההבטחות גדולות והשכר רב, כך ניצב האדם בפני 
 - לשמים  לשם  ורק  אך  כוונתו  כל  שתהא  יותר,  גדול  ניסיון 
לקיים ציווי ה' ורצון ה', ולא ישתרבבו בלבו כוונות נוספות 

- להשיג ולקבל את אותן הבטחות שהובטחו לו. 
למה הדבר דומה? 

ה"בן איש חי" אומר, שבין המצוות הקשות ביותר לקיום 
היא מצות עונג שבת. ומדוע? כי סעודות השבת הנן דשנות 
וערבות, והאדם צריך לכוון שאכילתו תהא לשם שמים ולא 

לעונג הגוף.
הניסיון  קושי  הליכתו,  על  שכר  לאברהם  הובטח  כאשר 
ְלך"  "ֶלך  לו  אומר  היה  הקב"ה  אילו  הוכפל.  בפניו  שעמד 
זאת  לעשות  מוכן  אברהם  היה  מאומה,  לו  להבטיח  בלי 
תיכף  ציוויו  את  לקיים  יש   - ציווה  ה'  אם  כי  ובמים,  באש 
על  שכר  לו  מוסיף  ה'  כאשר  אבל  פקפוק!  שום  בלא  ומיד, 
ניסיון, שמעתה  עוד  לו  גם מוסיף  בזה  הרי  בניסיון,  עמידתו 
ולהקפיד  השכר  את  לקבל  הטבעי  הרצון  על  להתגבר  עליו 
שהליכתו מארצו תהא אך ורק משום ציווי ה' ולא בגלל שום 

סיבה אחרת של תועלת וטובת הנאה. 
שאר ההנאות בטלות ביחס למעלת קרבת ה'

אברם  "וילך  בשלמות.  בניסיון  עמד  אבינו  אברהם  ואכן, 
כאשר דבר אליו ה'", אומר ה"אור החיים" הקדוש: "הודיע 
הכתוב צדקותו של אברהם, כי מה שהלך לא לצד הבטחות 

האמורות אלא לעשות דבר ה'". 
מדוקדקים  הדברים  כי  הקדוש,  החיים"  ה"אור  ומוסיף 
לך  לך  לאברהם  ה'  "ויאמר  נאמר:  בתחילה  הכתוב.  מלשון 
מארצך" - 'אמירה' לשון רכה. אך הליכתו של אברהם היתה 
"כאשר דיבר אליו ה'" - 'דיבור' לשון קשה. והביאור: "ויאמר 
ה' לאברהם" - ה' אמר לו שמהליכתו תצמח לו תועלת רבה, 
להשמיענו  הכתוב  בא  אך  ולשם.  ולממון  לבנים  יזכה  כי 
לא  ה'",  אליו  דיבר  "כאשר  היתה  אברהם  של  הליכתו  כי 
לתועלתו ולהנאתו, כדי להשיג את ההבטחות שהובטחו לו, 
אלא אך ורק משום גזירת מלך וציווי ה'. ואמנם בהבנה שלנו, 
שהיה  משום  יותר,  קשה  היה  בפניו  ניצב  שאברהם  הניסיון 
וטובת  התועלת  את  להשיג  הטבעי  הרצון  על  להתגבר  עליו 
ההנאה שהובטחו לו מאת ה'. אבל באמת, לאברהם אבינו לא 

היה בזה ניסיון כלל. 
אדם לא ראה את הוריו עשרות שנים וגעגועיו אליהם עזים 
ביותר. יום אחד בא אליו המלך ואומר לו: "אם תיסע לארץ 
אחרת תוכל לפגוש שם את הוריך, ולא זו בלבד אלא תקבל 

מהם דמי כיס שיועילו לך בעת שהותך שם"...
כל  במשך  בקרבו.  ַהְמָתה  אדם  אותו  של  נפשו  זה,  מרגע 
הימים ציפה בכיליון עיניים לרגע המיוחל שבו ייסע לפגוש 
את הוריו האהובים. האם באותה עת גם יחשוב על דמי הכיס 
שיקבל מהם?... הפרוטות העלובות הללו בוודאי אינן עולות 
במחשבתו כלל! דוגמא נוספת: אומרים לאדם: "אם תשקוד 
על התורה, תקבל מלגה של כמה מאות שקלים, ומלבד זאת - 
תזכה להיות תלמיד חכם ומרביץ תורה גדול, שמך ילך מסוף 
העולם ועד סופו, רבים ישחרו לפתחך לשמוע את אמרי פיך. 

כל זה בעולם הזה. ובעולם הבא - תזכה לשבת בחברתם של 
מזיו  ליהנות  תזכו  ויחד  לראשיכם,  עטרות  הדורות,  גדולי 

השכינה". 
כל  על  במחשבות  תפוס  יהיה  שראשו  אדם  נא,  ִאמרו 
המעלות הרוחניות הנשגבות שיזכה להן בעולם הזה ובעולם 
כשייכנס  הכספי?  לשיקול  כלשהו  מקום  יש  האם  הבא, 
לעולמה של תורה ויראה לנגד עיניו את הייעודים הרוחניים 
הנפלאים, האם ישים לב לקשיים החומריים שייתקל בהם פה 
ושם? הרי הכל בטל ומבוטל לעומת המעלות שישיג על ידי 

לימוד התורה הקדושה! 
הארץ  אל  מארצך...  לך  "לך  לאברהם:  אומר  הקב"ה 
אשר אראך" - שם תזכה לקרבת ה', לדבקות בה' ולהשראת 
השכינה. אברהם משתוקק בכל מאודו לזכות לכך, ותיכף ומיד 
האלוקים.  לו  יאמר  אשר  המקום  אל  בדרכו  ארצו,  את  עוזב 
לעומת הדבר הנשגב של קרבת ה' ודבקות בה', כל התועליות 
האחרות של בנים, ממון וכבוד וכל טובות ההנאה שבעולם 
לבו  את  ממלאת  כאשר  לגמרי!  ערך  חסרות  נעשות  כולן   -
שכל  ובוודאי  בוודאי  ה',  לקרבת  לזכות  העזה  ההשתוקקות 
ואינם מהווים  אינם תופסים אצלו מקום כלל  שאר הרצונות 

שמץ של שיקול בשיקוליו לקיים את ציווי ה'. 
לכל ניסיון יש תכלית ומטרה

ניסיונות, לא תמיד  ניסיונות. החיים רצופים  אין אדם בלי 
קל לעמוד בהם, נדרשים מן האדם אמונה איתנה וכוחות נפש 
הקב"ה  ותכלית.  סיבה  בלי  בא  לא  דבר  שום  אבל  גדולים. 
מעמיד את האדם בניסיון כדי להשיג איזו תכלית. אילו היה 
האדם יודע מראש את תכלית ומטרת הניסיון; אילו היה יודע 
לאיזו דרגה רוחנית נשגבה יעפיל על ידי עמידה בניסיון; אילו 
בניסיונותיו  עומד  היה   - כך  על  יקבל  שכר  איזה  יודע  היה 

בשמחה ובגבורה.   
מספר ה"בן איש חי": מעשה בחכם אחד ששונאיו העלילו 
ביתו,  אל  באו  המלך  שוטרי  במלכות.  סרה  דיבר  כי  עליו 
הוא  המעשה  שבעל  ]ייתכן  הסוהר  בבית  וכלאוהו  תפסוהו 
הרב "בן איש חי" עצמו, שכידוע נכלא בבית סוהר שלושים 

יום[. 
השלטונות רצו לדכא את רוחו ולערער את בטחונו העצמי, 
כדי שיודה באשמה שטפלו עליו. מה עשו? כלאוהו בצינוק, 
לו  והרשו  בתאו,  אוכל  מעט  לו  הניחו  העולם,  מן  מבודד 

להכניס פנימה רק דפים וכלי כתיבה. 
אדם רגיל היה נשבר לגמרי. אבל אותו חכם ניצל את מצבו 
שרוי  בעודו  ימים,  באותם  וליל.  יומם  בתורה  ועסק  המיוחד 
בתעניות וסיגופים, העלה על הכתב חידושים נפלאים בתורת 
שלם.  חיבור  לכדי  התקבצו  הרבים  הדפים  והקבלה.  הסוד 
מרוב שהיה שקוע בתורה ובחידושיו הנפלאים, שכח שהוא 

כלוא בצינוק מבודד בבית הסוהר...
החוקרים חקרו אותו על דבריו כנגד המלכות. הוא, כמובן, 
ועלילת  שקר  שהכל  וטען  וכל  מכל  ההאשמות  את  הכחיש 
אמת,  דברי  ניכרים  ואכן,  שונאיו.  עליו  שהעלילו  דברים 
שוחרר  זמן  וכעבור  מפשע  חף  שהוא  לו  האמינו  החוקרים 

מבית הסוהר ושב לביתו.  
ואז הגיעה העת להתבונן במה שקרה לו. חשב הרב לעצמו: 
הרי שום דבר בעולם לא קורה מעצמו, הכל מאת ה', כל דבר 
יש לו סיבה ומסובב. אם כן, תהה בלבו, על מה עשה לי ה' 

ככה, מדוע הייתי צריך לעבור את כל הניסיון הקשה הזה?
ילדים,  גדודים של  גדודים  בלילה בשנתו הופיעו בחלומו 
כולם דמו לו בקלסתר פניהם, יֵפי תואר והדורי מראה. אמרו 

לו: אתה רואה את הילדים האלה? כל אלו הם יצירה שלך! 
הכיצד? - תמה החכם, ונענה כי יצירתם היתה על ידי שישב 

בצינוק.  והוא המשיך לתמוה: כיצד יצרתי אותם?
לכודות  היו  אשר  נשמות  הם  אלו  כל  לך,  דע  לו:  אמרו 
אותן  השליכו  הקודם.  בגלגולן  שחטאו  החטאים  מחמת 
כדי  אותן,  ויגאל  יבוא  שמישהו  חיכו  שנים  ובמשך  לצינוק, 
סובבו  השמים  מן  והנה  למרומים.  ולעלות  לשוב  שיוכלו 
שיעלילו עליך עלילות דברים, כדי שתיאסר ותושלך לצינוק 
ותעסוק שם בתורת הסוד ותחבר חיבור חשוב בעניינים אלו, 
ועל ידי כך יתוקנו אותן נשמות והן ישובו ויעלו למרום. אומר 
הרב "בן איש חי": לפעמים נגזרה על האדם גזירת גלות, הוא 
נאלץ לגלות מביתו לארץ זרה ונכריה. הוא חושב לעצמו: מה 
עשיתי? על מה עשה לי ה' ככה? למה נגזרו עלי ייסורים אלו? 
ומשפחתך  ביתך  את  לעזוב  עליך  היה  היא:  התשובה 
ולגלות לארץ אחרת - כדי לגאול ולהציל נשמות חוטאות. זו 
היתה תכלית גלותך. דע לך, זכות גדולה נפלה בחלקך להציל 

נשמות בישראל.
המשך  עוד  שם  עיין  ח"א,  אחריך"  "משכני  הספר  )מתוך 

המאמר(. 



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



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



ח' חשוון תשפ"ב 1814/10/21 בחולון בת ים

פתיבר קרמל של 
אסם חוזר למדף

לאור בקשות חוזרות ונשנות של צרכנים, אסם-נסטלה מחזירה 
את פתיבר קרמל האהוב שמצטרף לסדרת פתיבר אסם 

המצליחה

פתיבר אסם הוא מותג הביסקוויטים המוביל בישראל עם 
כ- 70% נתח שוק, ואהוב ביותר בקרב הצרכנים הישראלים. 

כיום יש תחת הסדרה- 
הביסקוויט הקלאסי 

והשוקו. 

כעת, אסם-נסטלה 
החליטה להשיב למדפים את ביסקוויט פתיבר קרמל, ביסקוויט 

פריך ונהדר לעוגת ביסקוויטים משודרגת או כנשנוש בין 
הארוחות.

ניתן להשיג בכל רשתות השיווק. 

כשרות: בד"צ העדה החרדית.

עם המבצעים של נתיב החסד 
תאהבו את השגרה

מבצעי השגרה ברשת הסופרים 'נתיב החסד': לקראת שבת 
מבצעי חמישי שישי חסכוני )חמישי-שישי, ח' וט' בחשוון -14
15.10.21(: שוקולד טריק 4 ב-10.90 ₪, עוגות ברמן או אחווה 

ב-8.90 ₪, שישיית RC ב-19.90 ₪ ופילה סלמון אדום גרופ 
ב-59.90 ₪ לק"ג.

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון בימים שני עד שישי, ה'-ט' 

בחשון )11-15.10.21(: תפוצ'יפס או דוריטוס 3 ב-20 ₪, 
תה ירוק של ויסוצקי ב-17.90 ₪, קפה רד מאג ב-17.90 ₪ 

וחמישיית מגבונים ב-10 ₪.

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.

חדש ממולר: 
Heaven Muller )מולר אוון( 

סדרת יוגורט קרמית סמיכה במיוחד עם חתיכות פרי עסיסיות 
– בהשגחת בד"צ העדה החרדית

 Heaven הפסגה של הטבע: הכירו את מולר

סדרת היוגורטים החדשה והמפנקת של מולר – בהשגחת בד"צ 
בעדה החרדית

מותג היוגורט הבינלאומי Muller מתחדש לרגל חודשי הקיץ 
החמים בסדרת יוגורטים חדשה ומפנקת במיוחד ביוגורט 

"מולר אוון", בסדרה החדשה הושם דגש על הטעם והמרקם 
שמביאים את הטעם הטוב של הטבע לפסגות חדשות.

סדרת Muller heaven מכילה יוגורט בטעמי פירות במרקם 

עם ברכל טוב יהיה לכם רק טוב!
קניות בסתיו רק בסניפי ברכל טוב: מגוון ענק של מבצעים וסל 

קנייה משתלם במיוחד עם כל מה שצריך לשבתות ולסתם ימים. 
מגוון גדול של מבצעים בימים שלישי ורביעי במחלקות השונות 

עם שוק פירות וירקות גדול ומגוון במחירים משתלמים.

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

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

מבצעי מי שטרח בימים חמישי-שישי, ח' וט' בחשוון )-14
15.10.21(: רוגלך 2 ב-12.90 ₪, חומוס וסלטי ירקות 2 ב-16.90 

₪, יין מוריה לייט או מיץ 
ענבים ב-10 ₪, בירה נשר 
מאלט 2 ב-10.90 ₪, נייר 

אפיה 2 ב-14.90 ₪ וצלחות 
גדולות עבות ב-12.90 ₪.

בנוסף, מבצעי כאסח מטורפים כל השבוע )10-15.10.21(: עוף 
שלם שארית ב-19.90 ₪ לק"ג בלבד וקפה ארומה, קפה מוקה, 

וניל 200 גרם, שלישיית קפה טורקי ב-17.90 ₪ בלבד ליח'.

החברות הנבחרות שמחכים לכם בסניפים. צוות העובדים מצפה 
לשרת אתכם נאמנה ולהעניק לכם חווית קניה מוזלת במיוחד. 

תבדקו אותנו.

אגף תקשורת והסברה
המרכז הרפואי שיבא תל-השומר

רפואה ללא גבולות: הסכמים לשיתוף פעולה ראשון מסוגו 
בתחום הבריאות נחתמו בין המרכז הרפואי שיבא לשני בתי 

החולים הגדולים בבחריין 

שני הסכמים פורצי דרך לשיתוף פעולה בתחום הבריאות נחתמו 
לאחרונה בין המרכז הרפואי שיבא לשני בתי החולים הגדולים 

בבחריין – בית החולים סולימאניה ובית החולים האוניברסיטאי 
קינג חאמד. 

המרכז הרפואי שיבא נבחר לאחרונה על ידי המועצה העליונה 
לבריאות בבחריין להוביל שיתופי פעולה בתחום הבריאות. 

במסגרת זו יצאו 
לבחריין שתי משלחות 
מטעם המרכז הרפואי 

שיבא בראשות יואל 
הר אבן – מנהל 

החטיבה הבינלאומית 
במרכז הרפואי. 

 במסגרת ההסכמים שנחתמו עם מנהל בית החולים סולימאניה, 
ד"ר  מוחמד אל-אנסרי, ומנהל בית החולים האוניברסיטאי קינג 

חאמד, מייג'ור גנרל )MG(, השייח' ד"ר סלמאן אל-חליפה, 
סוכמו שורה של שיתופי פעולה בתחומי הכשרות של צוותים 

רפואיים, שיתוף ידע, מחקרים משותפים, טכנולוגיה וחדשנות.  

אינפורמטיבי
***

*

עמק במבצע טעים במיוחד:

עונים על 3 שאלות ויכולים לזכות 
במארז מפנק עד הבית!

עם החזרה לשגרה לאחר החגים– עמק פותחת במבצע טעים 
במיוחד. קונים מוצר ממגוון המוצרים של עמק, מתקשרים 

לטלמסר 03-3738000 ועונים 
במהירות על שלוש השאלות. 150 

העונים נכונה בזמן הקצר ביותר 
יזכו במארז עמק מפנק עד הבית. 

המארז כולל: מגוון גבינות עמק, 
טוסטר, לחם ומדבקות לכריכים.

גבינת עמק של תנובה ייחודית באיכותה חסרת הפשרות, היא 
מקור לחלבון וסידן וידועה בטעמה המשובח. מגוון גבינות עמק 

הפכו לחלק בלתי נפרד ממוצרי החלב למהדרין המצויים בכל 
בית.  

סדרת עמק של תנובה, מובילה את קטגוריית הגבינות הצהובות 
בישראל ומונה שורה של מוצרים מובילים ובהם: פרוסות גבינה 

צהובה עמק 28%, עמק לילדים- אצבעות עמק ואצבעות 
מוצרלה, פתיתי עמק, מוצרי עמק מופחתי שומן, ועוד. 

המבצע המיוחד יסתיים בט"ו בחשוון תשפ"ב, בכפוף לתקנון.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א חילק ופלים מסורתיים של 'מן' 

לעשרות ילדי ישראל שביקרו בסוכתו
כמיטב המסורת אשר השתרשה בשנים האחרונות, חילק  שר 

התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ופלים מסורתיים של 
"מן" לילדי ישראל לאחר שזכו לביקור חג בסוכתו.

הופלים המסורתיים של 'מן' מיוצרים כבר למעלה מ65 שנה, 
ואין ילד או מבוגר 

שלא מכיר את 
טעמם הנוסטלגי.  
האיכות המדהימה 

וחומרי הגלם הטובים 
והמשובחים ביותר,  

הובילו את קטגוריית 
הופלים לקדמת 

השוק במגזר החרדי.    

לבחירתכם מגוון רחב של וופלים בטעמים שונים: שוקולד, 
חלווה, לימון , קפה וניל. מאגדות וופל מצופה ועד..

כל מוצרי 'מן'  הינם פרווה ועשויים  ללא חומרים משמרים, 
ללא שומן טראנס ללא צבעי מאכל וללא כולסטרול. בהשגחת 

הרב לנדא והרב שבח רוזנבלט שליט"א, להשיג ברשתות 
השיווק ובחנויות המובחרות

מומחי סנו מגישים:

איך עושים טיפול תקופתי 
למכונת הכביסה?

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

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

טיפול תקופתי לניקוי ולשמירה על מכונה תקינה לאורך שנים.

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

מכונה עמוסה תנקה את הבגדים פחות טוב. לפניכם מספר 
טיפים חשובים מאת מומחי סנו 

לשמירה על מכונת הכביסה.

ניקוי הפילטר: אם הבגדים יוצאים 
מלוכלכים, עם ריח רע או שתפקוד 

המכונה נראה לכם ירוד, אין צורך 
לקרוא בדחיפות לטכנאי, יכול להיות 
שמדובר בפילטר סתום. הפילטר של 

המכונה נמצא בדרך כלל בתחתית 
המכונה בחזית או באחד הצדדים 

מאחורי מכסה קטן. פתחו את המכסה 
ושחררו את הפילטר שמוברג בפנים, 

לרוב הוא יהיה סתום בגלל שאריות 
אבקה, שערות, גומיות ואפילו כסף. שוטפים את הפילטר

מדוע יש לבגדים ריח רע? בגדים עם ריח לא נעים יכולים להעיד 
על פילטר סתום אבל לא רק, גם הצטברות עובש ובקטריות 

עלולה להפיץ ריחות רעים. אם מכונת הכביסה נגועה בעובש 
הפעילו אותה ריקה בתכנית הרתחה עם חצי כוס חומץ, 

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

סקרלוטה – מלכת 
הסתיו של 'ענבי טלי'

האם גם אתם מכורים לענבים? מי אמר שענבים אוכלים רק 
בקיץ?! 

הרוחות הקרירות שנושבות לאחרונה בכרמים של ענבי טלי 
מכריזות על בואה של עונת 

הסתיו,  העונה הכי כיפית 
בשנה,  וזו הזדמנות ליהנות 
מצלחת מלאה בכל טוב של 
ענבי סקרלוטה- זן השמור 

במיוחד לעונת הסתיו, תענוג 
בריא, טעים ועסיסי בכל ביס 

וביס!  

זן הסקרלוטה המכונה 'מלכת הסתיו', הינו זן מרשים ועשיר 
בטעם, בעל גרגירים סגולים-אדומים, גדולים וטעימים. זהו 

הזן האחרון להבשיל וניתן ליהנות ממנו מחודש אוקטובר ועד 
תחילת נובמבר .

אז כל שנותר לכם לעשות הוא לגשת לירקניה או לסופר 
הקרובים, לחפש את קופסאות ענבי טלי הנמכרים עם 

המדבקה המציינת את שם הזן הספציפי ופשוט ללקק את 
האצבעות. מוזמנים לנסות! 

ענבי טלי, ללא חשש עורלה,  ובמגוון כשרויות מהודרות : בד"ץ 
העדה החרדית, הרב לנדא והרב רוזנבלט שליט"א , בד"צ 

מחזיקי הדת ובהשגחת הרב הגר"י אפרתי שליט"א. 

טרנד הבייגלה המלוח מגיע אל מדף העוגיות:

אסם-נסטלה משיקה את 
קרמוגית במילוי בייגלה

בגלידות, קינוחים ואפילו בבמבה, טרנד קרם הבייגלה המלוח 
כובש את הצרכנים בזכות הטעם הנהדר והשילוב המושלם בין 
מתוק ומלוח. הצרכנים מתרגשים משילוב הטעמים המוצלח 

ומקבלים בהתלהבות גדולה מוצרים חדשים המשלבים את 
הטעם האהוב.

הצרכן הישראלי ממשיך לחפש חידושים וריגושים על המדף, 
ובאסם-נסטלה זיהו את הטרנד הכי חם של שנת 2021 ואת 

חיבת הצרכנים 
לשילוב של 

מתוק-מלוח 
ופיתחו טעם חדש 

נוסף לסדרת 
העוגיות המפנקות קרמוגית: קרמוגית במילוי קרם בייגלה הוא 

השילוב המושלם בין עוגייה מתוקה ומפנקת לבין קרם בייגלה 
מלוח וטעים במיוחד. הפינוק המושלם ליד הקפה או כנשנוש 

שבא משהו מתוק וטעים.

המהדורה החדשה של קרמוגית במילוי בייגלה מצטרפת 
לטעמים הקיימים: קרמוגית בטעם שוקו, קרמוגית במילוי 

בטעם אגוזים, קרמוגית חלבה וקרמוגית קרמל מלוח שהושק 
גם הוא לאחרונה.

כשרות:  בד"ץ העדה החרדית 

ניתן להשיג בכל רשתות השיווק.

קרמי עשיר ובתוספת 
חתיכות פרי, 

בטעמים: מנגו-
פסיפלורה, תפוח-
פטל ואננס-תות. 

הסדרה החדשה 
כשרה למהדרין בהשגחת בד"צ העדה החרדית. ניתן להשיג 

בכל נקודות המכירה. 

ד”ר פישר מרחיבה את סדרת קמיל ומשיקה אל סבון 
לידיים ולגוף לניקוי יסודי, להזנת כל סוגי העור 

קמיל אל סבון Clean & CALM כתום מועשר 
 Clean & בשיבולת שועל וקמיל אל סבון

Nourish סגול מועשר בשמן ארגן 
ד”ר פישר מרחיבה את סדרת קמיל האהובה ומשיקה שני אל 
סבון לידיים ולגוף המיועדים לניקוי יסודי של הידיים, מעניקים 

לחות והזנה לכל סוגי העור, בעלי קצף עשיר, מרקם נעים למגע 
וריח נפלא.

התכשירים החדשים, בדומה 
לתכשירים הקיימים בסדרה, מוצעים 

בבקבוק מלבני רחב ויציב, חסכוני ונוח 
במיוחד, ובעלי משאבה קלה ונוחה 

לשימוש. בשונה מהבקבוקים העגולים 
שנמצאים כיום בשוק, לבקבוק זה יש 
יתרון משמעותי – ניתן להצמיד אותו 

לקיר או לשיש ובכך תופס פחות מקום.

המוצרים החדשים מכילים אל סבון בתכולת 1 ליטר:

קמיל אל סבון כתום – CLEAN & CLAM  - לניקוי עמוק ויסודי 
והרגעת העור.

אל סבון היגייני לידיים ולגוף, המועשר בשיבולת שועל ופרו 
ויטמין B5 המזין את העור ומותיר אותו חלק ובמראה בריא. 

קמיל אל סבון סגול – CLEAN & Nourish – לניקוי עמוק ויסודי 
והזנת העור. 

אל סבון היגייני לידיים ולגוף, המועשר בשמן ארגן להזנה של 
העור המותירה אותו חלק ובמראה בריא. 

ניתן להשיג ברשתות הפארם, רשתות השיווק, בבתי המרקחת 
ובחנויות המובחרות

חזרה לאכילה מאוזנת אחרי החגים
מאת רותי אבירי דיאטנית סטארקיסט

אחרי החגים שכולנו חיכינו לו- כבר ממש כאן ותקופה זו 
מלווה אצל רבים מאיתנו, גם בעודף משקל שנובע מאכילה 

לא מאוזנת וריבוי סעודות משפחתיות.

אז מה עושים? נשמע מפתיע אך החזרה לשגרה היא הפתרון 
הטוב ביותר. הגוף לא מעוניין להישאר עם המשקל שעלה 

בזמן קצר יחסית והחזרת הגוף לשגרת אכילה רגילה, תחזיר 
תוך פרק זמן קצר יחסי את משקל הגוף למשקלו טרום 

החגים. 

הכינו מראש גם ארוחות מלאות מבושלות. אם אתם יודעים 
שלא יהיה לכם זמן לבשל, הקפיאו ארוחות מראש כדי להמנע 

מהגעה הביתה רעבים והיתקלות בזה שאין "אוכל אמיתי" 
משביע וטעים. זה כמובן עלול לגרום לנשנושים ולאכילה 

מוגברת אך לא משביעה.  
דאגו שהארוחות לא יהיו 

על טהרת הפחמימות 
שקל יותר בד"כ לאכול 

מהן יותר ושיכילו מספיק 
חלבונים שגם אחראים 

במיוחד על תחושת שובע.  

אין לכם זמן לבשל ולהכין? תמיד אפשר לפתוח קופסת טונה 
סטארקיסט שלמרות המקובל לחשוב, אינה מכילה חומרים 

משמרים כלל ושומרת על רב הערכים התזונתיים של הדג 
הטרי.

ב 100 גר' של טונה סטארקיסט יש כ 20-25 ג' חלבון, שזאת 
הכמות המומלצת לצריכה בארוחה אחת.

אל תשכחו את ארוחות הביניים. יש להם חשיבות גדולה 
בשמירה עלינו כדי לא להגיע רעבים מידי לארוחה הבאה 

ולאכול בה יותר מידי. כריך בריא מלחם מלא עם טונה או גבינה 
וירק, יוגורט עם פרי או שייק פירות מרענן יכולים לשרת מצוין 

את המטרה.

 חטיף  חדש בסדרת חטיפי צ'יטוס בישראל:

צ'יטוס PUFFS בטעם גבינה
להיצע המוצרים הקבוע, המיוצר במפעל המלוחים של שטראוס 

מצטרף בימים אלו אחד המוצרים 
המובילים של מותג צ'יטוס בשוק 

הבינלאומי - צ'יטוס PUFFS בעל מרקם 
רך ואוורירי, בטעם של גבינה המאפיין את 

חטיפי המותג.

צ'יטוס PUFFS הנו המוצר השני הנמכר 
ביותר מבין חטיפי פפסיקו ברחבי העולם. 

החטיף נמכר בלמעלה מ-40 מדינות 
בעולם בהן: ארה"ב, קנדה, באירופה, דרום אמריקה ועוד. 

משקל: 160 גר', 55 גר'.

כשרות: בד"צ העדה החרדית



דירות 
למכירה

3-3.5 חדרים

וילות ובתים

ז’ חשון- ח’ חשון תשפ”ב
13/10/2021-14/10/2021

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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בלעדי ברחוב הרב שך 
קרוב לאיצקוביץ, דירת 

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

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

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

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

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)42-45(תיווך צור 03-6701920

 בשיכון ה' דופלקס 5 
חדרים + יחידת הורים + 

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

 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(_____________________________________________

באר שבע
 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

054-8413717)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
054-8413717)43-43(_____________________________________________

 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 

054-8413717)43-43(_____________________________________________

 למכירה, ברגר מול 
האוניברסיטה, דירת 4 חדרים, 

מחולקת ל- 3 יחידות, 
מושכרת 4,200 נטו, אזור פינוי 

בינוי, מחיר שיווק 925,000 
054-8413717)43-43(_____________________________________________

 למכירה שכונה א', ברחוב 
כיכר קפלן, דירת 4 חדרים, 

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

054-8413717)43-43(_____________________________________________

 שכונה ה', רחוב גלבוע, 
דירת 3 חדרים, מחולקת ל- 2 
יחידות דיור, מושכרת 4,200 

נטו, במחיר 899,000, דיל 
054-8413717)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
054-8413717)43-43(_____________________________________________

 דוד המלך 3 חדרים, קומה 
1, משופצת, מחיר שיווק 
054-8413717 610,000)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 
_____________________________________________)43-43(ש"ח 054-8413717

 למכירה, שכונה ו' החדשה 
מול הקריה החרדית, דירת 3 
חדרים, קומה 3/4, 78 מ"ר, 

מעולה לחלוקה, דיל, 610,000, 
_____________________________________________)43-43(שיווק 054-8413717

 חדשה בבלעדיות, בשכונה 
ג', ברחוב שרעבי, דירת 3 

חדרים, 76 מ"ר, קומה 1/4, 
מושכרת 2,400, מעולה 

לחלוקה, מחיר שיווק 680,000 
054-8413717)43-43(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 

2,190,000, 5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 43-43(תיווך(_____________________________________________

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

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

B.D.A 43-43(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

חדרים 2,900,000
B.D.A 43-43(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 43-43(תיווך(_____________________________________________

 בהגר"א 86 מ"ר, ק"ג 
+ חתימות ל- 50 מ"ר בגג 

)בטון(, 1,890,000, מאוררת 
_____________________________________________)43-43(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בבן יעקב, ק"ב, 55 
מ"ר + אופציה מידית ל- 40 

מ"ר, חזית, ישנה ושמורה, 
1,580,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 63 
מ"ר, ק"ב )רעפים(, משופצת 

ומפוארת, חזית, אופציה, 
1,420,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)43-43(_____________________________________________

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

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

054-5500263)43-43(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 
90 מ"ר, מחולקת, 

ק"ב אחרונה, 3 כ"א, 
1,750,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי, ק"ב 
אחרונה, מחולקת ל- 2, 

מושכרת ב- 4,800 ש"ח, 
1,370,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 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)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! בבניה אזור 
שמעיה דירת גן 4 חד', 97 

מ"ר + חצר 25 מ"ר, חזית, 
2,300,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוב הוז 
דופלקס 260 מטר, 

3 כיווני אוויר + חניה 
בטאבו, קומה 3, חזית 

"פנחס נכסים"
055-6789653)43-43(_____________________________________________

 בהירדן-הרב שך, דופלקס 
135 מ"ר )לפיצול, ט.משותף, 
מדרגות חיצוניות(, 2,125,000 

גמיש תיווך הנדל"ן
050-4177419)43-43(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב 054-5500263

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 

190 מטר + 3 מרפסות, 
מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,200,000 גמיש 
תווך רבקה נקב
053-9244430)43-43(_____________________________________________

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

חניה בטאבו, 1,780,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 בברוט למשקיעים!! 
דופלקס 100 מ"ר, 

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

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

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

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

2,850,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בקובלסקי 
5 חד', קומה ראשונה + 
מרפסת סוכה + יחידת 

דיור 40 מ"ר, 2,250,000 
"פנחס נכסים"
055-6789653)43-43(_____________________________________________

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

קומה 1 + יחידה 35 
מטר, 3 כיווני אוויר 

"פנחס נכסים"
055-6789653)43-43(_____________________________________________

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

מרפסת 10 מטר, 
משופצת "פנחס נכסים" 

055-6789653)43-43(_____________________________________________

 במימון-סוקולוב 5 חד', 
ק"ג )בלי( + 2 יחי"ד, משופץ 
כליל, חזית, 2,790,000 גמיש 

_____________________________________________)43-43(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 115 מטר 
עם מרפסת + 2 חניות, 

מושכרת לעוד שנה, 
מחיר: 2,890,000 תווך 

_____________________________________________)43-43(רבקה נקב 053-9244430

 בלעדי באברבנאל 
)קרוב להצבי(, ענקית, 
130 מ"ר, 5 חדרים + 

מ.שמש גדולה, מושקעת 
ברמה גבוהה, חזית + 
כ- 100 מ"ר, 3 יחידות 

דיור בגג, מושקעות 
ומרוהטות, מושכרות ב- 
8,000 ש"ח, 3,400,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)43-43(והשקעות 054-4290600

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

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

03-5799308)43-43(_____________________________________________

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

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

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
למנחם 4 חדרים, 106 
מ"ר, ק"ג )גג בטון( + 

מעלית + חזית + חניה, 
2,300,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', 83 
מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד!!! 1,630,000 
נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

 באברבנאל בוטיק 
4 חד', 100 מ"ר, 

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

050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

מהיסוד, מ.סוכה, 
1,670,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)43-43(_____________________________________________

4.54 חד', כ-  
100 מ"ר, מ.כחדשה!!! 

ק"ב, ח.בטאבו, 
1,740,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 באבוחצירא 4.5 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה בטאבו, 1,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)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

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

_____________________________________________)43-43(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)43-43(_____________________________________________

 בלעדי! ברב שך מרכז 
4 חד', 70 מ"ר, ק"ב, חזית, 
משופצת כחדשה א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 בהאדמור אלכסנדר 4 
חדרים ענקית, ק"א, עורפית 

עם מעלית, 2 מזגנים, 2 
שרותים, מיידי תיווך צור 

03-6701920)43-43(_____________________________________________

 בבית יוסף לקראת 
גמר בנייה, 4 חד' 

גדולה ומשודרגת + 
מרפסת שמש ומחסן, 

ב- 2,300,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

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

מעלית, 2,000,000 גמיש
B.D.A 43-43(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור מימון 4 חד', 
יפה ומסודרת + 3 כ"א + 

א.להרחבה, 2,070,000 
ש"ח תיווך:

050-5749543)43-43(_____________________________________________

 בקרית הרצוג 4 וחצי 
חד', 90 מטר )יש רצפה 

30 מטר(, אופציה של 
עוד 145 מטר מאושרת 
)שולמו אגרות( "פנחס 
_____________________________________________)43-43(נכסים" 055-6789653

 מציאה, ברימון 4 חד' 
+ יחי"ד מושכרת, 30 מ"ר, 

משופץ כליל, ק"ק, 2,020,000 
גמיש תיווך הנדל"ן

050-4177419)43-43(_____________________________________________

 באסם 4 חד', 90 מ"ר, 
ק"ה, חזית, מושקעת במיוחד, 
יפה, 2,100,000 תיווך הנדל"ן 

050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בבורוכוב 4 חד', מעלית, 
חזית, מטופחת, מושקעת, 

1,720,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)43-43(_____________________________________________

 ברמבם בבניה 4 חד', 100 
מ"ר )לא צמוד מדי, תשלומים 

נוחים(, 2,050,000 תיווך 
_____________________________________________)43-43(הנדל"ן 050-4177419

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

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

054-5500263)43-43(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)43-43(אלטרנטיב 054-5500263

 באלישע 4 חד', 
מטופחת ויפה + מעלית 

וחנייה + מרפסות, ב- 
2,090,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 באברבנאל בבניין 
חדיש, 4 חד', קומה 

ראשונה, חזית, 3 כיווני 
אויר + חניה בטאבו + 

אופציה, ב- 1,890,000 
להב נכסים

050-4177750)43-43(_____________________________________________

 במנחם בגין 3.5 חדרים, 
משופצת, מסודרת, קומה 
4 ללא מעלית, אופציה על 

הגג ובצד, 1,550,000 נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(השקעות 050-4130093

 שלמה בן יוסף, קומה 2, 
חזית, 3 חדרים גדולה מאוד, 

משופצת, אופציה גדולה 
בצד, 1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(השקעות 050-4130093

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

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

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

054-8535000)43-43(_____________________________________________

 באברבנאל בבניין 
חדש 3 חד' משודרגת 
+ סוכה וחניה בטאבו, 

ב- 1,580,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)43-43(נכסים 050-4177750

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, 70 מטר + אופציה 

להרחבה, משופצת, 
1,700,000 גמיש

B.D.A 43-43(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 3.5 
חד', כחדשה, ממוזגת 
ומאווררת, 1,750,000 

ש"ח תיווך:
050-5749543)43-43(_____________________________________________

 בברויאר 3 חד', ק"ב, 64 
מ"ר + מעלית וחניה, מיידי, 

1,580,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בדוד המלך 3 חדרים, 
70 מ"ר, משופצת 

ומושקעת, עורפית, 3 
כ"א, ק"ב + אופ' בצד, 
1,550,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)43-43(_____________________________________________

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

3 כ"א, ח.בטאבו, 
1,630,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

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

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

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

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

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

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)43-43(_____________________________________________

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

בניין מטופח, 1,620,000 ש"ח 
_____________________________________________)43-43(א. פנחסי 03-5799308
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טבריה

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

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

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

ירושלים והסביבה

יבניאל

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

בני ברק

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

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים
 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-43ש(מבודד 052-3833809

בר יוחאי

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

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

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

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

טבריה

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

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

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

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

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

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

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

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

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

קריית גת

קריית מלאכי

 בלוחמים, חדשה 
ומפוארת!! דירת גן 4 

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

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

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

מ"ר, מרוהטת, 3,600 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)42-42(_____________________________________________

+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
 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

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

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

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

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

 בהרב שר, חדר וחצי 
להשכרה, מאובזר, מרוהט 

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

 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 
_____________________________________________)35-43ש(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

 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
 בזבוטינסקי/ב"ב, 2.5 
חד', שמורה ומסודרת + 
א.להרחבה, 1,390,000 

ש"ח תיווך:
050-5749543)43-43(_____________________________________________

 בהרצל 2.5 חד', כ- 55 
מ"ר, ק"א, מסודרת ויפה, 

1,370,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

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

אופציות, 850,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)43-43(_____________________________________________

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

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

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

_____________________________________________)43-43(פנחסי 03-5799308

 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

 וילה בית פרטי, עם נוף 
נצחי מרהיב מעל הכנרת, 
איכותית, מאובזרת, באזור 

שקט ואיכותי, מרפסות וחצר 
גדולה לנוף הים, 275/500 

מ"ר, כולל יחידת דיור נפרדת 
)מניב( וחניה פרטית, המחיר 

3,150,000 ש"ח
_____________________________________________)43-43(052-7166160 ידידיה

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

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

02-5713375)43-43(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)43-43(הכוכבים: 02-5713375

מירון
 בהזדמנות!! במירון! 

אחוזת פאר, 5 דק' הליכה 
מרשבי למגורים + יחידות 

אירוח ל- 30 איש, עובד 
כל השנה! ב- 6,500,000 

ש"ח להב נכסים 
050-4177750)43-43(_____________________________________________

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

050-3003455)43-46(_____________________________________________

קוטגים
 בפתח תקווה למכירה 

קוטגים, בכפר גנים, כפר 
אברהם, בשעריה

052-2948691)43-43(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)43-43(_____________________________________________

+5 חדרים

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)43-43(הקריה 050-3000121

 פנטהאוס 5 חד', חדש 
מהקבלן, מפואר ויוקרתי 
ביותר, 220 מ"ר + חניה, 

מיידי, ב- 12,000 ש"ח 
להב נכסים

050-4177750)43-43(_____________________________________________

 באסם 5 חד', ק"ק, 
מושקעת, 115 מ"ר + מרפסת 
100 מ"ר, 8,500 תיווך הנדל"ן 

050-4177419)43-43(_____________________________________________

 בסוקולוב, ק"ב, 4 חד', 
100 מ"ר + מרפסת 90 מ"ר, 

חדשה מקבלן, 6,700 תיווך 
_____________________________________________)43-43(הנדל"ן 050-4177419

 בלעדי בהתנאים בבנין 
חדיש 4 חדרים, ממ"ד, 

יחידת הורים + מ.שמש, 
שמורה ומטופחת, חזית, 

קומה ג', כ.מיידית + 
חניה, 4,600 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)43-43(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)43-46ל(03-6195580

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

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

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)43-43(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 

_____________________________________________)43-43(והשקעות 054-4290600

 2.5 חדרים ברבי טרפון, 
קומת כניסה, למיידי תיווך 

_____________________________________________)43-43(דורון 054-4980159

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

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

 באהרון דב 2.5 
חדרים, 70 מ"ר, שמורה 

ומטופחת, ק"ג )ללא 
מעלית(, חזית, מוארת 

ומאווררת + חניה מקורה, 
כ.מיידית בבנין, 3,500 

ש"ח )ללא תיווך(
054-4290600)43-43(_____________________________________________

 דירת 2 חדרים, יפה, 
קרקע, ברחוב פרדו, מרוהטת 

וממוזגת 03-6191468
052-7648100)43-43(_____________________________________________

 חדר ענק לשתי 
שותפות, כל אחת 1,000, 
וחדר קטן 1,600, מרוהט 

קומפלט לפרטים
053-8917552)43-43(_____________________________________________

 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

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

_____________________________________________)43-44ח(מתיווך 052-3595314

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

13,000 ש"ח, למכירה 
3,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)43-43(_____________________________________________

 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)43-43(_____________________________________________

 מחפש חנות או משרד 
בבני ברק? אתה חייב 

את הלווי שלנו תיווך דורון 
054-4980159)43-43(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)43-43(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

054-4980159
)43-43(_____________________________________________

מחסנים
 מחסן גדול, 430 מ"ר, 

בפ"ת, עם גישה לרכב תיווך 
_____________________________________________)43-43(דורון 054-4980159

 להשכרה מחסן 40 מ"ר, 
עם גישה לרכב, מציאה תיווך 

_____________________________________________)43-43(דורון 054-4980159

משרדים
 קליניקה להשכרה בדובק, 

100 מ"ר תיווך דורון
054-4980159)43-43(_____________________________________________

 מבחר משרדים להשכרה 
בגדלים שונים תיווך דורון 

054-4980159)43-43(_____________________________________________

 להשכרה משרד 50 מ"ר, 
בגן וורשא, חזית, למיידי תיווך 

_____________________________________________)43-43(דורון 054-4980159

 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(_____________________________________________



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ז’ חשון- ח’ חשון תשפ”ב   13/10/2021-14/10/2021
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 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

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(_____________________________________________

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

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

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

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

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

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

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

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

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

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

מוצרים 
ושירותים

מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

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

השבת 
אבידה

 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(_____________________________________________

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

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

מאובזר היטב
050-6481288

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

מכוניות

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

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

 אבד עגיל זהב משובץ 
ביהלומים המוצא מתבקש 

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

 נמצא נגן בחוף שרתון 
אפשר לקבלו בטל':

_____________________________________________)42-43ח(052-7696930

 נמצא רב קו בשם יצחק 
דבש ניתן לקבלו בטל':

_____________________________________________)42-43ח(052-7696930

 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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

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

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

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

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

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

צפת
 בעתיקה בצפת מול 

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

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

גמחים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

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

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

 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

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

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

שיפוצים

 מרגישה חנוקה? 
מרגיש ללא כוחות? 

התקשרו ותקבלו 
בס"ד מוטיבציה וכלים 

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

ייעוץ ועזרה

לפרסום
03-6162228

 נלקח בטעות תיק מתא 
המטען של אוטובוס מטבריה 

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

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

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

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

_____________________________________________)43-44ח(לפרטים 050-4141737

 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

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

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

יד שניה 
קונים

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

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

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)43-44ח(054-7938941

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)43-44ח(ומפרשים 054-7432035

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)43-44ח(בתחום 052-7396092

 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

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)43-44ח(סימלי 052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)43-44ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)43-44ח(054-7938941

 דרושה סוכה במחיר 
סימלי/תרומה + סכך + בדים 

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

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

_____________________________________________)43-44ח(מפרשים מוסר( 053-3133509

 לישיבה חדשה בב"ב 
דרושים מזגנים ארונות 

)לפנימיה( סטנדרים כסאות 
מכונת ייבוש סירים וילונות 

_____________________________________________)43-44ח(053-3133509

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)43-44ח(052-3595314

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

_____________________________________________)43-44ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)43-44ח(או ישנה 052-3595314

 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)43-44ח(054-2633790

 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

 מסחטת פירות גזר 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מסך מחשב LED דק 
ויוקרתי חדש באריזה!! 300 

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

 מכונת קפה חב' 
delongi nescafe חדשה 

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

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-3558949

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

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

 למכירה מסך למחשב 
במצב מצוין pilot ב- 250 ש' 

_____________________________________________)42-43ח(055-9178123

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

 למכירה מייבש כביסה 
איכותי כמו חדש 350 ש"ח בני 

_____________________________________________)42-43ח(ברק 053-3076507

 למכירה מזגן אלקטרה 
מפורק כולל שלט 300 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 300 

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

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

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

 3 ניידים ZTE תקולים 
ושתי סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(058-3233170

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

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

 מקרן נייד USB עם 
חיבור למחשב רק 95 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

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

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

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

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

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

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

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

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

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3274726

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

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

 מערכת רדיו + מערכת 
מולטימדיה מסך מגע למזדה 

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

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

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

 למכירה בהזדמנות מסך 
מחשב במצב מצוין ב- 190 ש' 

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

 נגן ביזנס כמעט חדש 
באריזה כשר 230 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)41-42ח(055-6775680

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

_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)41-42ח(054-7432035

 3 ניידים ZTE ושתי 
סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)41-42ח(058-3233170

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

 מיחם מים חשמלי 60 
כוסות 100 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(052-7676856

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

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

_____________________________________________)41-42ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 350 

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

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)41-42ח(058-3274726

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

אפשרות לשולחן וכסאות 
בנפרד, עור איטלקי, חדישים

_____________________________________________)35-36ל(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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

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

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

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

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

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

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

 למכירה מיטה משולשת 
עץ מלא + 3 מזרונים חדשה 

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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

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

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

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

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

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105
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 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

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

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

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

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

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

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

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

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

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

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

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

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

 משאבת חלב ידנית אוונט 
כחדשה 90 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

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

_____________________________________________)42-43ח(058-3245685

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

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

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

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

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

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

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

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

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(03-9221359

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

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

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה איכותית צבע ירוק 

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

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

 מציאה! מצב מצויין 
אוניברסיטה עם פסטנר מנגן 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! חדש! כרית 
 my brest הנקה בייבי טבע

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

 מציאה! מצב מצויין 
משטח החתלה לשידה מידות 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

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

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

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

 למכירה מיטת קומותיים 
על קל עם ארגז מצעים 500 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(טלפון 052-8958197

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

_____________________________________________)42-43ח(052-8958197

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

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

 שידה בעלת 5 מגירות 
מעץ במצב מעולה בסך 500 

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-8958197

 למכירה שולחן פינת אוכל 
1.20 מטר נפתח 2.40 מטר 

זכוכית מחוסמת + 6 כסאות 
מצב מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 למכירה שולחן אוכל 
מתכת עם זכוכית עבה 350 

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

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

 למכירה כסאות אוכל 70 
ש"ח כל אחד כולל הובלה 

_____________________________________________)42-43ח(053-3076507

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

_____________________________________________)42-43ח(03-6199806

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

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

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

 מדף זכוכית חדש 45*18 
+ תליה פינות מעוגלות 70 

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

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

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

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

_____________________________________________)41-42ח(הוד השרון

 למכירה מיטת קומותיים 
על קל עם ארגז מצעים 500 

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

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

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

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

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

 ספריה מעץ מלא מדפים 
+ מגירות רוחב 120 מנגר 

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

 נברשות/תאורה מחיר 
100 ש"ח פלאפון

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

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

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

 שידה מעץ מלא 5 מגירות 
גובה 1.20 רוחב 55 עומק 44 

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

 מיטה וחצי במצב מצויין 
רוחב 1.20/2.00 מחיר 450 

_____________________________________________)41-42ח(פלאפון 052-8958197

 כורסא + הדום בצבע חום 
מחיר 150 פלאפון

_____________________________________________)41-42ח(052-8958197

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

 מדף זכוכית חדש 45*18 
+ תלי פינות מעוגלות 70 

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

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

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

 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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 
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 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

 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

 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

 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

 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

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)42-43ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)42-43ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)42-43ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)42-43ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(גמיש 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 דיסק לחיתוך ברזל 5 200 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח גמיש 054-4273857

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

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)42-43ח(20 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 כבל מאריך בכל הגדלים 5 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-4273857

 בימבה ג'וק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)42-43ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 מגבעת לנערים 25 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(054-4273857

 בלנסטון נעלי הרים מידה 
_____________________________________________)42-43ח(45-41 50 ש"ח 054-4273857

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

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

 גלגלים לאופניים וגלגלים 
12 קידמי ואחורי שניהם ב- 20 

_____________________________________________)42-43ח(שקל 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק לאופניים 

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

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

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

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

 סקייטבורד 20 שקל 
אופני ילדים 40 שקל 20 אינץ 

_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

 שלדות של אופניים 
חשמליות שניתן להרכיב 

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

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שניים ב- 40 שקל

_____________________________________________)42-43ח(054-3177932

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

_____________________________________________)42-43ח(4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(050-4960603

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

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

_____________________________________________)42-43ח(050-3337530

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

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

 עגלה תחתית גלגלים 
למכונת כביסה עד 6 ק"ג 100 

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

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(050-7463631

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

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

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)42-43ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 HP תיק למחשב נייד 
_____________________________________________)42-43ח(חדש! 50 ש"ח 058-3245685

 שק שינה בוגבו 100 ש"ח 
_____________________________________________)42-43ח(שחור חדש 058-3245685

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)42-43ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)42-43ח(120 ש"ח 054-7216671



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ז’ חשון- ח’ חשון תשפ”ב   13/10/2021-14/10/2021

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

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

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)42-48(או בבתים 055-5527391

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

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

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

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

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

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

7,000

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת חמה 

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

 למרכז הספורט הדתי, 
מדריכי/ות: כדורגל, 

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

053-5242789)39-42(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-7176628

 אופני הילוכים במצב 
מצוין מידה 24 200 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(053-4111074

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

_____________________________________________)42-43ח(בלבד 053-4111074

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

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

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)42-43ח(053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים נידים 75 

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

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

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

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

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

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

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

 למכירה 2 שמלות ערב 
לילדות מידות 2-8 בצבע 

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

 למכירה שואב אבק 
איכותי + מזוודה חזקה + 

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

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

 שעון חדש באריזה 
GANT אחריות לשנתיים 

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

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק ברזל 90 ש"ח 

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

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

 למכירה מפזר חום 60 
ש"ח + אופניים תקינות 90 

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

_____________________________________________)42-43ח(בלבד 053-3076507

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

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

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

_____________________________________________)42-43ח(052-7108328

 מציאה! חדש באריזה תיק 
גב יקר ואיכותי למחשב נייד 

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

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(03-6199806 בערב

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב מצויין 130 

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

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 200 

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

 מעמד מרשים לשתי נרות 
שבת + הברכה 100 ש"ח 

_____________________________________________)42-43ח(052-3463482

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 10 שקל 

_____________________________________________)42-43ח(055-6768157

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

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

 לתות קידס בגדי 
ילדים דרושות עובדות 
למשמרות בוקר/ערב, 

תנאים טובים למתאימות 
054-7694963)42-45(_____________________________________________

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

_____________________________________________)42-45ש(054-8507450

 לישיבה בב"ב דרוש עוזר 
טבח מנוסה + עבודות קלות 

053-6604091)41-42(_____________________________________________

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות, בק.ויזניץ 
ב"ב, עדיפות לדוברי אידיש 

058-3215030)41-44(_____________________________________________

 למאפיית מצות בכפר 
חב"ד דרושים עובדים עם 

נסיון/ללא נסיון, תחילת 
עבודה יום שלישי כ"ט 

תשרי יוסי-
058-7701005)41-44(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ למכבסה 
בב"ב, מיידי, מ- 9:00-17:00, 

גמישות בשעות, שכר 
התחלתי 35 ש"ח

_____________________________________________)42-43ש(052-7699655

 דרושות סייעות למעון 
פרטי ברמת גן, למשרה מלאה 

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

 לגן בגני תקווה דרושה 
מטפלת במשרה מלאה, 

תנאים מצויינים למתאימה 
_____________________________________________)42-43ל(058-4770321

 למעון בבני ברק 
מטפלות במשרה מלאה/
חצי משרה, תנאים הכי 

טובים שיש
054-5558835)42-43(_____________________________________________

 למכבסת שלגית 
בב"ב, שליח עם רישיון 
נהיגה, מנהל משמרת, 

עובד/ת לחצי משרה 
משעה 15 אבי
_____________________________________________)42-43ש(050-8460282

 למכבסה בירושלים 
דרוש/ה עובד/ת רציני + רשיון 
נהיגה, למשרה מלאה לפרטים 

054-3090601)42-43(_____________________________________________

 התפנה בעל קורא בנוסח 
ספרדי ירושלמי בב"ב

_____________________________________________)42-43ח(054-8471038

דרושות מדריכות 
לצהרוני מתנ"ס 

גבעת שמואל
שעות עבודה:13:45-17:00 

5 ימים בשבוע

לפרטים: 050-5500359

תנאי העסקה מעולים

קול העיר (ב"ב) / 8307718 /

למתנ״ס קריית אונו 
דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים

050-8529943 לפרטים נוספים, מיטל:
נטלי: 052-5552021, מיכל: 054-4331156

דרושות/ים לצהרונים בגני ילדים

סייעות/ים וגננות/ים

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

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.

03-5795922

⋅שליח 
⋅גובה 

⋅מחסנאי 
⋅מנה"ח )לחצי משרה(

וכן עובדים 
לתחומים נוספים

למפעל זכוכית 
דרושים

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. 

 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

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
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סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 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

 אברך עם נסיון בירושלים 
יכול ללמוד עם בחור/ילד בין 

_____________________________________________)42-43ש(הסדרים 055-6781205

 לגן פרטי בגבעת שמואל 
דרושה מטפלת למשרה מלאה 

_____________________________________________)41-42ל(ניקול 050-7250631

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

עד השעה 13:15 במרכז 
העיר בפתח תקווה, שכר 

נאה לפרטים
054-8121234)42-43(_____________________________________________

 זוג תוכונים + כלוב + 
כלוב הטלה בני חצי שנה 200 

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

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

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

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

_____________________________________________)41-42ח(052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

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

 מעוניין לעזור לקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)43-44ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)43-44ח(054-7396092

 בן 34 מחפש עבודה בכל 
תחום עם רשיון נהיגה זמין 

_____________________________________________)43-44ח(מיידית 052-5899627



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

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

עמק. אחרת, מה הטעם?

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

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

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

!150 זוכים

עמק במבצע טעים במיוחד!
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